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PROTOKÓŁ Nr II/06 
Z OBRAD II SESJI RADY MIASTA PŁOCKA 

ODBYTEJ W DNIU 5 grudnia 2006 roku 
 
Sesja rozpoczęła się o godz.10.07, a zakończyła o godz.10.40. 
 
Obrady Sesji nagrywane są na mini discach. 
 
Stan radnych    - 22 (skład ustawowy Rady – 25 osób) 
Obecnych    - 22     
Osób zaproszonych   - 139 
Obecnych    - 81 
 
Listy obecności stanowią Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
  
 

Ad. pkt 1 
 
 Otwarcia obrad II Sesji Rady Miasta Płocka dokonał Przewodniczący Rady Miasta Płocka 
Pan Tomasz Korga. Powitał przybyłych na obrady i stwierdził  quorum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
 
Ad. pkt 2 
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka złożył ślubowanie: „Obejmując urząd 
Prezydenta Miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego  i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż 
Bóg.”    
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka wręczył Prezydentowi Klucz do  
Bram Miasta i Łańcuch Prezydenta Miasta Płocka.  
 
 Pan Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „(...) Drodzy Płocczanie! 
Szanowna Rado! Drodzy uczestniczy tej II Sesji Rady Miasta Płocka! Po raz drugi składałem 
ślubowanie jako Prezydent Miasta Płocka, ale było to przeżycie niezwykłe, tak, jakbym to czynił po 
raz pierwszy. Na początku tego wystąpienia chciałbym bardzo serdecznie z całego serca 
podziękować wszystkim Państwu, wszystkim mieszkańcom miasta Płocka za okazane zaufanie, za 
głosy poparcia. Chciałbym podziękować za ten wybór, który jest zarówno dla mnie, jak i dla 
wszystkich, którzy współuczestniczyli w ciągu ostatnich trzech lat w rozwoju miasta, bardzo 
istotny. Dziękuję również za udział Państwa w wyborach, za to, że był on o ponad 5% wyższy, niż 
4 lata temu. To również napawa wielkim optymizmem jako, że coraz więcej Płocczan chce 
aktywnie, choćby w formie wzięcia udziału w wyborach, uczestniczyć w życiu miasta. Za ten 
wybór, za okazane zaufanie, bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję moim 
współpracownikom zarówno tym najbliższym, moim Zastępcom, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, jak 
i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta, spółek miejskich, jednostek organizacyjnych, wszystkich 
organizacji, klubów, środowisk i wszystkim Płocczanom, którzy nawet indywidualnie starali się 
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współuczestniczyć w rozwoju naszego miasta przez ostatnie 4 lata. To tak naprawdę jest nasz 
wspólny sukces. Płocczanie docenili  naszą spontaniczność, nasze zaangażowanie w zmienianie 
Płocka na lepsze. Osiągnęliśmy już na tej drodze pewne efekty i nie ustrzegliśmy się oczywiście 
również błędów, ale to mieszkańcy Płocka ocenili naszą wspólną pracę. Ocenili pozytywnie. I za to 
wszystkim, którzy współuczestniczyli w naszej wspólnej pracy bardzo serdecznie dziękuję.          
Drodzy Państwo miasto to, można powiedzieć, moje życie. Ratusz to moje miejsce pracy i zrobię 
wszystko, aby nie zawieść tych oczekiwań, aby być jak najlepszym gospodarzem miasta poprzez 
styl zarządzania, poprzez efekty naszej wspólnej pracy postaram się to udowodnić. Drodzy Państwo 
w tym momencie powinno być klasyczne według wszystkich standardów ekspoze Prezydenta 
Miasta, ale gdy nad tym wszystkim zastanawiałem się wypadałoby przeczytać tą publikację „Płock 
2011”, która jest jednocześnie swoistym programem działania na najbliższe lata, ale przede 
wszystkim jest ukazaniem szans rozwojowych naszego miasta. Ponieważ jest ona 
kilkudziesięciostronicowa nie będę zanudzał wszystkich odczytywaniem tych skomplikowanych 
tekstów. Ci, którzy jeszcze nie otrzymali tej publikacji mogą ją otrzymać i zapoznać się  
szczegółowo z tym, jakie Płock ma szanse rozwoju na najbliższe lata. Jest to o tyle istotne, że po 
raz pierwszy ktoś zaryzykował, to jest wielkie ryzyko, napisać  tak szczegółowy program rozwoju. 
Taka publikacja, jestem przekonany, nie pozostanie w koszu, ale będzie leżała na półkach 
mieszkańców naszego miasta i nie tylko Państwo Radni, ale Płocczanie będą co jakiś czas sięgać i  
pytać, co zrobiliśmy, co z tego wykonaliśmy, a szczególnie mnie będą pytać, jako że, tak się 
złożyło, jestem autorem tej publikacji. To bardzo dobrze świadczy i daje kolejny krok  w kierunku 
przejrzystości sprawowania władzy. Płocczanie wiedzą, czego mogą się spodziewać i tylko od 
naszej sprawności i dynamiki w działaniu zależy, jak z tych wielkich szans skorzystamy. Ja 
postaram się odczytać jedynie najistotniejsze, naprawdę wybrane i skrócone elementy spraw, na 
które w sposób szczególny chciałbym zwrócić uwagę w tej kadencji i zaprosić do współpracy.          
Jest to skrócony program na lata 2007 – 2010, który mówi, że w tym czasie zmniejszymy 
bezrobocie do 11% tworząc 3.500 nowych miejsc pracy poprzez między innymi Płocki Park 
Przemysłowo – Technologiczny, powołanie Grodzkiego Urzędu Pracy oraz pakiet specjalnych ulg 
dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Poprawimy bezpieczeństwo mieszkańców o 
kolejne 30% poprzez między innymi: rozwój monitoringu szkół i nadbrzeża wiślanego, zwiększenie 
liczby patroli Policji i Straży Miejskiej, bezwzględną walkę z narkomanią. Wyprowadzimy ruch 
ciężarowy z centrum miasta poprzez między innymi budowę obwodnic: północnej od ul. 
Wyszogrodzkiej do miejscowości Goślice oraz  północno- zachodniej od Orlenu do Gminy Słupno   
oraz odcinka drogi od ul. Dobrzykowskiej do Gór. Poprawimy komfort przemieszczania się po 
mieście przez między innymi budowę linii tramwajowej, budowę około 70 nowych i remont około 
55 dróg oraz budowę 4 bezkolizyjnych skrzyżowań na terenie miasta. Poprawimy opiekę zdrowotną          
poprzez między innymi zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych, budowę przychodni 
rehabilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia oraz masową profilaktykę zdrowotną, głównie nowotworową, z  
wykorzystaniem najnowocześniejszej metody PET. Poprawimy jakość kształcenia i bazę oświaty       
poprzez między innymi wzrost stypendiów dla uczniów i dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, 
remonty w 50 i inwestycje w 10 placówkach oświaty, budowę 15 kolejnych boisk przyszkolnych. 
Powiększymy bazę sportu, rekreacji i kultury  między innymi  o rozbudowę płockiego ogrodu 
zoologicznego, budowę portu jachtowego, ścieżek rowerowych, stoku narciarskiego, hali 
widowiskowo – sportowej, stworzenie szkółki piłkarskiej, zwiększenie stypendiów dla sportowców, 
budowę muzeum ziemi płockiej i muzeum sztuki filmowej oraz kontynuację licznych imprez 
masowych. Zapewnimy pełną stabilizację podatków i opłat lokalnych według podstawowej zasady 
– tam, gdzie nie trzeba podnosić podatków i opłat lokalnych, tam nie będziemy tego  czynić. 
Zdobędziemy środki zewnętrzne na inwestycje, między innymi z Unii Europejskiej będziemy 
walczyć o  co najmniej 600 mln zł, z innych źródeł budżetu państwa i partnerstwa publiczno – 
prywatnego będziemy walczyć o co najmniej 300 mln zł. Zbudujemy kolejne 1000 nowych 
mieszkań. Oddamy nowe tereny dla budownictwa mieszkaniowego. Zwiększymy środki na 
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remonty budynków. W zarządzaniu miastem zapewnimy jak dotychczas uczciwość i przejrzystość 
władzy publicznej. Do takiej współpracy, by zrealizować te bardzo, bardzo ambitne cele, zapraszam 
wszystkich Państwa Radnych. Wierzę, że współpraca ta będzie lepsza, będzie o wiele lepsza w 
porównaniu z poprzednią kadencją. Będziemy się kłócić, ale zachęcam do kłótni merytorycznych, o 
kształt  uchwał, o formę ich realizacji, o źródła finansowania, o czas realizacji. Do takich sporów na 
komisjach i również tu na Sesjach Rady Miasta, do merytorycznych sporów, bardzo serdecznie 
zachęcam. Zachęcam również, szczególnie opozycję, do  konstruktywnej krytyki. To naprawdę 
bardzo mi pomagało w poprzedniej kadencji (...) i jest potrzebne, by nie popaść w 
samozadowolenie i samozachwyt. Każdy z nas jest tylko człowiekiem, każdy z nas popełnia błędy i 
należy na to najzwyczajniej w świecie zwracać uwagę. Drodzy Państwo raz jeszcze chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować za ten wybór. Mogę obiecać, że będę się starał być jak najlepszym 
gospodarzem miasta. Wybraliście mnie Państwo Drodzy Płocczanie na kolejne 4 lata. Będę się 
starał być jak najlepszym pracownikiem. Zachęcam do współpracy wszystkich mieszkańców 
Płocka. Dla każdego jest miejsce w zarządzaniu miastem. Jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że za 
4 lata będziemy mogli święcić wielki sukces, mieszkania w super najpiękniejszym mieście          
w Polsce. Dziękuję bardzo.” 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka złożył w imieniu swoim i 
zebranych życzenia Panu Mirosławowi Milewskiemu  w związku z wyborem na Prezydenta Miasta 
Płocka. Powiedział między innymi: „(...) to jest czas wytężonej pracy, pracy bardzo 
odpowiedzialnej, pracy niełatwej, pracy, której trzeba poświęcić nieomal całe życie. Życzę Ci, 
żebyś był wytrwały, żebyś był sprawiedliwy, żeby otaczali cię mądrzy, uczciwi i dobrzy 
przyjaciele. To jest bardzo ważne. Życzę  Ci wielu łask bożych, zdrowia, miłości, a nam wszystkim, 
żeby to, co Pan Prezydent przeczytał ziściło się w 98%.Wszystkiego najlepszego”.            
W tym miejscu obrad Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rad Miasta Płocka ogłosił 10-minutową 
przerwę (od godz. 10.20 do godz. 10.30).  
Obrady zostały wznowione o godz. 10.30. 
 
 

Ad. pkt 3 
 
  
 Do Komisji Uchwał i Wniosków zostali zgłoszeni radni: Pani radna Grażyna Cieślik 
(zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa), Pani radna Elżbieta  Podwójci – Wiechecka 
(zgłoszenia dokonał Pan radny Piotr Nowicki). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do 
składu Komisji Uchwał i Wniosków. W wyniku głosowania (22 głosy-za, 0-przeciw, 0-
wstrzymujących) Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w proponowanym składzie. 
 
Komisja Uchwał i Wniosków : 
– Pani Radna Elżbieta Podwójci - Wiechecka, 
– Pani radna Grażyna Cieślik.  
   
 
 
 W tym miejscu porządku obrad Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka 
poruszył kwestie związane z porządkiem obrad II Sesji Rady Miasta Płocka.  
  
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Miasta Płocka. 



4 

2. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Płocka.  
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
4. Podjęcie uchwał w sprawach:   
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka  (druk nr 6), 
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w 

sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na nie   
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, 
zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 
990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta 
Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą Nr 1011/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 
października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 
marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia 
na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, 
zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 30 maja 2006r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 
990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta 
Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk nr 5). 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał  
5.Sprawy różne. 
6.Zamknięcie obrad II  Sesji Rady Miasta Płocka. 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zwrócił się z wnioskiem, aby radni 
wyrazili zgodę na wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał zamieszczonych na 
drukach 7 i 8. Projekty te dotyczyły wygaśnięcia mandatów radnych: Pana radnego Tomasza 
Kolczyńskiego i Pana radnego Piotra Kubery. Powiedział, iż wpłynęły pisma skierowane przez Pana 
Piotra Kuberę i Pana Tomasza Kolczyńskiego – oświadczenia zgodnie, z którymi w/w radni 
zrzekają się z dniem 4 grudnia mandatów radnych i wnoszą o wszczęcie procedury stwierdzającej 
wygaśnięcie mandatu radnego, zgodnie z art. 190 ust.1 pkt.2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (kserokopie oświadczeń 
stanowią Załączniki nr 7  i  8 do niniejszego protokołu).    
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wniosek o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 7 – projekt  
uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.  
Wynik głosowania: 
za – 21 
przeciw - 0 
wstrzymujące - 0 
W wyniku głosowania projekt uchwały zamieszczony na druku nr 7 został wprowadzony do porządku 
obrad w pkt.2) a).  
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 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka poddał pod głosowanie wniosek o 
wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 8– projekt  
uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka.  
Wynik głosowania: 
za – 21 
przeciw - 0 
wstrzymujące - 0 
W wyniku głosowania projekt uchwały zamieszczony na druku nr 7 został wprowadzony do porządku 
obrad w pkt.2) b).  
 
 Po wprowadzeniu zmian porządek obrad II Sesji Rady Miasta Płocka przedstawiał się 
następująco: 
 
     
Projekt porządku obrad przedstawiał się następująco: 
1. Otwarcie obrad II Sesji Rady Miasta Płocka. 
2. Złożenie ślubowania przez Prezydenta Miasta Płocka.  
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.  
4. Podjęcie uchwał w sprawach:   
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 

1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka  (druk nr 6 ), 
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w 

sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na nie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, 
zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 
990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta 
Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą Nr 1011/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 
października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 
marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia 
na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, 
zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 30 maja 2006r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 
990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta 
Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk nr 5), 

2) a)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka  (druk nr 7), 

  2) b)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka  (druk nr 8). 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał  
5.Sprawy różne. 
6.Zamknięcie obrad II  Sesji Rady Miasta Płocka. 
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Ad. pkt 4 
 

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków 
 
Projekty uchwał w sprawach: 
 
1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka  (druk nr 6 ) 

 
Do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 6 nie zgłoszono uwag i wniosków.  
 
 

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą 
Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia 
zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą Nr 1011/LXII/06 Rady 
Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady 
Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2006, zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka          z 
dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 
marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na 
nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 
990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta 
Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
rok 2006 (druk nr 5) 

 

Do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 5 nie zgłoszono uwag i wniosków.  
 
 

2) a)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka  (druk nr 7) 

 

Do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 7 nie zgłoszono uwag i wniosków.  
 
 

2) b)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka  (druk nr 8) 

 
Do projektu uchwały zamieszczonego na druku nr 8 nie zgłoszono uwag i wniosków.  
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Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał  
 
 

1) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka  (druk nr 6 ) 
 

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  6 . 
Wynik głosowania: 
za – 21 
przeciw - 0 
wstrzymujące - 0 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 
UCHWAŁA NR 5/II/06 Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu.  

 
2) w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w 

sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na nie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, 
zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 
990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta 
Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą Nr 1011/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 
października 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 
marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia 
na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, 
zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, Uchwałą 
990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta 
Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rok 2006 (druk nr 5) 

 

Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  5 . 
Wynik głosowania: 
za – 21 
przeciw - 0 
wstrzymujące - 0 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
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UCHWAŁA NR 6/II/06 Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie 
zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r.  w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz przeznaczenia na nie   
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, 
zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w 
sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na 
nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 
2006, Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 oraz Uchwałą Nr 
1011/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie 
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006, 
zmienionej Uchwałą Nr 941/LVI/06 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2006r. w 
sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006r. w 
sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na 
nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 
2006, Uchwałą 990/LVIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 
916/LIV/06 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 marca 2006r. w sprawie określenia zadań 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2006 stanowi Załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu.  
 

2) a)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka  (druk nr 7) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  7 . 
Wynik głosowania: 
za – 21 
przeciw - 0 
wstrzymujące - 0 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 
UCHWAŁA NR 7/II/06 Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie  
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 11 
do niniejszego protokołu.  

 
 

2) b)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka  (druk nr 8) 

 
Pod głosowanie został poddany projekt uchwały zamieszczony na druku nr  8 . 
Wynik głosowania: 
za – 21 
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przeciw - 0 
wstrzymujące - 0 
W wyniku głosowania uchwała została podjęta. 
 
UCHWAŁA NR 8/II/06 Rady Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Płocka stanowi Załącznik nr 12 
do niniejszego protokołu.  
 
 
Ad. pkt 5 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka przypomniał radnym o składaniu 
deklaracji do składów Komisji Rady Miasta Płocka. Zaprosił radnych na Wigilię, która odbędzie się 
w dniu 19.12.2006 r.. Poinformował radnych, iż mogą korzystać z parkingu Ratusza, ale wcześniej 
muszą podać dane dotyczące swojego samochodu (marki i numeru rejestracyjnego samochodu). 
Przypomniał o konieczności określenia miejsc, w których radni będą siedzieć na auli podczas obrad 
Rady Miasta, co jest związane m.in. z zaprogramowaniem systemu głosowania znajdującego się na 
auli.   
 
 Pan Paweł Kolczyński Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka odczytał pismo z dnia 4 grudnia 
2006 roku skierowane przez Przewodniczącego Klubu Radnych LiD informujące o utworzeniu 
Klubu Radnych Lewica i Demokraci, w skład którego weszli radni: Arkadiusz Iwaniak, Magdalena 
Lewandowska, Tomasz Maliszewski, Bożena Musiał, Piotr Nowicki, Elżbieta Podwójci – 
Wiechecka (ksero pisma stanowi Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu), a także pismo z dnia 
4.12.2006 r. skierowane przez Panią Wiolettę Kulpę Przewodniczącą Klubu Radnych PiS informujące, 
iż Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości składa się z ośmiu radnych, a także, że skład osobowy Klubu 
zostanie przedstawiony w terminie późniejszym (ksero pisma stanowi Załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu).  
     

 
Ad. pkt 6 
 
 Pan Tomasz Korga Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady II Sesji Rady 
Miasta Płocka.  
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
Protokołowała     Sekretarz Sesji       Przewodniczący  
             Rady Miasta Płocka      Rady Miasta Płocka  
 
 
Jolanta Kozera                       Paweł Kolczyński        Tomasz Korga  
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Uwaga: załączniki do protokołu Biuro Obsługi Rady Miasta udostępnia na wniosek, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U.01.112.1198) 
 


