
PROTOKÓŁ Nr I/10
Z  OBRAD I SESJI RADY MIASTA PŁOCKA
ODBYTEJ W DNIU 8 GRUDNIA 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godz.1010, a zakończyła o godz.1155.     

Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Ilość radnych - 25
Obecnych - 24
Nieobecni - 1
Osób zaproszonych - 136
Obecnych - 65

Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Głos zabrał Pan Dariusz Zawidzki Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, który powiedział: „Szanowny 
Panie Senatorze! Panie Pośle! Szanowni Państwo Radni! Drodzy Płocczanie! Mam zaszczyt przywitać 
Państwa  Radnych  VI  kadencji  oraz  pogratulować  zwycięstwa  w  ostatnich  wyborach 
samorządowych. Odczytam Państwu treść postanowienia Komisarza Wyborczego z dnia 3 grudnia 
2010 roku. Postanowienie nr 278/10.  Otóż Komisarz postanawia:  zwołać I  sesję nowo wybranej  
Rady  Miasta  Płocka  na dzień 8 grudnia  2010 r.   (środa)  godz.  10.00   w sali  posiedzeń Rady w 
Urzędzie  Miasta,  ul.  Stary  Rynek  1,  ustalić  porządek  obrad  pierwszej  sesji  Rady  Miasta  Płocka 
stanowiący  załącznik  do  postanowienia,  wykonanie  postanowienia  powierza  się  Prezydentowi 
miasta, postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Skąd taka sytuacja. Więc uzasadnienie : 
zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. pierwszą sesję nowo  
wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w 
ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników do rad na terenie całego kraju.  Zbiorcze wyniki  
zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 25 listopada 2010 r. Nr 222, poz. 1454. Tak więc sesja  
rady powinna być zwołana najpóźniej na 2 grudnia 2010 r. Po upływie tego terminu sesję zwołuje  
komisarz wyborczy.   W związku z tym, iż sesja rady nie została zwołana, Komisarz Wyborczy w 
Płocku, działając w trybie art. 20 ust. 2a ustawy o samorządzie gminnym, postanowił zwołać sesję  
nowo wybranej  Rady Miasta  Płocka.  Jak  Państwo słyszeliście,  do tego został  upoważniony Pan 
Prezydent.  Prezydent  jest  chory,  stąd  dzisiejsza  nieobecność.  Zostało  wydane  zarządzenie  oraz 
upoważnienie dla mnie do reprezentowania w tej  roli  Prezydenta w tym momencie,  stąd moja 
obecność  tutaj  przy  mównicy.  Więc  wywiązując  się  z  nadanego  mi  obowiązku  proszę,  aby  na 
podstawie art.  20 ust.  2c  ustawy o samorządzie gminnym sesję poprowadził  do czasu wyboru 
Przewodniczącego  Rady  najstarszy  wiekiem  radny  obecny  na  sesji.  Ustaliłem,  że  najstarszym 
wiekiem radnym jest Pan Jerzy Seweryniak.”
(kserokopia Postanowienia Nr 278/10 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 3 grudnia 2010 r. 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).  
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Pan radny  Jerzy Seweryniak  powiedział:  „Ja chciałbym złożyć rezygnację w związku z chorobą, 
stanem  mojej  osoby.  Proszę  Wysoką  Radę  o  wyznaczenie  kolejnej  osoby  do  przeprowadzenia 
inauguracyjnej sesji Rady Miasta Płocka.”        

Pan  Dariusz  Zawidzki Zastępca  Prezydenta  Miasta  Płocka  powiedział:  „Więc,  proszę  Państwa, 
kolejnym seniorem, w zasadzie seniorką,  jest  Pani  Aniela  Niedzielak.  Rozumiem, że Pani  Aniela 
może  podjąć  ten  zaszczytny  obowiązek.  I  zapraszam  w  takim  razie  na  miejsce  Pana 
Przewodniczącego. Bardzo proszę, pani Anielo. Proszę Państwa, moja  rola się w tym momencie 
kończy. Bardzo dziękuję.”    

Ad. pkt 1

Otwarcia  obrad  I  inauguracyjnej  Sesji  Rady  Miasta  Płocka  VI  kadencji  dokonała  Pani  Aniela 
Niedzielak.  Powitała  Państwa  Radnych,  Parlamentarzystów,  przedstawicieli  służb  mundurowych, 
Przewodniczących  Rad  Mieszkańców  Osiedli,  Przewodniczących  Zarządów  Osiedli,  Dyrektorów  i 
Prezesów  zakładów  budżetowych  oraz  spółek  gminnych,  Dyrektorów  Wydziałów  Urzędu  Miasta, 
przedstawicieli środków masowego przekazu oraz wszystkich przybyłych na obrady. 

Ad. pkt 2  

Pani  Aniela  Niedzielak  Przewodnicząca  Obrad  poinformowała,  iż  kolejną  czynnością,  jaką  należy 
wykonać, jest ślubowanie nowo wybranych radnych. Zwróciła się o pomoc  w akcie ślubowania do Pana 
Pawła  Kolczyńskiego,  najmłodszego  wiekiem  radnego.  Następnie  Pani  Aniela  Niedziela 
poinformowała o sposobie złożenia przez radnych ślubowania. Powiedziała, iż ślubowanie odbywa się 
w ten sposób, że  po odczytaniu roty ślubowania wywoływani kolejno radni powstają i wypowiadają 
słowo „ślubuję”.  Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.  

Pani Aniela Niedziela  zwróciła się do  Państwa Radnych o powstanie i złożenie przysięgi. 

Pan Paweł Kolczyński odczytał rotę ślubowania: 
„Wierny Konstytucji  i  prawu Rzeczypospolitej  Polskiej,  ślubuję uroczyście obowiązki  radnego sprawować  
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”

Następnie Pan Paweł Kolczyński wyczytywał nazwiska radnych do złożenia ślubowania. 
Ślubowanie złożyli radni: 

1. BRZESKI Leszek
2. BUCZKOWSKI Krzysztof 
3. CIEŚLIK Grażyna Bożena  
4. GAPIŃSKA Elżbieta Teresa 
5. HETKOWSKI Wojciech Wiesław 
6. IWANIAK Arkadiusz 
7. JAROSZEWSKI Artur Robert 
8. JASION Jacek 
9. KOLCZYŃSKI Paweł
10. KOLCZYŃSKI Tomasz Zdzisław 
11. KORGA Tomasz 
12. KUBERA Piotr 
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13. KULPA Wioletta Maria
14. KRAS Artur Bolesław
15. LATARSKI Lech Jan 
16. MALISZEWSKI Tomasz 
17. MUSIAŁ Bożena 
18. NIEDZIELAK Aniela Honorata 
19. NOWICKI Piotr Łukasz 
20. OLEJNIK Joanna Ewa 
21. SEWERYNIAK Jerzy Kazimierz 
22. SIEMIĄTKOWSKI Roman Wiesław
23. SKUBISZEWSKI Dariusz Włodzimierz  
24. LEWANDOWSKA Magdalena 

Pani  Aniela  Niedziela podziękowała  Państwu  Radnym  za  złożenie  ślubowania.  Stwierdziła,  że 
ślubowanie złożyło 24 radnych,  stąd jest wymagane quorum i  Rada może podejmować wszystkie 
uchwały. 

Kolejno Pani Aniela Niedzielak  odczytała porządek obrad I sesji Rady Miasta Płocka:
1. Otwarcie obrad I sesji Rady Miasta Płocka. 
2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1) wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,
2) ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka,
3) wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka,
4) wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka. 

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6.Sprawy różne.
7.Zamknięcie obrad I  sesji Rady Miasta Płocka.  
 

Ad. pkt 3  

Do składu Komisji  Uchwał  i  Wniosków zostali  zaproponowani:  Pan radny Artur Kras  (zgłoszenia 
dokonała  Pani  Radna Elżbieta  Gapińska),  Pani  Radna Grażyna Cieślik  (zgłoszenia  dokonała  Pani 
radna Wioletta Kulpa). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do składu Komisji Uchwał i 
Wniosków. W wyniku jednomyślnego głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana  w 
zaproponowanym składzie (za - 24, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących).

Komisja Uchwał i Wniosków : 
- Pan radny Artur Kras,
- Pani radna Grażyna Cieślik. 
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Ad. pkt 4  

Do  składu  Komisji  Skrutacyjnej  zostali  zaproponowani:  Pan  radny  Arkadiusz  Iwaniak  (zgłoszenia 
dokonał Pan radny Piotr Nowicki), Pan Roman Siemiątkowski (zgłoszenia dokonała Pani radna Elżbieta 
Gapińska), Pan radny Paweł Kolczyński (zgłoszenia dokonała Pani radna Wioletta Kulpa), Pan radny Piotr 
Kubera  (zgłoszenia  dokonała  Pani  radna  Wioletta  Kulpa).   Zgłoszeni  radni  wyrazili  zgodę  na 
kandydowanie  do  składu  Komisji  Skrutacyjnej.  W  wyniku  jednomyślnego  głosowania  Komisja 
Skrutacyjna została powołana  w proponowanym składzie (za - 24, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących).

Komisja Skrutacyjna:   
- Pan radny Arkadiusz Iwaniak,
- Pan radny Roman Siemiątkowski,
- Pan radny Paweł Kolczyński, 
- Pan radny Piotr Kubera. 

Ad. pkt 5  

Pani Aniela Niedzielak poinformowała, iż w  I etapie  będzie przeprowadzone głosowanie dotyczące 
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka, następnie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady 
Miasta  Płocka.  Po  ustaleniu  ilości  Wiceprzewodniczących  zostanie  przeprowadzone  głosowanie  w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady, a na zakończenie tego etapu radni dokonają wyboru 
Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka. W Etapie II zostaną podjęte uchwały.

Pani Aniela Niedzielak poinformowała, iż zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  
samorządzie gminnym wybór Przewodniczącego Rady odbywa się bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Poprosiła następnie o 
zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

Pan radny  Artur Jaroszewski  powiedział:  „Pani  Przewodnicząca!  Szanowni Państwo Radni!  Drodzy 
Mieszkańcy Miasta Płocka! Mam przyjemność, a jednocześnie zaszczyt, zaproponować kandydaturę 
Pani Elżbiety Gapińskiej na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Pozwolę sobie w kilku zdaniach 
uzasadnić tą kandydaturę. Pani Radna, jak zapewne już wszyscy Państwo wiecie, ponownie zasiada w 
Radzie Miasta Płocka. W poprzedniej kadencji pełniła funkcję, po pierwsze Przewodniczącej Komisji 
Polityki  Społecznej  Rady  Miasta  Płocka,  a  po  drugie  Przewodniczącej  Klubu  Radnych  Platformy 
Obywatelskiej. Pani radna jest nietypowym politykiem, tak powiem, jak na nasze polskie warunki, gdyż 
w pierwszej kolejności zajmowała się sprawami zawodowymi, rodziną, wychowała trójkę dorosłych już 
dzisiaj dzieci i dopiero później zaczęła przygodę z polityką. Osiągnęła bardzo wysoki wynik w ostatnich 
wyborach. Jak Państwo bardzo dobrze wiecie, Pani Radna Gapińska uzyskała najwyższy wynik spośród 
wszystkich nas osób zasiadających w tej kadencji Rady Miasta Płocka, czyli jak gdyby oprócz zaufania 
nas, którzy bliżej znamy Panią radną, zauważyć można było również ogromne zaufanie dla Pani radnej 
ze  strony  mieszkańców  naszego  miasta.  Raz  jeszcze  oficjalnie  zgłaszam  kandydaturę  Pani  radnej 
Gapińskiej  na  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Płocka,  mając  przekonanie,  że  będzie  to  dobry 
Przewodniczący,  nie  gorszy  Przewodniczący,  niż  Przewodniczący  poprzedniej  kadencji,  gdyż  Panu 
Przewodniczącemu Kordze również należą się słowa uznania za pracę, którą wkładał przez tych ładnych 
kilka lat. Dziękuję.”       
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Pani  radna  Aniela  Niedzielak  zapytała  Panią  radną  Elżbietę  Gapińską,  czy  wyraża  zgodę  na 
kandydowanie na Przewodniczącą Rady Miasta Płocka. Pani radna Elżbieta Gapińska wyraziła zgodę 
na kandydowanie.

Pani radna  Aniela Niedzielak  zapytała, czy są inne kandydatury na funkcję Przewodniczącego Rady 
Miasta Płocka.

Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec czego Pani radna  Aniela Niedzielak stwierdziła, że można 
zamknąć listę kandydatów.    

Pani radna Aniela Niedzielak przypomniała, iż wybór Przewodniczącego Rady Miasta odbędzie się w 
głosowaniu  tajnym.  Poinformowała,  iż  kandydat  zostanie  umieszczony  na  karcie  do  głosowania. 
Następnie poprosiła Komisję Skrutacyjną o ukonstytuowanie się, a mianowicie wybranie spośród siebie 
Przewodniczącego i przystąpienie do przygotowania kart do głosowania. 
Przewodnicząca obrad ogłosiła 10-minutową przerwę w obradach (od godz. 1035 do godz. 1045).

Po przerwie obrady zostały wznowione.

Pani  radna  Aniela  Niedzielak  zwróciła  się  do Przewodniczącego  Komisji  Skrutacyjnej  z  prośbą  o 
zapoznanie radnych z zasadami głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady oraz o rozdanie 
kart do głosowania.

Pan radny Roman Siemiątkowski Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej zapoznał zebranych z zasadami 
głosowania. Powiedział: „Szanowni Państwo! Mam zaszczyt być Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej. 
Komisja przygotowała karty do głosowania, na których to kartach znajduje się nazwisko zgłoszonej 
kandydatki na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka, Pani Radnej Elżbiety Teresy Gapińskiej. Na kartce 
są trzy możliwości oddania głosu: za, przeciw, wstrzymuję się. Ważny głos będzie wtedy, jeżeli radny 
postawi znak X przy jednej z tych trzech opcji. Głos będzie uważany za nieważny, jeżeli na karcie do 
głosowania znajdzie się więcej, niż jeden znak X przy wyborze jakiejś opcji lub gdy w ogóle nie będzie 
zaznaczony żaden wariant. Przygotowano 24 karty. W tej chwili będzie to odbywało się w ten sposób, że 
będzie  odczytywane  nazwisko radnego,  radny  będzie  podchodził  i  odbierał  kartę  do głosowania, 
następnie będzie czas na dokonanie wyboru i ponownie będą odczytywane nazwiska radnych, będą 
podchodzili radni, wrzucali złożone karty do głosowania do urny, która się tutaj znajduje za mną. Po 
dokonaniu  aktu  wyboru  poprosimy  o  kilka  minut  przerwy  po  to,  by  Komisja  Skrutacyjna  mogła 
przeliczyć głosy i ogłosić wyniki wyboru. Tak jak już było powiedziane, wybór będzie dokonany, jeżeli  
kandydatka uzyska bezwzględną większość głosów za, czyli więcej, liczbę oddanych głosów ważnych 
plus jeden.  Myślę, że to wszystko na razie jest jasne i zrozumiałe. 13, jeżeli wszyscy oddadzą ważne 
głosy, ale jeżeli jakieś będą nieważne, to wtedy to się zmienia.”

Pani  radna  Aniela  Niedzielak powiedziała:  „Proszę  Państwa,  jeżeli  chodzi  o  te  sprawy,  czy  ilość 
głosowania, itd., mamy tutaj na pewno Pana mecenasa Romana Wróblewskiego, który dokładnie z literą 
prawa i okoliczności,  jakie w dniu dzisiejszym są, udzieli nam pomocy i wyjaśni prawnie, czy będą 
ważne i ile głosów ma być, itd. Czy jest Pan mecenas Wróblewski? Dowiedziałam się, że jest w Biurze 
Rady. Także jeżeli będzie, taka potrzeba wystąpi, to poprosimy.”

Pan radny  Roman Siemiątkowski powiedział: „Tak jest. Czyli przystępujemy do rozdawania kart do 
głosowania.”

Pani  radna  Aniela  Niedzielak powiedziała:  „Tak,  teraz  poproszę  Pana  tutaj  naszego  radnego 
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najmłodszego,  Pana  Kolczyńskiego,  aby  po  kolei  wyczytywał  nazwiska  radnych  i  Państwo  radni 
będziecie do Przewodniczącego podchodzili, czy ewentualnie Pan Przewodniczący poda karteczkę.”

Pan radny Paweł Kolczyński odczytywał alfabetycznie nazwiska radnych Rady Miasta Płocka. Radnym 
zostały rozdane karty do głosowania. Następnie pod oddaniu głosów radni wrzucili do urny karty do 
głosowania. 

Pan radny Paweł Kolczyński poinformował, że Pani radna Elżbieta Gapińska  zrezygnowała z udziału w 
głosowaniu. 

Po zebraniu głosów Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad celem policzenia głosów i sporządzenia 
protokołu  z  wyboru  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Płocka,  a  prowadząca  obrady  ogłosiła   10  - 
minutową przerwę (od godz. 1055 do godz. 1105).

Po przerwie Pani  Aniela Niedzielak poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o odczytanie 
protokołu z przeprowadzonego głosowania z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.

Pan radny Roman Siemiątkowski odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego 
Rady Miasta Płocka. Zgodnie z protokołem w tajnym głosowaniu oddano 23 głosy, wszystkie głosy 
ważne.  Za kandydaturą Pani radnej Elżbiety Gapińskiej głosowało 19 radnych, 1 był przeciw, 3 radnych 
wstrzymało się od głosu. 

Pani radna Aniela Niedzielak powiedziała: „Dziękuję bardzo Komisji. Również chciałam pogratulować 
nowej Pani Przewodniczącej. Cieszę się bardzo, że proszę Państwa, jest to również kobieta. Czyli jakieś 
zmiany następują. Ja tutaj prowadzę po raz pierwszy kobieta i po raz pierwszy, nie pamiętam czy była 
na stanowisku Przewodniczącego Rady Miasta Płocka kobieta. Co ja wracam pamięcią, byli to zawsze 
Panowie. Dlatego tym większe brawa i gratulacje z mojej strony. Zapraszam Panią Przewodniczącą. 
Zapraszam do prowadzenia dalszych obrad.”

Pani  radna  Elżbieta Gapińska powiedziała:  „Proszę Państwa!  Szanowny Panie Prezydencie Elekcie! 
Wysoka  Rado!  Chciałabym  serdecznie  podziękować  Państwu  za  zaufanie,  jakim  mnie  Państwo 
obdarzyliście,  patrząc  na  wyniki  tego  dzisiejszego  głosowania.  Chciałabym  także  serdecznie 
podziękować wszystkim mieszkańcom miasta Płocka,  którzy także podobnym zaufaniem obdarzyli 
mnie i wszystkich nas, którzy dzisiaj znajdujemy się jako członkowie tej Rady Miasta właśnie w Radzie 
Miasta Płocka. Ze swojej strony, proszę Państwa, chciałabym obiecać kilka rzeczy. Przede wszystkim 
ciężką, rzetelną i merytoryczną pracę na rzecz tego miasta. Jest to moje miasto i dlatego chciałabym, 
żeby rozwijało się jak najlepiej.  Jestem płocczanką od kilku pokoleń. Moja rodzina mieszka w tym 
mieście i zależy mi bardzo na jego rozwoju. Liczę na Państwa życzliwość i deklaruję ze swojej strony, że 
pragnę być  Przewodniczącą  całej  Rady Miasta  Płocka.  Jeszcze  raz  dziękuję  Państwu serdecznie  za 
zaufanie.  A  chciałabym  teraz  poprosić  o  zabranie  głosu  Pana  Prezydenta  Elekta  Andrzeja 
Nowakowskiego. Dziękuję.”

Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Elekt  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo!  Dzisiaj 
króciutko  i  w  takiej  wyjątkowej  roli  Prezydenta  Elekta.  Ja  chciałbym  podziękować  wszystkim 
płocczanom za udział w wyborach, za wybór Wysokiej Rady, przede wszystkim, bo to dzisiaj święto 
właśnie radnych. Wszystkim radnym, którzy złożyli ślubowanie, chciałbym pogratulować wyboru oraz 
życzyć jak najlepszej, jak najbardziej owocnej i ciężkiej na pewno pracy na rzecz naszego miasta. Mam 
nadzieję,  że  będzie  to  także  dobra  współpraca  z  nowym  Prezydentem.  Jeszcze  raz  gratuluję  i 
wszystkiego dobrego.”
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Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poddała pod głosowanie  projekt  
uchwały pomieszczony na druku nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.   
Wynik głosowania:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  1/I/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  8  grudnia  2010  roku  w  sprawie  wyboru  
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przeszła do omawiania  projektu  
uchwały pomieszczonego na druku nr 2 w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta  
Płocka.  Pani Przewodnicząca powiedziała: „ […] I moja propozycja jest taka, ze względu na to, że są tu  
przynajmniej  trzy  bardzo  liczne  kluby  radnych,  w  związku  z   tym  ja  proponuję,  żeby  wszyscy 
przedstawiciele tych klubów znaleźli się w prezydium Rady Miasta Płocka. I dlatego, proszę Państwa, 
proponowałabym,  żebyśmy  tą  liczbę  maksymalną  przewodniczących  ustalili,  czyli  trzech 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta. Taka jest moja propozycja. Czy są inne propozycje z sali? Nie ma. 
Wobec tego, proszę Państwa, proponuję, żeby w  tym druku uchwały, który jest na druku nr 2,  znalazł  
się zapis:  Ustala, iż w Radzie Miasta Płocka w kadencji 2010 – 2014 będzie trzech Wiceprzewodniczących  
Rady Miasta Płocka. I taką uchwałę proponuję przegłosować. […]”

Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poddała pod głosowanie projekt 
uchwały pomieszczony na druku nr 2.     
Wynik głosowania:
za - 24
przeciw - 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  2/I/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  8  grudnia  2010  roku  w  sprawie  ustalenia  ilości  
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przeszła następnie do omawiania 
kolejnego projektu uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka (druk nr 3).  
Pani  Przewodnicząca poprosiła  o zgłaszanie  kandydatur  na Wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Płocka. 

Pani  radna  Elżbieta  Gapińska  Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  oddała  głos  Pani  radnej 
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni! Drodzy 
Mieszkańcy Płocka!  Jest mi niezwykle miło i  mam ogromny zaszczyt w imieniu Klubu Radnych 
Prawa  i  Sprawiedliwości  w  Radzie  Miasta  Płocka,  zgłosić  kandydaturę  Pana  Przewodniczącego 
Tomasza Korgi na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka w kadencji 2010 – 14. Pan 
Przewodniczący Korga  przez lata pełnił, ostatnią kadencję pełnił funkcję Przewodniczącego Rady 
Miasta Płocka, wcześniej był Wiceprzewodniczącym. Ma doskonałe doświadczenie w tym zakresie.  
Potrafi przede wszystkim łączyć, potrafi rozmawiać. Przez wiele lat zajmuje się również działalnością 
społeczną.  Kieruje  Hospicjum  Płockim.  Doskonale  zna  problemy  mieszkańców  Płocka.  Dlatego 
myślę, że jest to najtrafniejsza i najlepsza kandydatura na funkcję Wiceprzewodniczącego. Dlatego 
proszę  Państwa  radnych  o  przegłosowanie  kandydata  -  Pana  Tomasza  Korgi,  na  funkcję 
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Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka. Dziękuję.”        

Pani  radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta  Płocka oddała  głos  Panu radnemu 
Piotrowi Nowickiemu. 

Pan  radny Piotr  Nowicki  powiedział:  „Pani  Przewodnicząca!  Wysoka  Rado!  Chciałem  najpierw 
pogratulować Pani Przewodniczącej jeszcze raz wyboru na to zaszczytne stanowisko. W imieniu 
Klubu  Radnych  SLD  przypadł  mi  wyjątkowy  zaszczyt  zarekomendować  osobę  Pana  Wojciecha 
Hetkowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka. Pan Wojciech Hetkowski był radnym 
Miasta  Płocka  w  latach  1998-  2002,  w  latach  2002  –  2006.  W  tych  latach  pełnił  funkcję 
Przewodniczącego Rady Miasta.  Pan Wojciech Hetkowski był również Prezydentem Miasta Płocka 
w latach 2001 -2002, jak również Wiceprezydentem w latach 1985 – 1991. Rekomenduję  Państwu 
kandydaturę Pana Wojciecha  Hetkowskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miasta 
Płocka. Dziękuję.”

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „ Państwo pozwolą, że 
ja  stąd,  ponieważ  mi  przypadł  wyjątkowy  zaszczyt,  że  będę  mogła  rekomendować  na  trzeciego 
Wiceprzewodniczącego  Rady  Miasta  Płocka  mojego  kolegę  klubowego  Pana  radnego  Artura 
Jaroszewskiego, który jak Państwo wiecie, był bardzo dobrym Wiceprzewodniczącym poprzedniej Rady 
Miasta Płocka. Jest to człowiek wyjątkowo merytoryczny, bardzo osoba oddana Radzie Miasta Płocka, 
człowiek, który pracuje bardzo ciężko we wszystkich komisjach i z tego go na pewno bardzo dobrze 
wszyscy znamy. Jest to osoba, z którą współpracuję od wielu lat i chciałabym powiedzieć, że niewiele 
osób, z którymi współpracowałam, zapisało się tak dobrze w mojej pamięci. Jest to człowiek dobry, 
uczciwy i sympatyczny. Także wydaje mi się, że jest to właściwa rekomendacja z mojej strony. Dlatego 
bardzo bym Państwa prosiła o oddanie głosu na Pana Artura Jaroszewskiego. Dziękuję serdecznie.”

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy są inne kandydatury 
na  Wiceprzewodniczących  Rady  Miasta  Płocka.  Ponieważ  nie  zgłoszono  innych  kandydatur  Pani 
Przewodnicząca zaproponowała zamknięcie listy kandydatów. 

Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała Pana  radnego Tomasza 
Korgę, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Pan radny Tomasz Korga wyraził zgodę na kandydowanie. 

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała Pana radnego Wojciecha 
Hetkowskiego, czy wraża zgodę na kandydowanie. Pan radny Wojciech Hetkowski wyraził zgodę na 
kandydowanie. 

Pani  radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta  Płocka zapytała  Pana radnego Artura 
Jaroszewskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Pan radny Artur Jaroszewski wyraził zgodę na 
kandydowanie. 

Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka ogłosiła 15 - minutową przerwę, 
podczas  której  Komisja  Skrutacyjna  miała  przygotować  karty  do  głosowania  w  sprawie  wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.  (przerwa w godz. 1110 – 1125)

Pani radna  Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poprosiła Pana radnego Romana 
Siemiątkowskiego Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie zasad głosowania. 

Pan radny Roman Siemiątkowski  powiedział: „Proszę Państwa, zostały przygotowane trzy karty do 
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głosowania dla każdej kandydatury oddzielnie. Na karcie do głosowania umieszczone jest nazwisko 
kandydata oraz trzy opcje wyboru:  za, przeciw, wstrzymuję się. Ważny głos będzie wtedy, jeżeli radny 
wybierze jedną z tych opcji i  zaznaczy znak X przy tej opcji. Jeżeli ktoś odda więcej na jednej karcie niż 
jeden głos,  lub nie  nie  odda żadnego głosu,  ten  głos  będzie  nieważny.  I  oczywiście  każdy radny 
dysponuje trzema głosami dla każdego kandydata,  a zatem na każdej  kartce podejmuje decyzję i 
zaznacza swój wybór.  Myślę, że to jest jasne. [...]”

Pan radny Paweł Kolczyński odczytywał alfabetycznie nazwiska radnych Rady Miasta Płocka. Radnym 
zostały rozdane karty do głosowania. Następnie pod oddaniu głosów radni wrzucili do urny karty do 
głosowania.

Po zebraniu głosów Komisja Skrutacyjna opuściła salę obrad celem policzenia głosów i sporządzenia 
protokołu z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka, a prowadząca obrady ogłosiła  10 - 
minutową przerwę (od godz. 1130 do godz. 1140).
Obrady zostały wznowione o godz. 1145. 

Pani  radna  Elżbieta  Gapińska  Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  poprosiła  Przewodniczącego 
Komisji  Skrutacyjnej  o  odczytanie  protokołu  z  przeprowadzonego  głosowania  z  wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.

Pan  radny  Roman  Siemiątkowski  odczytał  Protokół  Komisji  Skrutacyjnej  z  wyboru 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.  Zgodnie z protokołem w tajnym głosowaniu na każdego z 
kandydatów  oddano 24  głosy,  w  tym 24 głosów  ważnych.  Kandydaci  otrzymali  następującą  ilość 
głosów:
Pan Tomasz Korga :  
za – 23 głosy 
przeciw – 1 głos
wstrzymujących – 0 głosów

Pan Wojciech Wiesław Hetkowski:   
za – 16 głosów
przeciw – 8 głosów
wstrzymujących – 0 głosów

Pan Artur Robert Jaroszewski:  
za – 21 głosy 
przeciw – 0 głosów
wstrzymujących – 3 głosy
 

Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka pogratulowała Panu Tomaszowi 
Kordze,  Panu  Wojciechowi  Hetkowskiemu,  Panu  Arturowi  Jaroszewskiemu  wyboru  na  funkcje 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka. 

Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poddała pod głosowanie  projekt  
uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka (druk nr 3).
Wynik głosowania:
za - 24
przeciw - 0
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wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA  NR  3/I/10  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  8  grudnia  2010  roku  w  sprawie  wyboru  
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka następnie przeszła do omawiania 
projektu uchwały w sprawie  wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka (druk nr 4). 

Pani  Pani  radna  Elżbieta  Gapińska  Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  powiedziała,  iż  wybór 
Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka dokonywany będzie w sposób jawny. Pani Przewodnicząca zgłosiła 
kandydaturę Pana radnego Tomasza Maliszewskiego.  Powiedziała: „[...] proszę Państwa, chciałabym 
zaproponować na stanowisko Sekretarza Rady Miasta Płocka radnego, który jest radnym drugiej 
kadencji,  Pana  Tomasza  Maliszewskiego,  członka  Klubu  Radnych  Platformy  Obywatelskiej  Rady 
Miasta Płocka. Jest to człowiek, z którym współpracuję od dwóch lat, osoba bardzo kompetentna, 
osoba bardzo sympatyczna. Myślę, że jest to jeden z bardziej lubianych radnych w Radzie Miasta 
Płocka. Jest to człowiek, który jest zawsze przygotowany, zdyscyplinowany, którego wszyscy chyba 
znamy bardzo dobrze od tej strony i uważam, że będzie bardzo dobrym Sekretarzem Rady Miasta  
Płocka. Dlatego ja proponuję Pana Tomasza Maliszewskiego. Dziękuję.”

Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała Pana radnego Tomasza 
Maliszewskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie.      

Pan radny Tomasz Maliszewski wyraził zgodę na kandydowanie na Sekretarza Sesji Rady Miasta 
Płocka. 

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy są inne kandydatury.

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Pani Radnej Wioletcie 
Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Mam przyjemność 
zgłosić kandydaturę doświadczonego radnego, który pełnił należycie, sumiennie, funkcję w ubiegłej 
kadencji. Pan Paweł Kolczyński doskonale sprawdził się w roli Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka, co 
zresztą świadczy chociażby ta dzisiejsza pomoc , gdzie tak naprawdę chyba sesja nie przebiegałaby tak 
sprawnie,  gdyby nie pomoc Pana Pawła.  Pan Paweł  Kolczyński  jest  dodatkowo prawnikiem,  gdzie 
wielokrotnie podczas obrad sesji Rady Miasta Płocka służył pomocą, kompetentną wiedzą. Dlatego mi 
się wydaje,  że jest to najlepsza kandydatura spośród Radnych Rady Miasta Płocka,  dlatego proszę 
Państwa Radnych o przegłosowanie kandydatury Pana Pawła Kolczyńskiego na Sekretarza Sesji Rady 
Miasta Płocka. Dziękuję.”

Pani  radna  Elżbieta  Gapińska  Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  zapytała  Pana  radnego  Pawła 
Kolczyńskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie.      

Pan radny Paweł Kolczyński  wyraził  zgodę na kandydowanie na funkcję  Sekretarza  Sesji  Rady 
Miasta Płocka. 
           
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zapytała, czy są inne kandydatury 
na funkcję Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka. 
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Nie zgłoszono kolejnych kandydatur na funkcję Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka. 

Następnie Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poddała pod głosowanie 
kandydaturę Pana Pawła Kolczyńskiego. Zapytała, kto z Państwa Radnych jest za kandydaturą Pana 
Pawła Kolczyńskiego. Za głosowało 8 radnych. Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest przeciw, kto się 
wstrzymał od głosu.  Pani Przewodnicząca powiedziała w tym miejscu:” [...]Jeszcze, proszę Państwa, 
ponieważ  narodziła  się  tu  wątpliwość,  czy  głosujemy  tylko  za,  czy  głosujemy  także  przeciw  i 
wstrzymujemy się, proszę o interpretację Pana prawnika – Pana Wróblewskiego. Proszę bardzo.”

Pan  Roman Wróblewski  radca prawny powiedział: „Dzień dobry. Przedstawiam się po raz pierwszy. 
Roman Wróblewski, radca prawny Urzędu Miasta. Dla tych, co mnie nie znają. Proszę Państwa, zależy od 
Państwa, jak będziecie głosowali, ale najbardziej praktycznym by było, żebyście Państwo głosowali tylko 
za.  I ta kandydatura, która uzyska większą liczbę, przejdzie, i wtedy będzie głosowanie nad uchwałą. I to 
będzie jak najbardziej proste głosowanie, uważam. Dziękuję.”

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka ponownie poddała pod głosowanie 
kandydaturę Pana radnego Pawła Kolczyńskiego na funkcję Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka. Za 
kandydaturą Pana radnego Pawła Kolczyńskiego głosowało 9 radnych. Następnie Pani Przewodnicząca 
poddała pod głosowanie kandydaturę Pana Tomasza Maliszewskiego na funkcję Sekretarza Sesji Rady 
Miasta Płocka. Za kandydaturą Pana Tomasza Maliszewskiego głosowało 15 radnych.  
Na Sekretarza Sesji został wybrany Pan radny Tomasz Maliszewski. 

Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poddała pod głosowanie  projekt  
uchwały pomieszczony na druku nr 4 w sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.   
Wynik głosowania:
za - 22
przeciw - 0
wstrzymujące – 2
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta.
UCHWAŁA NR 4/I/10 Rady Miasta Płocka z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Sekretarza Sesji  
Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka pogratulowała Panu Tomaszowi 
Maliszewskiemu wyboru na Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka. 

Ad. pkt 6

Pani  radna  Elżbieta  Gapińska  Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  zwróciła  się  do  radnych  o 
zapisywanie się do komisji merytorycznych (każdy z radnych do dwóch komisji). Pani Przewodnicząca 
zaproponowała, aby radni podjęli tą decyzję do najbliższej sesji Rady Miasta Płocka. 

Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zwróciła się również do radnych, 
aby  ustalili  stałe  miejsca  na  auli,  w  których  będą  zasiadać,  ponieważ  jest  to  konieczne  do 
zaprogramowania elektronicznego systemu głosowania. 
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Ad. pkt 7
     
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zamknęła obrady I sesji Rady Miasta 
Płocka kadencji 2010 – 2014.

Na tym protokół zakończono i podpisano.- 

Protokołowała                                                     Sekretarza Sesji                                         Przewodnicząca  
              Rady Miasta Płocka                                  Rady Miasta Płocka

/-/Jolanta Kozera                                          /-/Tomasz Maliszewski                              /-/ Elżbieta Gapińska
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