
PROTOKÓŁ Nr II/10
Z  OBRAD II SESJI RADY MIASTA PŁOCKA

ODBYTEJ W DNIU 13 GRUDNIA 2010 roku

Sesja rozpoczęła się o godz.1003 , a zakończyła o godz. 1030.    

Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Stan radnych - 25
Obecnych - 25
Nieobecni - 0
Osób zaproszonych - 134
Obecnych - 74

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

Ad. pkt 1

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka otwarła obrady II Sesji Rady Miasta 
Płocka.  

Ad. pkt 2 

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała, iż głównym punktem 
obrad jest ślubowanie Prezydenta Miasta Płocka. Pani Przewodnicząca zwróciła się do Pana Andrzeja 
Nowakowskiego Prezydenta Elekta Miasta Płocka o złożenie ślubowania. 

Pan Andrzej Nowakowski 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.”   

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Bardzo proszę byłego 
Prezydenta  Pana  Mirosława  Milewskiego  o  przekazanie  insygniów  władzy  Panu  Prezydentowi 
Andrzejowi Nowakowskiemu.” 

Pan Mirosław Milewski były Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Panie Andrzeju, Prezydencie Miasta 
Płocka,  chciałbym  przekazać  ten  Klucz  do  Bram  Miasta,  aby  Pan  zamykał  bramy  miasta  przed 
nieżyczliwymi naszemu grodowi ludźmi, a otwierał o każdej porze dnia i nocy wszystkim przyjaciołom 
miasta. Powodzenia!”   

Pan  Mirosław  Milewski były  Prezydent  Miasta  Płocka  przekazał  Panu  Prezydentowi  Andrzejowi 
Nowakowskiemu Klucz do Bram Miasta i Łańcuch Prezydenta Miasta Płocka.  
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Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka powiedziała: „Ja bym chciała tylko 
powiedzieć, że w imieniu całej Rady Miasta życzę Panu Prezydentowi wielu sukcesów w sprawowaniu 
przez niego funkcji i myślę, że nasze miasto będzie się szybko i dobrze rozwijało. Dziękuję bardzo.” 
  
W tym miejscu obrad Pani radna  Elżbieta Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta Płocka powitała 
przybyłych na obrady Rady Miasta Płocka. 
Pani  radna  Elżbieta  Gapińska  Przewodnicząca  Rady  Miasta  Płocka  oddała  głos  Pani  Andrzejowi 
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Kochani  Płocczanie!   Pani 
Przewodnicząca!  Szanowni  Goście!  Koledzy  Parlamentarzyści!  Panowie  i  Państwo  Radni!  Kochani 
Płocczanie, pozwólcie, że jeszcze raz podziękuję za zaufanie. Jeszcze raz powiem wszystkim tym, którzy 
uczestniczyli  w  wielkim  święcie  demokracji:  dziękuję.  W  sposób  szczególny  dziękuję  tym,  którzy 
głosowali na mnie wierząc, że nadszedł czas na dobre zmiany. Dziękuję. Dziękuję także tym, którzy 
przez te ostatnie tygodnie towarzyszyli mi w tej trudnej drodze, zwłaszcza mojej rodzinie, mojej żonie, 
która jest ze mną także tutaj na tej sali.  Bardzo, bardzo dziękuję. Zrobię wszystko, ażeby tego zaufania 
nie  zawieść  i  deklaruję  ciężką,  uczciwą,  rzetelną  pracę  na  rzecz  naszego  miasta,  na  rzecz  Płocka. 
Szanowni Państwo, w kampanii wyborczej, która rządzi się swoimi prawami, nie starałem się obiecywać 
zbyt wiele. Nawet na swoich billboardach nie tyle obiecywałem, co zachęcałem i przekonywałem – 
zbudujmy  razem,  wspólnie.  Dziś  wierzę,  że  wspólnie,  razem,  dla  Płocka  rzeczywiście  zbudujemy. 
Zbudujemy żłobki i przedszkola, parkingi i obwodnice, place zabaw, parki i te, tak bym powiedział, tak  
wyczekiwane, mam nadzieję, w Płocku, Orliki.  Zbudujemy, bo dzięki nim, mam nadzieję, poprawi się 
jakość  życia w naszym mieście. Płock jest wyjątkowym miastem. Miastem o naprawdę wyjątkowym 
potencjale.  Z jednej strony, co często podkreślałem właśnie w ostatnich tygodniach, ten potencjał to 
ogromny budżet. Duży budżet pozwalający myśleć o wielu inwestycjach, o których inne miasta mogą 
tylko pomarzyć. Przecież w przeliczeniu na głowę mieszkańca ustępujemy tylko Sopotowi, jeśli chodzi o 
dochody. Warto ten potencjał wykorzystywać. Ale im dłużej trwała kampania wyborcza, im więcej było 
spotkań z mieszkańcami, im więcej rozmów, dyskusji z przyjaciółmi, tym bardziej okazywało się, że dużo 
większy potencjał drzemie nie tylko w budżecie naszego miasta, ale w ludziach, którzy to miasto tworzą. 
Bo przecież największym potencjałem Płocka  są ludzie, którzy brudne, często smutne mury, zamalowali 
muralami. Ludzie, którzy w smutnych podwórkach razem z dziećmi bawią się w teatr. Ludzie, którzy w 
opuszczonych rogatkach otwierają żyjącą galerię sztuki. Ludzie, którzy sami ratują bożnicę żydowską, 
starają  się  ją  ocalić,  ludzie,  którzy  pomagają  niepełnosprawnym,  ludzie,  którzy  chcą  ocalić  płockie 
powązki. Ludzie, którzy budują pomnik jednemu z wielkich, wyjątkowych płocczan, jakim był Druh 
Wacław Milke.  Ale też i ludzie, którzy ze swoim klubem piłkarskim wędrują po Polsce do Niepołomic, 
Nadarzyna, czy Sokółki, nawet jeśli Państwo nie wiecie, gdzie to jest. To właśnie dla takich ludzi i z takimi 
ludźmi chcę być Prezydentem Miasta Płocka, bo jestem pewny, że budując na wzajemnym zaufaniu 
relacje z mieszkańcami można zmieniać Płock na lepsze. Nie chciałbym dzisiaj składać obietnic tego, co 
w Płocku powstanie w  najbliższych 4 latach. Chciałbym przede wszystkim zadeklarować ciężką pracę, i 
co  ważne  –  współpracę.  Współpracę  z  każdym,  kto  będzie  chciał  pracować  dla  dobra  miasta. 
I oczywiście najpierw to będzie Rada Miasta. Najpierw to będziecie Wy Państwo Radni. I mam nadzieję, 
że tak jak ja będę otwarty na Was, na Wasze pomysły, projekty, tak Wy będziecie otwarci na na to, co jako 
Prezydent będę proponował. Liczę na to i mam taką nadzieję. Ale także ta współpraca chciałbym, żeby 
była taką marką, dobrą marką tej kadencji. Współpraca z jednej strony z rządem, z poszczególnymi 
ministrami, którzy  wielokrotnie w rozmowach ze mną, kiedy rozmawialiśmy o Płocku, kiedy jeszcze 
byłem  parlamentarzystą,  posłem,  ale  także  już  później,  bliżej  wyborów,  w  kampanii  wyborczej, 
deklarowali swoją pomoc. Ja tą deklarację traktuję bardzo poważnie i także przed Państwem powtórzę 
ją,  że  będę  dosyć  częstym  gościem  w  Warszawie,  by  w  Ministerstwie  Infrastruktury  rozmawiać  o 
naszych obwodnicach, by w Ministerstwie Sportu rozmawiać o Orlikach, by z Ministrem Kwiatkowskim 
rozmawiać o tym, jak zagospodarować tę część naszego więzienia, którą będzie można przywrócić 
centrum naszego miasta,  w Ministerstwie Kultury,  by w Płocku nie brakowało kolejnych wydarzeń 
kulturalnych z tej  najwyższej  półki,  by powstała,  mam nadzieję,  przy  współpracy  z Ministerstwem 
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mediateka – biblioteka, która będzie biblioteką XXI wieku, i w końcu, kto wie, może i sala koncertowa 
dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Warto na pewno o tym rozmawiać, warto o to się starać. I w końcu 
to, co ważne, i to za chwilę też będzie i nie tylko moim problemem, ale problemem wielu płocczan – 
trzeba ocalić Grabówkę, a na to są potrzebne pieniądze, i mam nadzieję, że one się znajdą w budżecie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. A ta współpraca, dobra współpraca, to mam nadzieję 
w tym kontekście także współpraca z Wojewodą Jackiem Kozłowskim.  To jeden poziom współpracy. 
Drugi,  równie  ważny,  to  poziom  współpracy  z  Marszałkiem  Województwa,  z  całym  Zarządem 
Województwa po to, by pieniądze unijne jak najlepiej wykorzystywać, i nie tylko te pieniądze unijne, z 
korzyścią dla naszego miasta.  Jestem przekonany,  że również na tym polu współpraca będzie,  nie 
powiem – kwitła, ale będzie owocna bardzo dla mieszkańców naszego miasta. Ale co ważne, i chyba 
najważniejsze dla mnie, to współpraca, przede wszystkim współpraca z mieszkańcami naszego miasta. 
Na tę współpracę, na rozwiązywanie ich problemów, naszych wspólnych problemów,  jestem otwarty. 
To tak sobie wyobrażam, tego oczekuję, że będzie to dobra współpraca  z przedsiębiorcami, którzy 
przecież tworzą nowe miejsca pracy, i tymi najdrobniejszymi, którzy dopiero rozpoczynają często po 
studiach swoją przygodę z biznesem, ale z tymi, którzy są bardzo ważnymi, dobrymi partnerami dla 
naszego miasta, czyli z Orlenem. Sądzę, że i ta współpraca będzie przynosić obopólne korzyści tak dla  
Orlenu, jak i dla Płocka. Drodzy Państwo! Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej 
sesji.  Mam nadzieję,  że ta współpraca,  o której dzisiaj  mówię,  począwszy od radnych, a być może 
skończywszy na tej  najważniejszej współpracy z mieszkańcami miasta,  będzie dobrym początkiem 
mojej prezydentury. Dziękuję bardzo.”

W tym miejscu obrad Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka ogłosiła 10 – 
minutową przerwę w obradach. (od godz. 1015 do godz. 1025)

 
Ad. pkt 3 

Pani  radna  Elżbieta  Gapińska  Przewodnicząca Rady Miasta  Płocka zwróciła  się  do Pana radnego 
Tomasz Maliszewskiego o odczytanie roty ślubowania radnego. 

Pan radny Tomasz Maliszewski 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.

Pan radny Mirosław Milewski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.”

Ad. pkt 4

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przypomniała radnym o tworzeniu 
klubów radnych. Pani Przewodnicząca odczytała treść pisma, które wpłynęło na jej ręce, a dotyczyło 
utworzenia w Radzie Miasta Płocka Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, w skład którego weszli 
radni:  Krzysztof  Buczkowski,  Elżbieta  Gapińska,  Artur  Jaroszewski,  Artur  Kras,  Tomasz  Maliszewski, 
Joanna Olejnik i Roman Siemiątkowski. Przewodniczącą Klubu Radnych PO została wybrana Pani radna 
Elżbieta Gapińska.
(kserokopia pisma stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu)

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przypomniała radnym, iż do Biura 
Obsługi Rady Miasta należy składać deklaracje do pracy w komisjach Rady Miasta Płocka. 
  
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Panu radnemu Pawłowi 
Kolczyńskiemu. 
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Pan  radny Paweł  Kolczyński powiedział:  „Pani  Przewodnicząca!  Wysoka  Rado!  Panie  Prezydencie! 
Dzisiaj mamy 29 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. Ja w imieniu swoim chciałbym zaprosić dzisiaj 
na godz. 1800 na płocką  Stanisławówkę na  mszę świętą w imieniu ojczyzny i naszego miasta, abyśmy 
mogli  tą rocznicę godnie upamiętnić i  abyśmy mogli  przy tej  okazji  też prosić o to,  aby te 4 lata  
przebiegały w godnej atmosferze. Dziękuję bardzo.” 
Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka oddała głos Pani radnej Wioletcie 
Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Mam do Pani, Pani 
Przewodnicząca, gorący apel. Składam to w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, abyśmy, 
ponieważ spotkaliśmy się  w dniu  szczególnym – w  29  rocznicę  wprowadzenia  stanu  wojennego, 
abyśmy  uczcili  ten  moment  wprowadzenia  stanu  wojennego  minutą  ciszy,  za  osoby,  które  były 
internowane, które były represjonowane, a także te, które zginęły w czasie stanu wojennego. Proszę o 
uczczenie minutą ciszy.” 

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka poprosiła zebranych o powstanie i 
uczczenie minutą ciszy.       

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka przypomniała radnym o wspólnej 
wigilii w Domu Darmstadt. 

Ad. pkt 5  

Pani radna Elżbieta Gapińska Przewodnicząca Rady Miasta Płocka zamknęła obrady II sesji Rady Miasta 
Płocka kadencji.

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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