
PROTOKÓŁ NR I/2014
Z OBRAD I SESJI RADY MIASTA PŁOCKA

ODBYTEJ W DNIU 27 LISTOPADA 2014 ROKU

Sesja rozpoczęła się o godz.1005, a zakończyła o godz.1225.    
Obrady Sesji są nagrywane.

Stan radnych - 24
Obecnych - 24
Nieobecnych - 0
Osób zaproszonych - 159
Obecnych - 88
Listy obecności stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1

Pan  Tomasz Korga powiedział:  „Szanowni  Państwo,  otwieram pierwsze  obrady  sesji
Rady Miasta  Płocka w kadencji  2014-2018.  Witam Państwa bardzo  serdecznie.  I  tak
prywatnie, proszę Państwa, nigdy nie przypuszczałem, że po kilkunastu latach bycia w
Radzie  Miasta  przyjdzie  mi  prowadzić  jako  senior.  Nie,  nie,  nie  proszę  Państwa,  to
powoduje pewne refleksje i to jest takie no może i miłe, ale patrząc na to także i troszkę,
że tak powiem, poważne. I jeszcze jedna sprawa, proszę Państwa. Spór jaki istnieje na
tej  sali  jest  normalnym elementem demokracji.  To  jest  oczywiste.  Chciałbym prosić
Państwa – i zwracam się do wszystkich, także i do siebie – żeby ten spór, który będzie
pomiędzy nami, był w granicach dobrego wychowania, takiej kindersztuby, która powinna
nas tu mimo wszystko obowiązywać. Bardzo o to proszę. Jestem przekonany, że tak
będzie. Spierajmy się, ale spierajmy się tak, żebyśmy później wychodząc z tej sali po
zakończeniu sesji nie wstydzili się tego co się działo. Bardzo o to proszę. Proszę Państwa,
przystąpimy  do  realizacji  porządku  obrad.  Moja  obecność  jest  w  jakiś  sposób
wytłumaczona. Obecność kolegi – z kolei jest najmłodszy i będzie wspomagał mnie do
momentu wyboru przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Proszę Państwa, Państwa jest
dwadzieścia cztery osoby. Dlaczego dwadzieścia cztery osoby - ja realizuję ten pierwszy
punkt:  stwierdzenie  prawomocności  obrad  –  ponieważ  otrzymaliśmy na  ręce  urzędu,
Rady  Miasta,  biura,  jest  postanowienie  Komisarza  Wyborczego  mówiące  o  tym,  że
wygasa  mandat  radnego  Pana  Andrzeja  Jacka  Nowakowskiego  z  racji  wyboru  na
Prezydenta Miasta Płocka. Witamy Pana Prezydenta elekta. Witam wszystkich obecnych.
Witam wszystkich obecnych, szczególnie przedstawicieli rad mieszkańców i media. Proszę
Państwa,  pierwszy  punkt  –  ślubowanie  radnych.  Koleżanka,  bardzo  proszę.  Bardzo
proszę.  Oświadczenie.  Jeszcze  jedna  uwaga.  Jeżeli  Państwo  będziecie  chcieli  dzisiaj
zabierać głos, bardzo proszę do mównicy. Ze względów technicznych będzie to dla nas
zdecydowanie łatwiejsze. Bardzo proszę.” 

Pan Tomasz Korga przekazał głos Pani Wioletcie Kulpie. 
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Pani  Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni
Państwo!  Mieszkańcy  Płocka!  Pragnę  wygłosić  oświadczenie  w  imieniu  Klubu  Prawa  i
Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka w sprawie przeprowadzonych wyborów w dniu 16
listopada  2014  roku.  Radni  Klubu  Prawa  i  Sprawiedliwości  w  Radzie  Miasta  Płocka,
reprezentujący blisko 12.000 wyborców, zwracają się do Prezydenta Miasta Płocka i nowo
wybranego Przewodniczącego Rady Miasta Płocka o podjęcie natychmiastowych działań,
które  ukrócą  haniebny  proceder  kupowania  głosów  wyborców  w  naszym  mieście.
Niespotykaną dotąd skalę tego zjawiska mógł każdy osobiście zaobserwować w różnych
rejonach  naszego  miasta.  Apelujemy,  aby  odpowiednie  służby  zbadały  wnikliwie
nieprawidłowości  zaobserwowane przez wielu płocczan. Mieszkańcy miasta zgłaszali  je
telefonicznie lub na piśmie do mediów, Miejskiej Komisji Wyborczej w Płocku oraz Policji.
Apelujemy również do parlamentarzystów o dokonanie zmian w Kodeksie wyborczym,
które nie tylko zwiększą przejrzystość i uczciwość wyborów, ale także dotkliwość kary za
udowodnione kupowanie głosów wyborczych. Oszustwa wyborcze winny być traktowane
przez organy ścigania jako czyny o najwyższej szkodliwości społecznej. W trosce o dobro
naszego miasta oraz postrzeganie wyborów jako wolnych i demokratycznych, wnosimy o
podjęcie odpowiednich skutecznych działań, które spowodują zahamowanie podobnego
procederu w kolejnych wyborach.  Już  teraz  wszystkie  zainteresowane strony i  służby
powinny spotkać się w celu wypracowania odpowiednich działań, które wyeliminują na
zawsze z naszego miasta jakiekolwiek próby kupczenia głosami. Działania w tym zakresie
muszą być szybkie i realne, a nie stanowić tylko przedwyborczy, medialny piar. Panie
Prezydencie,  Panie  Przewodniczący,  w  naszym  przekonaniu  i  wielu  tysięcy  płocczan,
wszyscy radni  powinni  dziś  przed złożeniem ślubowania publicznie oświadczyć,  że nie
dopuścili się takiego procederu. Każdy z radnych powinien jednoznacznie odciąć się od
tych praktyk. W tym zakresie każdy z nas ma obowiązek działania ponad podziałami. To
kwestia naszej wspólnej ponadpartyjnej odpowiedzialności i  honoru. Honoru radnego i
człowieka.  Podejmijmy  zatem  razem  realne,  skuteczne  działania,  a  nie  oszukujmy
społeczeństwo,  że  wszystko  jest  w  porządku,  a  nieprawidłowości  to  tylko  drobne
incydenty. Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! W imieniu Klubu Radnych Prawa i
Sprawiedliwości w Radzie Miasta Płocka - stosowne pismo zostanie za chwileczkę złożone
o utworzeniu Klubu Radnych PiS w Płocku w Radzie Miasta Płocka – chcę złożyć wniosek
na ręce Pana Przewodniczącego, iż  Radni  Klubu Prawa i  Sprawiedliwości  wnioskują  o
złożenie  na  pierwszej  sesji  zwołanej  na  dzień  27  listopada  2014  roku  publicznego
oświadczenia  wypowiedzianego przez  każdego radnego  z  osobna  odnoszącego  się  do
haniebnego  procederu  kupowania  głosów  w  Płocku.  Oświadczenie  złożone  przed
mieszkańcami powinno zawierać w swej treści informację, czy radny uzyskał swój mandat
wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan, czy też dopuścił się procederu kupowania głosów. To
na nas – radnych – spoczywa obowiązek przestrzegania i dbania o prawo, aby wydarzenia
sprzed kilku dni nie przyczyniły się do utraty zaufania w wolne i demokratyczne wybory.
Proszę Panie Przewodniczący w imieniu Klubu o przegłosowanie tego wniosku. Dziękuję.”
(oświadczenie i wniosek Klubu Radnych PiS stanowią załączniki nr 7 i 8 do niniejszego
protokołu)

Pan Tomasz Korga przekazał głos Pani Joannie Olejnik. 

Pani  Joanna Olejnik  powiedziała: „Szanowni Państwo, chciałam powiedzieć w imieniu
Klubu  Platformy  Obywatelskiej,  że  jesteśmy  za  wszystkimi  rozwiązaniami,  które
spowodują to, że będą wybory uczciwe. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że nie tylko
osoby,  które  otrzymały  zaufanie  i  mandat  radnego  z  Platformy  Obywatelskiej  nie
kupowały głosów, ale również nie było żadnych sytuacji, żeby jakakolwiek osoba, która
kandydowała  z  listy  Platformy  Obywatelskiej  miała  taki  zamiar  kupowania  głosów.
Dziękuję bardzo.”    
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Pan Tomasz Korga przekazał głos Panu Tomaszowi Kominkowi. 

Pan Tomasz Kominek powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowna
Rado!  Drodzy  Mieszkańcy!  W  imieniu  Klubu  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego  pełen
świadomości i odpowiedzialności mówię tak. Wszyscy radni z naszego klubu za zapłatę,
którą, znaczy my płacimy ciężką pracą już od ośmiu lat, my płacimy swoim wyborcom
ciężką pracą w radzie osiedla pierwszej kadencji, drugiej kadencji i to taką zapłatę mamy
dziś  i  będziemy mieli  zawsze,  zawsze blisko ludzi,  zawsze blisko rad osiedla  i  blisko
waszych spraw. Dziękuję.”

Pan Tomasz Korga powiedział: „Proszę Państwa, mamy pewien kłopot techniczny. W tej
chwili  Pan  mecenas  zwrócił  mi  uwagę,  że  porządek  obrad,  który  w  tej  chwili
otrzymaliśmy, musimy zrealizować w niezmienionym porządku, układzie, ponieważ nie
jest  to  nasz  porządek,  tylko porządek zgłoszony przez  Komisarza.  Także będzie  nam
trudno,  a  wręcz  niemożliwe,  wprowadzić  poniekąd  bardzo  słuszny  wniosek  Pani
Przewodniczącej. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca.”   
   
Pan Tomasz Korga przekazał głos Pani Wioletcie Kulpie. 

Pani  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Panie Przewodniczący, w związku z tym proponuję,
aby  nowo  wybrany  przewodniczący  wprowadził  stosowny  wniosek,  oczywiście  po
przychylnym przegłosowaniu przez Wysoką Radę, w punkcie 4 a.”

Pan Tomasz Korga powiedział: „Panie mecenasie, czy to będzie wtedy możliwe? Wydaje
mi się, że nadal nie. Bardzo proszę, może Pan mecenas, nie do mnie, a do gremium.”    

Pan Tomasz Korga przekazał głos Panu Romanowi Wróblewskiemu radcy prawnemu. 

Pan  Roman Wróblewski  radca  prawny powiedział:  „Szanowni  Państwo! Po pierwsze
jeszcze formalnie Państwo nie objęliście mandatu radnego, czyli nie ma klubów jeszcze,
nie  jesteście  Państwo  jeszcze  radnymi.  Te  wszystkie  elementy  można  procedować
zgodnie,  tak  jak  Pan  prowadzący,  Przewodniczący  niniejszych  obrad,  dopiero  po
uzupełnieniu porządku obrad o punkty, które są przygotowane. Jest to sesja zwołana
przez Komisarza Wyborczego i Państwo jako radni dopiero zaczynacie pracę, zaczynacie
się organizować. Sprawy merytoryczne winny być załatwiane w następnych, kolejnych –
uważam – sesjach. Natomiast proszę Państwa, Państwo zrobicie, co będziecie chcieli,
natomiast oceniał to będzie nie ja, tylko będzie organ nadzorczy oceniał ewentualnie w
tym zakresie. Dziękuję.”
   
Pan Tomasz Korga przekazał głos Pani Wioletcie Kulpie. 

Pani  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Panie  Przewodniczący!  Szanowni  Państwo!  W
porządku przedstawionym na dzisiejszą sesję mamy tylko wybór Przewodniczącego Rady
i  później  przejęcie  od  Przewodniczącego  Rady  prowadzenia  sesji  od  Pana  radnego
seniora. W związku z tym proszę mi powiedzieć, Panie mecenasie, w jaki sposób mamy
zrealizować materiały, które mamy załączone w dzisiejszych materiałach sesyjnych, czyli
między innymi wybór Wiceprzewodniczących, czy też Sekretarza Sesji skoro tego nie ma
w przedstawionym porządku.”   

Pan  Tomasz  Korga powiedział:  „Ale  chciałbym  zwrócić,  jeżeli  mogę,  Pani
Przewodnicząca,  ja  ten porządek w odpowiednim momencie  poszerzę o  to  o  co Pani
przed chwileczką, Pani Przewodnicząca, pytała.”
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Pani  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Dokładnie.  Czyli  co  stoi  na  przeszkodzie,  żeby
rozszerzyć stosowny porządek,  jeśli  rozszerzamy o powołanie Wiceprzewodniczących i
Sekretarza, również o przegłosowanie tego wniosku. Dziękuję.”
  
Pan  Tomasz  Korga powiedział:  „Panie  mecenasie,  czy  możemy  wprowadzić  coś,  co
wykracza  poza  strukturę  dzisiejszej  sesji,  a  więc  wybory  Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza?”

Pan Tomasz Korga przekazał głos Panu Romanowi Wróblewskiemu radcy prawnemu. 

Pan  Roman Wróblewski  radca prawny powiedział: „Proszę Państwo, jak już Państwo
wiecie,  jest  w  tym  ustalonym  przez  Komisarza  Wyborczego  porządku  w  punkcie
czwartym ustalenie porządku obrad. On będzie poszerzony. I powiedziałem Państwu –
poszerzycie  to  co  myśmy  zaproponowali,  co  musi  być  wybrane,  czyli  wybór  Komisji
Skrutacyjnej  i  następnie  jeszcze  poszczególne  punkty.  Jeżeli  Państwo  jako  radni  po
złożeniu ślubowania podejmiecie decyzję o rozszerzeniu porządku o kolejny punkt, to
będzie wtedy okej, ale czy to nie będzie zakwestionowane przez  (Pan  Tomasz Korga
powiedział: „To tak zrobimy.”) organ nadzoru to mi jest trudno powiedzieć. Bo uważam,
że  pierwsza  sesja  powinna  być  tylko  w  sprawach  porządkowych  podejmowana.
Natomiast, jeżeli Państwo przegłosujecie i wprowadzicie, to będzie wprowadzone.”

Pan  Tomasz Korga powiedział:  „Ja ten, nie wiem, czy ja zdążę,  czy nowo wybrany
Przewodniczący, zaproponuję wprowadzenie tego wniosku. W taki razie, proszę Państwa,
jak  dojdziemy do  punktu:  ustalenie  porządku  obrad,  te  punkty,  które  mam tutaj,  o
których  wspominaliśmy,  a  więc  wybór  Wiceprzewodniczącego,  Komisji  Skrutacyjnej,
wprowadzę  także  wniosek  przedstawiony  przez  Panią  Przewodniczącą.  Może  wróćmy
proszę Państwa do realizacji porządku. Następnym punktem jest ślubowanie radnych.”
   

Ad. pkt   2  
                        
Pan  Tomasz Korga powiedział: „Proszę Państwa, ja za chwileczkę przeczytam uroczysty
tekst  ślubowania.  Po  przeczytaniu  przeze  mnie  Pan  radny  będzie  czytał  nazwiska
poszczególnych  radnych.  Państwo  w  pozycji  stojącej  będziecie  odpowiadać:  „Ślubuję”  i
ewentualnie,  jeżeli  Państwo  tak  uważacie  za  stosowne  dodać:  „Tak  mi  dopomóż  Bóg.”
Przystępujemy do ślubowania.  Ślubowanie:  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 Michał Sosnowski odczytał nazwiska radnych do złożenia ślubowania. 

Ślubowanie złożyli radni:  
Aleksandrowicz Andrzej  
Brzeski Leszek 
Domosławska Daria Magdalena 
Flakiewicz Marcin 
Hetkowski Wojciech Wiesław 
Izmajłowicz Krzysztof 
Jaroszewski Artur Robert 
Jasion Jacek 
Kolczyński Tomasz Zdzisław 
Kominek Tomasz 
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Korga Tomasz 
Krajewska Iwona 
Krysztofiak Marek 
Kulpa Wioletta Maria 
Latarski Lech Jan 
Maliszewski Tomasz 
Modliborski Adam Paweł 
Olejnik Joanna Ewa 
Siemiątkowski Roman Wiesław 
Smardzewska-Czmiel Barbara 
Sosnowski Michał 
Struzik Małgorzata  
Szpakowicz Piotr Michał 
Twardy Michał 

Pan  Tomasz  Korga powiedział:  „Dziękuję  bardzo  Państwu.  Od  tej  chwili  jesteśmy
pełnoprawnymi radnymi. Życzę Państwu wiele sukcesów, odwagi i cierpliwości, żeby to była
dobra Rada. Proszę Państwa niemniej ważny następny punkt: złożenie ślubowania przez
Pana Prezydenta Miasta Płocka. Bardzo proszę, Panie Prezydencie.”    

Ad. pkt   3      

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.
Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.” 

Pan radny Tomasz Korga przekazał Prezydentowi Miasta Płocka Łańcuch Prezydenta Miasta
Płocka.

Pan  Andrzej  Nowakowski  Prezydent  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni  Państwo,
pozwólcie, że w tym miejscu chciałbym powiedzieć kilka zdań z perspektywy dzisiejszego
dnia, a także najbliższych lat w czasie których będę sprawował urząd prezydenta. Panie
Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Płocczanie!  Miasto tworzą ludzie. To oni budują
jego atmosferę, klimat, szczęście, tworzą jego kulturę i zapisują jego historię. Dlatego
właśnie mieszkańcy są najważniejsi. Obejmując urząd prezydenta Płocka przed czterema
laty zapowiadałem pracę na rzecz mieszkańców, na rzecz miasta. Zapowiedziałem, że
będę słuchał  mieszkańców, odpowiem na ich potrzeby.  Zadeklarowałem, że  wspólnie,
razem będziemy budować miasto – nasz wspólny dom. I  tak zrobiliśmy: zmieniliśmy
Płock przez te ostatnie cztery lata, ale kapitałem i siłą napędową zmian były nie tylko
pieniądze z budżetu miasta, czy pieniądze z Unii Europejskiej. Kapitałem naszego miasta
są ludzie – płocczanie, których spotkałem, płocczanie z którymi pracowałem, i którym –
podobnie  jak  mnie  –  zależy  na  Płocku.  Kiedy  zaapelowałem  o  pomoc  i  udział  w
konsultacjach, by zdobyć środki na budowę pierwszego odcinka obwodnicy – płocczanie
odpowiedzieli i wspólnie te pieniądze zdobyliśmy. Gdy potrzebna była pomoc w przypadku
remontu czytelni Książnicy Płockiej – płocczanie także nie zawiedli. Takich przykładów
zaangażowania mieszkańców w teraźniejszość  naszego miasta nie  trzeba szukać zbyt
długo.  Jest  ich  bardzo  wiele.  Zaprosiliśmy  seniorów  do  współpracy.  W  efekcie
stworzyliśmy  bardzo  aktywnie  dziś  działającą  Płocką  Radę  Seniorów.  Nie  tylko
zadeklarowaliśmy,  ale  realnie,  wspólnie  razem  z  Państwem  Radnymi  przywróciliśmy
wszystkie rady na wszystkich naszych osiedlach. Zaczęły one współpracę i pracę na rzecz
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miasta wspólnie razem z Prezydentem, z Radą Miasta,  zgłaszając konkretne potrzeby
mieszkańców,  które  są  zaspokajane.  Chcąc  zaktywizować  młodzież  reaktywowaliśmy
Młodzieżową  Radę  Miasta  Płock.  Całe  miasto  zaprosiliśmy  natomiast  do  udziału  w
konsultacjach w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka. Kilka dni temu odebraliśmy już
kolejny  zrealizowany  projekt  Budżetu  Obywatelskiego  –  zadaszone  boisko  na  którym
dzieci i młodzież będą mogły grać cały rok. Aby mądrze zarządzać miastem poprosiłem
także o pomoc tych, którzy prowadzą w Płocku działalność gospodarczą i naukową i tak
powstała Płocka Rada Gospodarcza. Zapowiedziałem poprawę współpracy z PKN Orlen
oraz starania o środki zewnętrzne, zwłaszcza unijne, ale także te rządowe. W efekcie
zyskaliśmy  kilkaset  milionów  złotych,  które  przeznaczyliśmy  na  rozwój  Płocka.
Wierzyłem,  że  obdarzymy  się  zaufaniem i  wspólnie  zmienimy  Płock  na  lepsze.  Moje
zwycięstwo w pierwszej  turze  wyborów na  prezydenta  Płocka jest  naszym wspólnym
sukcesem, akceptacją  naszej  pracy.  Bardzo dziękuję  tym wszystkim, którzy obdarzyli
mnie  zaufaniem.  Dziękuję  płocczanom  i  dziękuję  także  moim  współpracownikom,
zastępcom, całemu samorządowi miasta Płocka. To efekt waszej pracy, za którą bardzo
chciałbym serdecznie  podziękować i  tym efektem jest  zwycięstwo w pierwszej  turze.
Wyborcze zwycięstwo pozostaje jednak wielkim wyzwaniem dla mnie samego. Mandat
zaufania, jaki otrzymałem wygrywając w pierwszej turze, jest znacznie większy niż cztery
lata temu, bo praca prezydenta to nie tylko kampania wyborcza, to cztery lata służby,
która zaczyna się następnego dnia po wyborach. I dlatego właśnie następnego dnia po
wyborach byliśmy wspólnie  razem na Trzepowie otwierając tam boisko.  Boisko,  które
powstało  dzięki  zaangażowaniu  rady  osiedla,  które  powstało  dzięki  wskazaniu  rady
osiedla, a także dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Za to także bardzo, bardzo dziękuję.
Zakończona kadencja zmieniła miasto. Płocczanom daliśmy tereny do rekreacji, ścieżki
rowerowe,  siłownie  pod  chmurką,  ale  także  wiadukt,  czy  pierwszy  etap  obwodnicy.
Daliśmy czas, który kierowcy zaoszczędzają sprawniej poruszając się po przebudowanych
drogach, wygodę, budując bezpłatne miejsca parkingowe. Daliśmy płocczanom spokój w
pracy, oferując miejsca dla dzieci w żłobkach i przedszkolach. Młodzieży ułatwiliśmy start
w życie zawodowe, dając możliwość nauki w najnowocześniejszych w kraju warsztatach
zawodowych w dwóch naszych szkołach zawodowych – w „Budowlance” i w „Elektryku”.
Dzięki Karcie 3+ ułatwiliśmy życie rodzinom wielodzietnym, a Karta Seniora cały czas
aktywizuje osoby starsze. To wszystko w latach kryzysu, który odczuwa nie tylko Polska,
ale  odczuwa  cała  Europa  i  świat.  Największym  sukcesem  minionej  kadencji  była
współpraca  na  rzecz  Płocka.  Dziś  także  zapraszam  wszystkich  do  tej  współpracy,
wszystkich Państwa, każdego z płocczan. Ciężka to praca często, ale jej owoce widać, jej
owoce cieszą. Lubię dawać ten przykład, Szanowni Państwo: zobaczcie jak zmienił się
Płock u zbiegu Sienkiewicza, Kilińskiego i Kolegialnej. We współpracy rządu, samorządu
województwa i  miasta powstał tam Orlik,  we współpracy miasta i  ministerstwa spraw
wewnętrznych – nowa komenda policji, a dzięki dobrym relacjom samorządu z PKN Orlen
– Ogródek Jordanowski. Podobnie zmieniło się w ciągu tych czterech lat otoczenie Orlen
Areny i wiele, wiele innych miejsc na naszych płockich osiedlach. Wszystko to dopiero
początek zmian. Przed czterema laty mówiłem o dekadzie dla Płocka, czas więc te zmiany
kontynuować.  Nadal  na  modernizację  czekają  przedszkola  wybudowane  w  latach
siedemdziesiątych, w systemie jeszcze ciechanowskim. Już część tych przedszkoli albo
już jest zastąpionych nowoczesnymi placówkami albo ich budowa właśnie trwa. Na swoją
placówkę  czekają  seniorzy,  czyli  na  Dom  Seniora.  Różne  fragmenty  Płocka  –  na
modernizację  kolejnych  dróg  osiedlowych.  Rowerzyści  –  na  kolejne  kilometry  dróg  i
magistrali  rowerowych,  a  także  system  roweru  miejskiego.  Szpital  miejski  –  na
rozbudowę.  Nabrzeże  wiślane  –  na  modernizację.   Sobótka  –  na  zagospodarowanie.
Ogród zoologiczny – na nowe akwaria. Część z tych projektów i wiele, wiele innych już
jest w fazie koncepcji, część także w fazie realizacji. Ale pracy na pewno dla nikogo nie
zabraknie. Trzeba dokończyć drugi i trzeci etap obwodnicy Płocka, zmodernizować kolejne
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skrzyżowania  w  centrum.  Na  kolejne  etapy  czeka  także  rozdział  kanalizacji,  który
podjęliśmy w mijającej kadencji. Musimy też zadbać o przemysłowy Płock i inwestorów,
bo  oni  niosą  nowe  miejsca  pracy.  Dlatego  właśnie  tworzymy  specjalną  strefę
ekonomiczną.  Stworzyliśmy  perspektywę  objęcia  nią  ponad  40  hektarów  gruntów
przemysłowych.  Są  one  uzbrojone  i  przygotowane  do  sprzedaży.  Trwa  już  procedura
przetargowa na sprzedaż ponad 19 ha lotniska. Kolejne, podobne tereny inwestycyjne
mamy w Jarze Brzeźnicy oraz na Trzepowie. Przygotowaliśmy inwestycje w infrastrukturę
przemysłowego Kostrogaju i przebudowę ulicy Przemysłowej. Nie zapominajmy o Płockim
Parku Przemysłowo-Technologicznym, który przez ostatnie cztery lata stworzył ponad 400
miejsc  pracy  i  będzie  nadal  się  rozwijał.  Przed  nami  także  Płocki  Inkubator
Przedsiębiorczości, którego celem będzie szerzenie idei samozatrudnienia. W najbliższej
kadencji chcemy postawić na innowacyjność, na badania, na rozwój, na sięgnięcie po
środki  unijne,  które  będą  dzięki  temu  dostępne.  Będziemy  dlatego  uczestniczyć  w
tworzeniu Centrum Nauki im. Marii Skłodowskiej-Curie - miejsca dla ciekawych nie tylko
laboratoryjnych doświadczeń i wiedzy chemicznej. Co nas jeszcze czeka? Chcę, by Płock
był jeszcze bardziej przyjaznym miastem dla swoich mieszkańców. Nie zapomnimy więc o
kolejnych terenach do rekreacji i budowie mieszkań komunalnych. A także o dziedzictwie
kulturowym jakim jest  płocka starówka, gdzie po pieniądze na jej  rewitalizację także
chcemy sięgnąć do środków unijnych. Restauracja czeka nas, rewitalizacja, restauracja
zabytkowych  budynków,  odnowienie  pl.  Obrońców  Warszawy,  w  końcu  budowa
wielofunkcyjnej  sali  koncertowej  na  potrzeby  Płockiej  Orkiestry  Symfonicznej.  Dalej
będziemy także pracować na rzecz młodzieży. W minionej kadencji zmodernizowaliśmy
bazę  edukacyjną  Płocka.  Trwa  w  tym  momencie  budowa  siedziby  Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących  Specjalnych.  W  najbliższej  przyszłości  czeka  nas  również
modernizacja bazy sportowej. Budujemy nową halę sportową przy „siedemdziesiątce”,
planujemy  kolejne  sale  gimnastyczne  i  place  zabaw,  tereny  sportowe  przy  szkołach
podstawowych,  jak  na  przykład  przy  „dwunastce”.  Czas  także  zająć  się
wyeksploatowanym basenem przy  Al.  Kobylińskiego.  Czeka nas  również  modernizacja
stadionu Wisły  i  w ramach współpracy  z  PKN Orlen -  budowa toru wyścigowego,  na
początek motocrossowego. Szanowni Państwo, za kilka dni po przebudowie odbierzemy,
otworzymy  i  oddamy  do  użytku  Dworzec  Płock  –  dawny  dworzec  PKP,  dawniej
wyeksploatowany i  zrujnowany, dziś  nowoczesna placówka autobusowo-kolejowa. Jest
ona z jednej strony podsumowaniem mijającej kadencji, z drugiej zapowiedzią kolejnych
dobrych zmian w Płocku. Dziękuję bardzo.”

Pan radny Tomasz Korga powiedział: „Dziękuję Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo. Bardzo
proszę.” 

Pan  Andrzej Nowakowski  Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Szanowni Państwo, na
zakończenie  chciałbym  odczytać  także  list  jaki  na  moje  ręce  przyszedł  z  kancelarii
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, list Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Szanowny
Panie Prezydencie, w związku z wyborem na zaszczytną funkcję Prezydenta Miasta Płocka
proszę  o  przyjęcie  moich  serdecznych gratulacji.  Pana wybór  jest  efektem społecznego
zaufania i poparcia jakim obdarzyli Pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania kieruję także
ku wybranym radnym miasta. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla
dobra całej miejskiej wspólnoty. Każde wybory niosą ze sobą nowe nadzieje i oczekiwania.
Mieszkańcy wybierając Pana i radnych wyrazili swoją nadzieję na rozwiązywanie konkretnych
problemów, na osiągnięcie konkretnych celów, spełnienie konkretnych obietnic. Życzę więc
wytrwałości  i  umiejętności  w  dążeniu  do  realizacji  planowanych  i  oczekiwanych  przez
społeczność  miasta  zadań  i  wyzwań.  Życzę  uzasadnionej  dumy z  wygranych wyborów.
Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, że wspólnym wysiłkiem umocnimy przekonanie, że
polska samorządność od 25 lat jest ważną i piękną częścią rzeczywistości wolnej ojczyzny.
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Zachęcam wszystkich do włączenia się w przyszłoroczne obchody 25-lecia samorządności.
Pozdrawiam. Podpisał Bronisław Komorowski. Dziękuję bardzo.”    

Ad. pkt   4      

Pan  radny  Tomasz  Korga  powiedział:  „Dziękujemy bardzo.  Proszę  Państwa,  będziemy
realizować teraz dalszy porządek dzisiejszej sesji. Kolejny punkt to jest ustalenie porządku
obrad. I tu jak słusznie już niektórzy z radnych mówili, ten porządek musimy w sposób
zdecydowany  rozszerzyć.  Za  chwilę  Państwu  powiem  co  będzie  kryło  się  pod  tym
rozszerzeniem. Będą też nas czekały głosowania. Głosowanie będzie przez podniesienie ręki.
Nie  będziemy jeszcze  korzystać  z  urządzeń do  głosowania,  a  sekretarzem będzie  nasz
najmłodszy  kolega.  Proponuję  rozszerzenie  porządku obrad w punkcie  4  o  następujące
punkty: wybór Komisji Skrutacyjnej, następnie wybór Przewodniczącego Rady Miasta Płocka,
z  takimi  podpunktami,  przegłosujemy  to  jednym głosowaniem,  a  podpunkty  są  takie:
zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady, przeprowadzenie głosowania, podjęcie
uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Następnie oddzielny punkt
i oddzielne głosowanie – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących
Rady  Miasta  Płocka.  Następne  głosowanie  i  rozszerzenie  porządku  o  wybór
Przewodniczącego  Rady.  W  tym  wyborze  Wiceprzewodniczącego  mamy  podpunkty:
zgłoszenie  kandydatów  na  Wiceprzewodniczących  Rady,  przeprowadzenie  głosowania,
podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.  Kolejny
punkty oddzielny i oddzielne głosowanie to jest wybór Sekretarza Sesji. W tym punkcie
mamy  podpunkty:  zgłoszenie  kandydatów  oraz  podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru
Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka. I oczywiście, tak jak wspomniałem, i tak jak ustaliliśmy
zresztą, poproszę Państwa o przegłosowanie i wprowadzenie do porządku dzisiejszych obrad
wniosków zgłoszonych przez  Klub Radnych.  Proszę  Państwa,  w takim razie  popracujmy
pierwszy raz.”

W tym miejscu obrad Pan radny Tomasz Korga poddał pod głosowanie następujące wnioski
dotyczące zmian w porządku obrad: 

• wprowadzenie do porządku obrad punktu: Wybór Komisji Skrutacyjnej 
Wynik głosowania: 
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0

• wprowadzenie do porządku obrad punktu:  Wybór Przewodniczącego Rady Miasta
Płocka
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0

• wprowadzenie  do porządku obrad punktu: Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia
ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0

• wprowadzenie do porządku obrad punktu: Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Płocka
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
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• wprowadzenie  do  porządku  obrad  punktu: Wybór  Sekretarza  Sesji  Rady  Miasta
Płocka
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0

• wprowadzenie do porządku obrad wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącą Klubu
Radnych PiS
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0

Pan  radny  Tomasz  Korga powiedział:  „Dziękuję  bardzo.  Proszę  Państwa,  mamy
uporządkowany porządek obrad, a więc wszystkie punkty, które musimy zrealizować są już
w  tej  chwili  przeznaczone  nam  do  pracy.  Kolejny  punkt:  Powołanie  Komisji  Uchwał  i
Wniosków.  Dodaję  wyraz: Wniosków,  proszę  Państwa,  do  zaproponowanego  porządku
obrad. Będziemy głosować: Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Proszę o zgłaszanie osób.
[...]”  

Ad. pkt   5      

Do składu Komisji Uchwał i Wniosków zostali zaproponowani: Pan radny Piotr Szpakowicz
(zgłoszenia  dokonała  Pani  radna  Wioletta  Kulpa),  Pan  radny  Roman  Siemiątkowski
(zgłoszenia dokonał Pan radny Artur Jaroszewski), Pan radny Michał Twardy (zgłoszenia
dokonała Pani radna Małgorzata Struzik). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie
do składu Komisji Uchwał i Wniosków.  W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków
została powołana w zaproponowanym składzie (za – 24, przeciw - 0, wstrzymujących - 0).

Komisja Uchwał i Wniosków: 
Piotr Szpakowicz
Roman Siemiątkowski 
Michał Twardy

Pan  radny  Tomasz  Korga powiedział:  „Proszę  Państwa,  pierwszym  z  punktów
wprowadzonych do porządku obrad,  żebyśmy mogli  realizować go,  jest:  Wybór  Komisji
Skrutacyjnej. Bardzo proszę o podawanie osób do Komisji Skrutacyjnej. Jedyna malutka
uwaga – osoby w komisji nie mogą później, że tak powiem, mówiąc skrótowo, startować do
wyborów.[...]”  

Ad. pkt   6      

Pan radny Tomasz Korga przekazał głos Pani radnej Wioletcie Kulpie. 

Pani  radna  Wioletta  Kulpa  powiedziała:  „Panie  Przewodniczący.  Szkoda,  że  nie  mogę
powiedzieć:  Panie  Prezydencie.  Będziemy  za  chwileczkę  głosować  nad  jednym  z
najważniejszych wyborów w Radzie Miasta Płocka. Po ślubowaniu na pierwszej sesji jest to
największe  głosowanie,  największą  wagę  ma  to  głosowanie,  jeśli  chodzi  o  czteroletnią
kadencję, czyli: wybór Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Szkoda, że odbywa się to bez
obecności  Pana  Prezydenta.  Zgłaszam  Pana  radnego  Tomasz  Kolczyńskiego  oraz  Pana
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radnego Marcina Flakiewicza.” 
    
Do składu Komisji Skrutacyjnej poza ww. zostali zaproponowani: Pan radny Tomasz Kominek
(zgłoszenia dokonała Pani radna Małgorzata Struzik), Pan radny Lech Latarski (zgłoszenia
dokonała Pani radna Joanna Olejnik). Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie do
składu Komisji Uchwał i Wniosków. 

Pan radny  Tomasz Korga  powiedział: „Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze kandydatury do
Komisji Skrutacyjnej? Nie ma. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie bardzo będę prosił,
żebyście Państwo się ukonstytuowali, czyli zebrali, podjęli decyzję kto będzie szefem. I teraz,
proszę Państwa, przegłosujemy skład Komisji.[...]”

W wyniku głosowania Komisja Uchwał i Wniosków została powołana w zaproponowanym
składzie (za – 24, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących).

Komisja Skrutacyjna:  
Tomasz Kolczyński
Marcin Flakiewicz
Tomasz Kominek
Lech Latarski 

Ad. pkt   7      

Pan  radny  Tomasz  Korga  powiedział:  „Proszę  Państwa,  przystępujemy  do  kolejnego,
bardzo ważnego elementu dzisiejszej sesji, a więc: wybór Przewodniczącego Rady Miasta
Płocka.  Kolejny  podpunkt  wynikający  z  tego  punktu,  to  jest  zgłoszenie  kandydatów na
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Bardzo proszę, Pan radny Tomasz Maliszewski.” 

Pan radny Tomasz Korga przekazał głos Panu radnemu Tomaszowi Maliszewskiemu. 

Pan  radny  Tomasz  Maliszewski  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!
Szanowni Państwo! Mam przyjemność i zaszczyt zgłosić na Przewodniczącego Rady Miasta
Płocka kandydaturę Pana radnego Artura Jaroszewskiego. Pan Artur Jaroszewski jest osobą o
dużym doświadczeniu zawodowym, życiowym, ale przede wszystkim samorządowym. Po raz
trzeci  został  wybrany  radnym Rady  Miasta  Płocka.  W  latach  2006-2011  pełnił  funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka,  a w latach 2011-2014 był Przewodniczącym
Rady Miasta  Płocka.  Pan Artur  Jaroszewski  jest  człowiekiem powszechnie  szanowanym,
uczciwym, kompetentnym, odpowiedzialnym i rzetelnym. Prywatnie od ponad 20 lat żonaty,
ojciec dwojga dorosłych już dzieci.  Szanowni Państwo! Wysoka Rado! To w jaki  sposób
przewodniczył Radzie Miasta Płocka w poprzedniej kadencji jest najlepszą rekomendację dla
tej kandydatury. Dziękuję.”       

Pan radny Tomasz Korga powiedział: „Dziękuję bardzo. Czuję się w obowiązku spytać czy
są inne kandydatury. Czy ja mam zapytać czy Pan się zgadza? To pytam.”

Pan radny Artur Jaroszewski wyraził zgodę na kandydowanie.  

Pan radny Tomasz Korga powiedział: „Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są inne kandydatury?
Nie  ma.  Więc  proszę  Państwa  w  tym  momencie  przystępujemy  do  przeprowadzenia
głosowania. Chciałbym prosić Państwa, którzy zostali wybrani do Komisji Skrutacyjnej, a ja
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chyba będę  musiał  ogłosić  przerwę,  proszę  Państwa,  żeby Państwo się  ukonstytuowali,
przyszli  później  do  nas  już  z  warunkami  głosowania.  Do  momentu  powrotu  Komisji
Skrutacyjnej ogłaszam przerwę.”

Przerwa w obradach od godz. 10.45 do 10.55.
   
Pan radny Tomasz Korga przekazał głos Panu radnemu Tomaszowi Kolczyńskiemu. 

Pan radny  Tomasz Kolczyński powiedział: „Komisja powierzyła mi zaszczytny obowiązek
pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. Zostało przygotowanych 24 kart do
głosowania.  Nasz  wybór  będzie  polegał  na  tym,  że  wybraną  opcje  podkreślamy  bądź
zakreślimy w kółku. Jest to bez krzyżyków, tylko podkreślamy albo zakreślamy w kółku.”  

Pan radny Tomasz Korga powiedział: „Podkreślamy nazwisko?”

Pan radny Tomasz Kolczyński powiedział: „Podkreślamy opcję, którą wybieramy – czy za,
czy przeciw, czy wstrzymuję się. Wybieramy tylko jedną, żeby był głos ważny.”

Pan radny  Tomasz Korga powiedział: „Dobrze. Dlaczego pytam o to kółeczko. Bo kiedyś
było  takie  głosowanie dawno, dawno – zapewne Pan Latarski  pamięta – i  później  była
straszna zawierucha. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania.” 

W tym miejscu  obrad  członkowie  Komisji  Uchwał  i  Wniosków rozdali  radnym karty  do
głosowania. 

Pan radny  Tomasz Kolczyński powiedział: „Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Jedna
karta została. Tutaj Pan radny chce złożyć oświadczenie.”

Pan radny Tomasz Korga przekazał głos Panu radnemu Arturowi Jaroszewskiemu. 

Pan radny  Artur Jaroszewski  powiedział: „Szanowni Państwo, pragnę oświadczyć, iż nie
wezmę udziału w tym głosowaniu, ponieważ jest to głosowanie nad moją kandydaturą.
Dziękuję bardzo.” 

Pan radny Tomasz Korga powiedział: „Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania.”

W tym miejscu obrad wyczytywani kolejno przez Pana radnego Marcina Flakiewicza radni
podchodzili do urny i wrzucali karty do głosowania.      

Pan radny  Tomasz Korga  powiedział:  „Dziękuję bardzo Państwu. I  kolejna przerwa do
momentu powrotu Komisji Skrutacyjnej z wynikami.”

Przerwa w obradach od godz. 11.00 do 11.07.

Pan  radny  Tomasz  Korga  powiedział:  „[...]  Panie  Przewodniczący,  bardzo  proszę  o
ogłoszenie wyników.”

Pan  radny  Tomasz  Kolczyński powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!
Przedstawiam Protokół Komisji Skrutacyjnej Rady Miasta Płocka sporządzony w dniu  27
listopada 2014 r. z wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.  Komisja w składzie:
radny  Tomasz Kolczyński –  Przewodniczący, radny Marcin Flakiewicz – członek, radny
Tomasz  Kominek  –  członek,  radny  Lech  Latarski  –  członek  ustaliła  wyniki  wyboru
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Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Radni zgłosili  następujących kandydatów:  Pana
Artura Roberta Jaroszewskiego. Na stan 24 radnych na dzisiejszej Sesji obecnych jest  24
radnych.  W tajnym głosowaniu  oddano  23 głosy,  w tym:  23 głosy ważne,  0 głosów
nieważnych.  Wydano  23  karty,  1  zniszczono,  poniewaz  nie  uczestniczył  Pan
Przewodniczący.  Kandydat otrzymał następującą ilość głosów: Pan  Artur Jaroszewski -
23 głosy za, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym Przewodniczącym Rady Miasta Płocka został  Pan Artur Jaroszewski.  Na tym
protokół zakończono i złożono podpisy. Dziękuję."

Pan  radny  Tomasz Korga  powiedział:  „Dziękuję  Panie  Przewodniczący.  Gratuluję  Panu
Przewodniczącemu.  Mnie  pozostaje  tylko  jeszcze,  proszę  Państwa,  zanim  będzie  dalej
prowadził Pan Przewodniczący, przegłosowanie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego
Rady Miasta Płocka. Przystępujemy do głosowania.[...]”

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr
1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Płocka.  
Wynik głosowania:
za – 23
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR 1/I/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.  

Pan radny Tomasz Korga powiedział: „Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, zapraszam.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo,  ja  za  chwileczkę  pozwolę  sobie  jeszcze  podejść  do  mównicy  i  oficjalnie
podziękować,  natomiast  na  początku kwestia  techniczna –  bardzo,  bardzo  proszę  Pana
Przewodniczącego seniora Tomasza Korgę o pozostanie za stołem prezydialnym do końca
dzisiejszej sesji. Panie Tomku, chciałbym żebyśmy razem wspólnie przewodzili do końca tego
dzisiejszego spotkania naszej sesji. Dziękuję ślicznie. Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Panie Prezydencie! Szanowni Goście! Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować
za zaufanie i ponowny wybór na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka. Powiem szczerze, że
nauczony doświadczeniami sprzed kilku lat trochę emocjonalnie jednak podchodziłem do
tego dzisiejszego głosowania i muszę przyznać, że dużo przyjemniejsze jest głosowanie nad
funkcją  Przewodniczącego  na  początku  kadencji  Rady  Miasta  niż  w  trakcie.  W  trakcie
kadencji  dochodzą  dodatkowe  emocje,  o  których  Państwo  radni  pewnie  bardzo  dobrze
wiedzą i znają je. Szanowni Państwo, ja bardzo krótko. Dziękując Państwu za zaufanie, za
jednogłośnie zaufanie, chciałbym podkreślić i  przypomnieć i obiecać, iż planuję pełnić tę
funkcję tak samo jak pełniłem ją w poprzedniej kadencji. Nie sądzę, że zaskoczę Państwa
jakimkolwiek dziwnym zachowaniem w trakcie tej kadencji. Szanowni Państwo, przed nami
bardzo, bardzo ważna kadencja z punktu widzenia samorządności. Kadencja 2014-2018  to
będzie  kadencja,  w  której  poszczególne  samorządy,  gminy,  powiaty,  ale  również  i
województwa będą rywalizować między sobą na projekty i pomysły, a efektem tej rywalizacji
będzie  pozyskiwanie  środków  unijnych  w  ramach  tej  puli,  którą  Polska  uzyskała  na
perspektywę  finansową  unijną  2014-2020.  Dlatego  też  bardzo,  bardzo  ważna  dla  nas
wszystkich, dla miasta i dla jego mieszkańców, będzie zgodna współpraca pomiędzy nami
radnymi, pomiędzy Radą Miasta i Panem Prezydentem, a jednocześnie pomiędzy nami i
pomysłami, które będą docierać również od mieszkańców miasta, naszych wyborców oraz
organizacji  społecznych  funkcjonujących  w  naszym  mieście.  Proszę  Państwa,  ja  nie
ukrywam, że podszedłem do tej mównicy z karteczką, którą sobie na wszelki  wypadek
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dzisiaj przygotowałem. Cieszę się, że mogę dzisiaj z tej ściągawki skorzystać. Natomiast w
nawiązaniu do tego, co Pani Przewodnicząca powiedziała na początku dzisiejszej sesji i w
nawiązaniu do wniosku, który złożyła Pani Przewodnicząca, akurat ten fragment, który sobie
przygotowałem wcześniej, chciałbym odczytać. Drodzy Państwo, Szanowni Państwo Radni!
Bardzo ważna sprawa to analiza przebiegu ostatnich wyborów. Przebieg ostatnich wyborów
samorządowych zachwiał zaufaniem mieszkańców Płocka do samej instytucji wyborów, ale
również do komisji wyborczej i do organów wymiaru sprawiedliwości. Niestety podważone
zostało  również  zaufanie  do  demokratycznie  wybieranych  władz.  To  od  nas,  Szanowni
Państwo  Radni,  zależy  czy  i  jak  szybko  to  zaufanie  odbudujemy.  Mówię  to  mając
świadomość, iż wiele uczciwych osób zgromadzonych na tej sali musi się dzisiaj wstydzić za
innych.  Ale  raz  jeszcze  przypomnę  –  to  nie  Rada  Miasta  organizowała  nadzorowanie  i
przebieg wyborów. Nie nadzorował ich też również Prezydent. Ustawowo odpowiadają za to:
Państwowa Komisja Wyborcza i instytucje wymiaru sprawiedliwości. Liczę na to, że instytucje
nadzorujące przestrzeganie prawa w naszym mieście tym razem zakończą postępowania
dotyczące nieprawidłowości okołowyborowych inaczej niż niewykryciem sprawców. Jednym z
pierwszych pism, które podpiszę jako Przewodniczący Rady Miasta w tej kadencji będzie
właśnie pismo w tej sprawie skierowane do Komisarza Wyborczego, Prokuratury Rejonowej i
Komendy Miejskiej Policji. Liczę na pełne poparcie Rady Miasta Płocka w tej sprawie. Raz
jeszcze, Szanowni Państwo, dziękuję za zaufanie i wybór na funkcję Przewodniczącego Rady
Miasta Płocka.”       

Ad. pkt   8      

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „Przechodzimy,
Szanowni  Państwo,  do  kolejnego  punktu  zatwierdzonego  przez  nas  porządku  obrad,  a
mianowicie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta
Płocka.  Stosowny  projekt  uchwały  Państwo  Radni  otrzymaliście.  Czy  do  tego  projektu
uchwały są jakieś pytania bądź wątpliwości ze strony Państwa Radnych? Nie widzę. Zatem,
Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie... Chciałbym poddać pod głosowanie w chwili
obecnej  projekt  uchwały  dotyczący  ilości  Wiceprzewodniczących  Rady  Miasta  Płocka.
Prosiłbym wszystkich Państwa o zerknięcie na projekt uchwały, którą otrzymaliśmy na druku
nr  2.  Moja  propozycja jako  Przewodniczącego Rady,  nie  ukrywam, że ustalona również
wstępnie z Przewodniczącymi pozostałych klubów, jest taka, aby tradycyjnie, podobnie jak w
poprzedniej kadencji, w poprzednich kadencjach Rady Miasta Płocka w Radzie Miasta Płocka
funkcjonowało  trzech  Wiceprzewodniczących.  Czy  są  jakieś  inne  propozycje  ze  strony
Państwa Radnych? Pani Przewodnicząca, proszę bardzo.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  przekazał głos Pani  radnej
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna  Wioletta Kulpa powiedziała: „Panie Przewodniczący, nie przypominam sobie,
żebyśmy się zgadzali  na propozycję trzech Wiceprzewodniczących.  Sugerowaliśmy Panu,
Panie  Przewodniczący,  zgodnie  z  paragrafem bodajże 14 Statutu Rada Miasta dokonuje
wyboru Wiceprzewodniczących w liczbie od jednego do trzech. W związku z tym sugestia
Klubu  Radnych  Prawa  i  Sprawiedliwości  jest  taka,  aby  powołać  ilość  łącznie  z
Przewodniczącym  reprezentacja  prezydium  winna  być  odzwierciedleniem  reprezentacji
klubów radnych w Radzie Miasta Płocka. Czyli de facto mamy trzy kluby, czyli jest to Klub
Radnych Prawa i Sprawiedliwości najliczniejszy – 10 mandatów, Klub Radnych Platformy
Obywatelskiej – 9 mandatów i  Klub Radnych, mniemam również, Polskiego Stronnictwa
Ludowego – 4 mandaty. W związku z tym, jeśli Pan Przewodniczący już został wybrany
Przewodniczącym z ramienia Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej nasza propozycja jest
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powołanie  dwóch Wiceprzewodniczących,  aby była  szeroka  reprezentacja,  jeśli  chodzi  o
kluby,  czyli  jeden Wiceprzewodniczący z Klubu Radnych Prawa i  Sprawiedliwości  i  drugi
Wiceprzewodniczący  z  Klubu  Radnych  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego.  To  jest  nasza
propozycja. Dziękuję.”    
 
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jednak zaczynamy
już  spory  na  tej  sali,  ale  to  są  normalne  uroki  demokracji.  Ja  przypomnę  Pani
Przewodniczącej,  ażeby  być  bardziej  dokładny  w  nawiązaniu  do  naszego  wczorajszego
spotkania pomiędzy klubami, w którym między innymi my obydwoje uczestniczyliśmy, z
Państwa  strony  w pierwszej  kolejności  padła  wątpliwość,  czy  na  pewno  powinno   być
ograniczenie do trzech osób. Sugerowaliście Państwo, że być może tego ograniczenia nie ma,
że być może możemy wybrać większą ilość przewodniczących. Wskazałem wówczas Państwu
zapis w statucie, iż wybieramy od jednego do trzech. Natomiast wówczas na tym spotkaniu
nie zgłosiliście Państwo do mnie – tak przynajmniej ja to odebrałem – propozycję, żeby ilość
Wiceprzewodniczących była mniejsza. Ale ponieważ mamy rozbieżność w tej materii, więc
zatem,  Szanowni  Państwo,  demokratycznie  rozstrzygniemy  ten  dylemat.  Są  dwie
propozycje. Propozycja, którą ja zgłosiłem, czyli abyśmy w Radzie Miasta mieli analogicznie
jak  w  poprzednich  kadencjach  trzech  Wiceprzewodniczących  i  propozycja  Pani
Przewodniczącej  Klubu  Radnych,  jak  zrozumiałem,  Prawa  i  Sprawiedliwości,  aby
Wiceprzewodniczących było dwóch. Zatem, Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś inne
propozycje w tej materii? Nie widzę. Zatem poddam pod głosowanie obydwie te propozycje,
prosząc  Pana  Sekretarza  o  liczenie  głosów.  Pierwszą  propozycję  poddaję  tą,  którą  ja
zgłosiłem, czyli  proponuję, Szanowni Państwo, aby do projektu uchwały, który będziemy
głosować, wpisać liczbę trzech Wiceprzewodniczących. Kto z Państwa radnych jest za tym,
żeby było to trzech Wiceprzewodniczących proszę o podniesienie ręki i liczenie przez Pana
Sekretarza. Proszę o podanie wyników.”

Pan radny Michał Sosnowski poinformował, że 14 radnych jest za. 

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Kto  z Państw
radnych jest  za tym, aby było  w Radzie  Miasta dwóch Wiceprzewodniczących proszę o
podniesienie ręki. Proszę o policzenie głosów.”
 
Pan radny Michał Sosnowski poinformował, że 10 radnych jest za. 

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Czternastu,
dziesięciu, zatem demokratycznie zdecydowaliśmy, Szanowni Państwo, większością, iż do
projektu  uchwały  wpisujemy  liczbę  trzech  i  w  chwili  obecnej  chciałbym  poddać  pod
głosowanie  projekt  uchwały  zgodny  z  drukiem  numer  2  z  wpisaną  liczbą
Wiceprzewodniczących trzech.[...]” 

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr
2 w sprawie ustalenia ilości Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.  
Wynik głosowania:
za – 14
przeciw – 6
wstrzymujące – 3
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR  2/I/2014 Rady Miasta  Płocka  z  dnia  27 listopada 2014 roku w  sprawie
ustalenia  ilości  Wiceprzewodniczących Rady Miasta  Płocka stanowi  załącznik nr  10 do
niniejszego protokołu.  
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Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „[...] Szanowni
Państwo,  stwierdzam,  iż  Rada  Miasta  Płocka  podjęła  uchwałę  o  ustaleniu  ilości
Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka w ilości trzech Wiceprzewodniczących.”

Ad. pkt   9      

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady Miasta  Płocka powiedział:  „Przechodzimy
zatem do kolejnego punktu. Punkt pod tytułem: wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta. I
podpunkt  a):  zgłaszanie  kandydatów  na  Wiceprzewodniczących  Rady.  Bardzo  proszę  o
zgłaszanie kandydatur.[...]”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  przekazał głos Pani  radnej
Wioletcie Kulpie. 

Pani radna Wioletta Kulpa powiedziała: „W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości
zgłaszam  kandydaturę  Pana  Tomasza  Korgi,  wieloletniego  Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego, pełniącego bardzo odpowiedzialne funkcje w Radzie Miasta Płocka,
jak również Prezesa Stowarzyszenia Hospicjum Płockiego, na funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady w naszym przekonaniu i w odbiorze społecznym, czego doświadczamy wielokrotnie,
jest najbardziej odpowiedzialną w związku z tym jest naszym kandydatem na objęcie funkcji
Wiceprzewodniczącego w Radzie Miasta Płocka. Pan Tomasz Korga. Dziękuję.”        
   
Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo za
zgłoszenie. I od razu pytanie do Pana Przewodniczącego: czy Pan Przewodniczący wyraża
zgodę?”

Pan radny Tomasz Korga wyraził zgodę. 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Jest zgoda. Proszę
o kolejne zgłoszenia.[...]” 

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Tomaszowi Kominkowi. 

Pan  radny  Tomasz  Kominek powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Panie  Prezydencie!
Wysoka Rado! Drodzy Płocczanie! W imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego
na  Wiceprzewodniczącego,  w  zasadzie  Wiceprzewodniczącą  zgłaszam  kandydaturę  Pani
Małgorzaty Struzik, nauczyciela z wieloletnim doświadczeniem, od 1999 roku pracownika
samorządu powiatu płockiego, ponadto przewodniczącą zarządu Rady Osiedla Zielony Jar,
społecznik,  aktywnie  pracuje  w  Krajowym  Stowarzyszeniu  na  Rzecz  Dzieci
Niepełnosprawnych Pomoc Dzieciom. Osoba pracowita, godna zaufania, aktywnie działa na
rzecz społeczności lokalnej, jest bardzo zaangażowana w sprawy mieszkańców Płocka. Z
pełną odpowiedzialnością – Pani Małgorzata Struzik.” 

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział: „Czy Pani radna
wyraża zgodę na kandydowanie?”

Pani radna Małgorzata Struzik wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękujemy
bardzo. Czy są jakieś inne zgłoszenia, Szanowni Państwo? Szanowni Państwo, ogłaszam
trzyminutową przerwę.” 
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Przerwa w obradach od godz. 11.25 do 11.28.

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, zapraszam na swoje miejsca wszystkich Państwa Radnych. Wznawiamy obrady po
krótkiej przerwie. Po raz kolejny zadaję pytanie: czy są jakieś kolejne zgłoszenie na sali w
kontekście Wiceprzewodniczących.[...]”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Romanowi Siemiątkowskiemu. 

Pan  radny  Roman  Siemiątkowski  powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!
Szanowni  Państwo! Chciałem zgłosić kandydaturę Pana Wojciecha Hetkowskiego, radnego
wielu  poprzednich  kadencji,  Prezydenta  Miasta  Płocka,  Przewodniczącego  Rady  Miasta
Płocka,  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miasta  Płocka,  człowieka  powszechnie  znanego,
szanowanego i doświadczonego. I uważam, że to jest dobra kandydatura. Dziękuje bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję. Czy Pan
Przewodniczący wyraża zgodę na kandydowanie?”

Pan radny Wojciech Hetkowski wyraził zgodę na kandydowanie.    

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dziękuję.
Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia na funkcję Wiceprzewodniczącego?
Nie widzę. Zatem zamykamy listę kandydatów i proszę Komisję Skrutacyjną o dokonanie
czynności wyborczych. Ogłaszam, Szanowni Państwo, około pięciominutową przerwę.[...]”

Przerwa w obradach od godz. 11.27 do 11.35.    

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  wznowił obrady po przerwie
przekazał  głos  Panu  radnemu  Tomaszowi  Kolczyńskiemu  Przewodniczącemu  Komisji
Skrutacyjnej.

Pan  radny  Tomasz  Kolczyński powiedział:  „Panie  Przewodniczący!  Wysoka  Rado!  Są
przygotowane trzy karty do głosowania. Na każdego kandydata odrębne będzie głosowanie.
Tym razem mamy kwadraciki przy każdej z wersji: za, przeciw, czy wstrzymuję się. X,
znaczący X, przecięcie się w kratce, żeby nie było wątpliwości później. Dziękuję bardzo.” 

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział: „Przewodniczący
Komisji Skrutacyjnej rozdaje nam teraz karty do głosowania. Głos chcieliby zabrać Panowie
Przewodniczący.[...]”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Wojciechowi Hetkowskiemu.   

Pan radny Wojciech Hetkowski powiedział: „Pokazuję Państwu dwie karty, na które będę
głosował. Jest to głos na Pana Tomasza Korgę i na Panią Małgorzatę Struzik. Na siebie nie
będę głosował.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział:  „I  proszę Pana
Przewodniczącego Tomasza Korgę.” 

Pan  radny  Tomasz  Korga powiedział:  „Proszę  Państwa,  oddaję  swoją  kartę  czystą.

16



Tomasz...”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział: „Prośba do Pana
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej...”

Pan radny Tomasz Korga powiedział: „... oddaję swoją kartę czystą.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Dwóch
kandydatów oświadczenie wygłosiło. Pani Przewodnicząca, proszę bardzo.”

Pani radna Małgorzata Struzik powiedziała: „Ja również oddaję swoją kartę do głosowania.
Będę głosowała na Pana Tomasza Korgę i Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Prosimy
Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zebranie kart, które nie uczestniczą w głosowaniu.
I proszę Komisję Skrutacyjną o dalsze przeprowadzenie głosowania.”

Pan radny  Tomasz Kolczyński powiedział: „Ja tylko mam pytanie, czy wszyscy mają po
trzy karty, oprócz tych osób... Tomasz Korga, pewnie, właśnie o to mi się nie zgadzało.” (Pan
radny Lechy Latarski odebrał kartę do głosowania dotyczącą wyboru Pana Tomasza Korgi na
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.)

Pan radny Marcin Flakiewicz powiedział: „Szanowni Państwo Radni, wrzucamy trzy karty
jednocześnie.  Głosujemy  jednocześnie  za  wszystkimi  trzema  wiceprzewodniczącymi.
Możemy już rozpocząć?”    

W tym miejscu obrad wyczytywani kolejno przez Pana radnego Marcina Flakiewicza radni
podchodzili do urny i wrzucali karty do głosowania.      

Pan  radny  Marcin  Flakiewicz  powiedział:  „Czy  wszyscy  z  Państwa  oddali  swój  głos?
Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Prosimy w takim
razie Komisję Skrutacyjną o dokonanie dalszych czynności dotyczących wyborów i ogłaszam
kolejną około dziesięciominutową przerwę.”  

Przerwa w obradach od godz. 11.42 do 11.55.

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział: „[...] Szanowni
Państwo, wznawiamy obrady po kolejnej przerwie. Oddaję głos Przewodniczącemu Komisji
Skrutacyjnej.”

Pan radny  Tomasz Kolczyński powiedział: „Protokół  Komisji  Skrutacyjnej Rady Miasta
Płocka sporządzony w dniu 27 listopada 2014 roku z wyboru Wiceprzewodniczących Rady
Miasta Płocka.  Komisja w składzie: radny Tomasz Kolczyński – Przewodniczący, radny
Marcin Flakiewicz – członek, radny Tomasz Kominek – członek, radny Lech Latarski –
członek, ustaliła wyniki wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka. Radni zgłosili
następujących  kandydatów:  Pana  Tomasza  Korgę,  Panią  Małgorzatę  Struzik,  Pana
Wojciecha Wiesława Hetkowskiego. Na stan 24 radnych na dzisiejszej Sesji obecnych jest
24 radnych. Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów. Pan Tomasz Korga 21 głosów
za, 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących, 2 głosy nieważne, 1 karta została
zniszczona.  Pani  Małgorzata  Struzik  22  głosy  za,  0  przeciwnych,  0  głosów
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wstrzymujących, 1 głos nieważny, 1 karta zniszczona. Pan Wojciech Wiesław Hetkowski
13 głosów za, 9 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących, 1 głos nieważny, 1 karta
zniszczona.  Zgodnie  z  ustawą  o  samorządzie  gminnym  Wiceprzewodniczącymi  Rady
Miasta Płocka zostali: Pan Tomasz Korga, Pani Małgorzata Struzik, Pan Wojciech Wiesław
Hetkowski. Na tym protokół zakończono i złożone zostały podpisy.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Serdeczne
gratulacje dla trojga Państwa Wiceprzewodniczących. Ale,  aby zakończyć całą procedurę
musimy jeszcze, Szanowni Państwo, przegłosować projekt uchwały zamieszczony na druku
nr 3, gdzie w  § 1 wpisujemy nazwiska: Pani Małgorzata Struzik, Pan Tomasz Korga, Pan
Wojciech Hetkowski. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie przyjęcie uchwały zgodnej
z drukiem nr 3 z wpisanymi nazwiskami przed chwileczką przez nas przeczytanymi.[...]”

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr
3 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka.  
Wynik głosowania:
za – 24
przeciw – 0
wstrzymujące – 0
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR  3/I/2014 Rady Miasta  Płocka  z  dnia  27 listopada 2014 roku w  sprawie
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Płocka stanowi załącznik nr 11 do niniejszego
protokołu.  

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „[...]  Zatem,
szanowni  Państwo,  stwierdzam,  iż  Rada  Miasta  podjęła  uchwałę  o  wyborze  trojga
Wiceprzewodniczących. Raz jeszcze Szanownym Państwu gratuluję i  zapraszam Państwa
Wiceprzewodniczących do stołu prezydialnego po mojej lewej stronie. Szanowni Państwo,
cieszę  się  bardzo,  iż  mam  wokół  siebie  tak  znamienite  osoby,  tak  znamienitych
samorządowców. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za wybór i  gratuluję Państwu tego, iż
możemy razem w prezydium pracować na rzecz Rady Miasta Płocka kadencji 2014-2018.”    

Ad. pkt   10      

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, pozostał nam jeszcze wybór Sekretarza Sesji. W tym momencie przechodzę do
kolejnego punktu. Tutaj będzie już głosowanie zgodnie ze Statutem jawne. Ja przechodzę do
punktu pod tytułem: zgłaszanie kandydatów. I ja w tym momencie chciałbym ze swojej
strony  zgłosić  kandydaturę  Pana  radnego  Tomasza  Maliszewskiego,  dotychczasowego  w
poprzedniej kadencji Sekretarza Rady Miasta. Uważam, iż bardzo rzetelnie i sumiennie Pan
radny Maliszewski wywiązywał się z tej funkcji. Chociaż patrząc na to jak sprawnie robi to
dzisiaj również Pan Sekretarz junior muszę przyznać, że Panie Tomku wysoko poprzeczkę ma
Pan zawieszoną. W każdym bądź razie moje zgłoszenie dotyczy jako kandydata na funkcję
Sekretarza Pana radnego Tomasza Maliszewskiego. Szanowni Państwo, czy są jakieś inne
zgłoszenia ze strony Państwa Radnych?[...]”   

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  przekazał głos Pani  radnej
Wioletcie Kulpie. 

Pani  radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Zgłaszam  kandydaturę  Pana  Andrzeja
Aleksandrowicza.  Jest  doświadczoną  osobą  już,  jeśli  chodzi  o  działalność  społeczną.
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Wykształcenie  wyższe,  nauczyciel,  bardzo  dobrze  i  sprawnie  prowadzi  również  walne
zebrania u nas w sekcji i Solidarności, i Oświaty. Doskonale sprawdzi się, jeśli  chodzi o
funkcję Sekretarza Rady Miasta Płocka. Dziękuję bardzo.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuje bardzo.
Pytanie do obydwu Państwa kandydatów. Czy Pan radny Tomasz Maliszewski wyraża zgodę
na kandydowanie?”

Pan radny Tomasz Maliszewski wyraził zgodę na kandydowanie. 

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział: „Czy Pan radny
Aleksandrowicz wyraża zgodę na kandydowanie?”

Pan radny Andrzej Aleksandrowicz wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  powiedział: „Czy są jeszcze
jakieś  inne  zgłoszenia,  Szanowni  Państwo?  Nie  widzę.  Zatem,  Szanowni  Państwo,  za
chwileczkę poddam pod głosowanie te dwie kandydatury. Zrobimy to w głosowaniu jawnym.
Prosiłbym, żeby wszyscy Państwo zapoznali się raz jeszcze z drukiem numer 4. Poddam pod
głosowanie najpierw obydwie kandydatury, a następnie kandydaturę, która uzyska większość
głosów zaproponuję wpisać do druku numer 4 i poddam pod głosowanie druk numer 4. W
pierwszej  kolejności,  Szanowni  Państwo,  chciałbym, żebyśmy przegłosowali  kandydaturę
Pana Tomasza Maliszewskiego. Kto z Państwa Radnych jest za tym, aby Sekretarzem Rady
Miasta w kadencji 2014-2018 był Pan radny Tomasz Maliszewski proszę o podniesienie ręki.
Prosiłbym Pana Sekretarza o policzenie. Proszę o podanie.”

Pan radny Michał Sosnowski poinformował, że 13 radnych jest za kandydaturą.

Pan Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Kto jest przeciw
proszę  o  podniesienie  ręki.  Dobrze,  słusznie.  Zatem  poddam  pod  głosowanie  tylko  i
wyłącznie kandydaturę za w jednym i drugim przypadku. Kto z Państwa Radnych jest za
tym, aby Sekretarzem Sesji był – przepraszam, ja nie zapamiętałem imienia – Pan Andrzej
Aleksandrowicz proszę bardzo o podniesienie ręki. Proszę o policzenie Pana Sekretarza.”

Pan radny Michał Sosnowski poinformował, że 9 radnych jest za kandydaturą.      

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, w wyniku takiego głosowania wpiszemy do druku numer 4 kandydaturę Pana
Tomasza Maliszewskiego. Dziękuję za głosowanie. I teraz, Szanowni Państwo, poddaję pod
głosowanie projekt uchwały pomieszczony na druku numer 4 z wpisanym nazwiskiem jako
Sekretarz Sesji Rady Miasta Płocka – Pan Tomasz Maliszewski.[...]”

Pod  głosowanie  poddany  został  projekt  uchwały  pomieszczony  na  druku  nr
4 w sprawie wyboru Sekretarza Sesji Rady Miasta Płocka.  
Wynik głosowania:
za – 18
przeciw – 0
wstrzymujące – 5
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. 
UCHWAŁA NR  4/I/2014 Rady Miasta  Płocka  z  dnia  27 listopada 2014 roku w  sprawie
wyboru Sekretarza  Sesji Rady  Miasta  Płocka stanowi  załącznik  nr  12 do  niniejszego
protokołu.   
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Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Stwierdzam, iż
Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o wyborze Pana Tomasza Maliszewskiego na funkcję
Sekretarza  Sesji  Rady  Miasta  Płocka.  W  tym  momencie  gratuluję  Panu  Sekretarzowi.
Dziękuję serdecznie w tym momencie za bardzo dobre wypełnienie roli Sekretarza juniora
Pana radnego Sosnowskiego. I prosiłbym Panów Sekretarzy o zamienienie się miejscami.
Dziękuję bardzo.”  

Ad. pkt   11      

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo, zgodnie z uchwalonym przez nas porządkiem obrad dobrnęliśmy do kolejnego
punktu.  Punktem  tym  powinien  być  wniosek  złożony  na  początku  sesji  przez  Panią
Przewodniczącą Wiolettę Kulpę. Bardzo bym prosił, ponieważ ten wniosek trafił do Komisji
Uchwał i Wniosków, proszę o zabranie głosu w tej sprawie przez Przewodniczącego Komisji
Uchwał i Wniosków.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu radnemu
Romanowi Siemiątkowskiemu. 

Pan radny Roman Siemiątkowski powiedział: „Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Wysoka Rado! Do Komisji wpłynął wniosek radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Radzie
Miasta  Płocka  o  następującej  treści:  Radni  Klubu  Prawo i  Sprawiedliwość wnioskują  o
złożenie  na  pierwszej  sesji  zwołanej  na  dzień  27  listopada  2014  roku  publicznego
oświadczenia  wypowiedzianego  przez  każdego  radnego  z  osobna  odnoszącego  się  do
haniebnego  procederu  kupowania  głosów  w  Płocku.  Oświadczenie  złożone  przed
mieszkańcami powinno zawierać w swej treści informację, czy radny uzyskał swój mandat
wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan, czy też dopuścił się procederu kupowania głosów. To na
nas – radnych – spoczywa obowiązek przestrzegania i dbania o prawo, aby wydarzenia
sprzed kilku dni nie przyczyniły się do utraty zaufania w wolne i demokratyczne wybory.
Podpisała Pani Wioletta Kulpa.”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Ja bym bardzo
prosił  –  czy  w  tym wniosku  jest  wyartykułowane,  jest  podkreślone  to  zdanie,  które…
Prosiłbym raz  jeszcze  o  odczytanie  tego  fragmentu,  który  radni  według  wnioskodawcy
powinni wyartykułować.”

Pan radny Roman Siemiątkowski powiedział: „Podkreślona jest część zdania, która brzmi
– to podkreślenie - radny uzyskał swój mandat wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan, czy też
dopuścił się procederu kupowania głosów.  Nie zostało to sformułowane w formie jakiegoś
takiego już definitywnego oświadczenia, tylko sugestia co ono powinno zawierać.”

Pan Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Proszę bardzo –
wnioskodawca, Pani Przewodnicząca Wioletta Kulpa.”

Pani radna  Wioletta Kulpa  powiedziała: „Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że treść,
znaczy jestem przekonana nie wydaje mi się, że treść jest mówiąca wszystko. Trudno jest
tam zawrzeć, że oświadczam, że wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan, jeśli ktoś nie zdobył
mandatu dzięki zaufaniu płocczan, więc wybiera albo jedną albo drugą formułkę, tak? Czyli,
jeśli  ktoś odczuwa tak samo jak my, jak radni Prawa i  Sprawiedliwości,  zresztą z tych
wypowiedzi Państwa Przewodniczących Klubów słyszałam podobną formułę, że oczywiście
potępiają czyn kupowania głosów, czyli wówczas formuła brzmi: uzyskałam swój mandat,
bądź uzyskałem swój mandat wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan. Jeśli ktoś kupował głosy, to
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wtedy jest ta druga część formułki, że tego nie zrobił, tak, czyli brał udział w procederze
kupowania głosów.”

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Jedyna
wątpliwość, Pani Przewodnicząca, dotyczy tego, iż ten wniosek był bardzo, bardzo długi i
boję się, że jak dziś, teraz zacząłbym pytać Państwa, czy zapamiętaliście treść wniosku,
który wnioskodawcy proponowali, to chyba tego myślę, że w stu procentach tak jak Pani
proponowała tego nikt nie zapamiętał, dlatego moja sugestia do Pani Przewodniczącej z
prośbą o zgodę, aby ta formuła trafiła do rąk każdego z radnych w takiej wersji, w jakiej
przegłosowaliśmy  na  początku,  gdy  Pani  to  składała  i  żeby  każdy  radny  odczytał,
wypowiedział te słowa właśnie w taki sposób w jaki Pani proponowała. Pięć minut przerwy,
Szanowni Państwo, i bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków z pomocą wnioskodawcy o
jednoznaczne przygotowanie tych wniosków.”        

Przerwa w obradach od godz. 12.10 do 12.15.

Pan  Artur  Jaroszewski  Przewodniczący  Rady  Miasta  Płocka  powiedział:  „Szanowni
Państwo,  wznawiamy  obrady  po  kolejnej  przerwie.  Pani  Przewodnicząca,  która  była
wnioskodawcą, rozdała nam formułkę oświadczenia, którą każdy z nas będzie proszony za
chwilkę,  żeby  wygłosić,  w  dwóch  wariantach.  Czy  wszyscy  Państwo  Radni  otrzymali
karteczkę? Chyba tak, bo nie widzę żadnego głosu sprzeciwu. Zatem, Szanowni Państwo,
prosiłbym Pana Sekretarza o odczytywanie alfabetycznie imion i nazwisk Państwa Radnych.
Prosiłbym wszystkich o podejście do mównicy i odczytanie stosownego oświadczenia. Jeżeli
działają...  Pytanie  do  obsługi  technicznej,  czy  wszystkie  mikrofony nasze działają?  Tak,
zatem możemy spokojnie  zrobić  to  z  miejsca.  Dziękuję  za podpowiedź.  Proszę bardzo,
oddaję głos Panu Sekretarzowi.”

Pan radny Tomasz Maliszewski Sekretarz Sesji odczytał nazwiska radnych.

Radni złożyli następujące oświadczenia:  

Aleksandrowicz  Andrzej:  „Ja  Andrzej  Aleksandrowicz  oświadczam,  że  uzyskałem
mandat radnego Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.”
    
Brzeski Leszek: „Ja radny Leszek Brzeski oświadczam, że uzyskałem mandat radnego
Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.”

Domosławska Daria Magdalena: „Ja Daria Domosławska oświadczam, że uzyskałam
mandat radnego Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.” 

Flakiewicz Marcin: „Ja Marcin Flakiewicz oświadczam, że uzyskałem mandat radnego
Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.”

Hetkowski  Wojciech  Wiesław:  „Ja  Wojciech  Hetkowski  oświadczam,  że  uzyskałem
mandat radnego Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.” 
 
Izmajłowicz  Krzysztof:  „Ja  radny  Krzysztof  Izmajłowicz oświadczam, że uzyskałem
mandat radnego Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.” 

Jaroszewski  Artur Robert:  „Ja  radny Artur  Jaroszewski oświadczam, że uzyskałem
mandat radnego Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.”  
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Jasion  Jacek:  „Ja  Jacek  Jasion oświadczam,  że  uzyskałem  mandat  radnego  Miasta
Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.” 

Kolczyński Tomasz Zdzisław: „Ja radny Tomasz Kolczyński oświadczam, że uzyskałem
mandat radnego Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.” 

Kominek Tomasz: „Szanowni Państwo, ja Tomasz Kominek oświadczam, że uzyskałem
mandat  radnego  Rady  Miasta  Płocka  wyłącznie  dzięki  zaufaniu  płocczan.  I  chciałem
jeszcze podkreślić od siebie, że jedyną zapłatą, która była, jest i będzie, będzie moja
praca ciężka na rzecz mieszkańców. Dziękuję.”  

Korga Tomasz:  „Ja  radny Tomasz Korga  oświadczam, że uzyskałem mandat radnego
Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.” 
 
Krajewska  Iwona:  „Ja  radna  Iwona  Krajewska oświadczam,  że  uzyskałam mandat
radnego Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.”  

Krysztofiak Marek: „Ja marek Krysztofiak oświadczam, że uzyskałem mandat radnego
Rady  Miasta  Płocka  wyłącznie  dzięki  zaufaniu  płocczan.  Do  głowy  mi  nie  przyszło
kupowanie głosów.”

Kulpa Wioletta Maria:  „Ja  radna Wioletta Kulpa  oświadczam, że  zdobyłam zaufanie
płocczan tylko i  wyłącznie dzięki  swojej  ciężkiej  pracy.  Nie  uczestniczyłam w żadnym
procederze kupowania głosów.”

Latarski  Lech Jan:  „Ja  radny Lech Latarski  oświadczam, że mandat radnego Miasta
Płocka uzyskałem dzięki wyłącznie zaufaniu płocczan.” 
 
Maliszewski Tomasz: „Ja radny Tomasz Maliszewski oświadczam, że uzyskałem mandat
radnego Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.”  

Modliborski  Adam Paweł:  „Ja  radny  Adam Modlibiorski oświadczam,  że  uzyskałem
mandat radnego Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.”  

Olejnik  Joanna Ewa:  „Ja  radna  Joanna  Olejnik  oświadczam,  że  uzyskałam mandat
radnego Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.”  

Siemiątkowski  Roman  Wiesław:  „Ja  radny  Roman  Siemiątkowski oświadczam,  że
uzyskałem mandat radnego Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.”  

Smardzewska-Czmiel Barbara:  „Ja  radna Barbara Smardzewska-Czmiel oświadczam,
że uzyskałam mandat radnej Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan.”  

Sosnowski  Michał:  „Ja  radny  Sosnowski  Michał oświadczam,  że  uzyskałem mandat
radnego Rady Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan, szczególnie młodych.” 

Struzik  Małgorzata:  „Ja  Małgorzata  Struzik  Szanownym  Państwu  oświadczam,  że
uzyskałam  mandat  radnej  dzięki  zaufaniu  społecznemu  mieszkańców  Miasta  Płocka.
Dziękuję serdecznie.”
   
Szpakowicz Piotr Michał: „Oświadczam, że uzyskałem mandat radnego Rady Miasta
Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że otrzymałem
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propozycję  kupna  głosów.  Cała  sprawa  została  skierowana  do  organów  ścigania.
Dziękuję.”

Twardy Michał: „Ja radny Michał Twardy oświadczam, że uzyskałem mandat radnego Rady
Miasta Płocka wyłącznie dzięki zaufaniu płocczan. Dziękuję.”  

Pan radny Tomasz Maliszewski powiedział: „Ja również dziękuję, Panie Przewodniczący.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, powoli dobiegamy do końca ustalonego przez nas porządku obrad. Na
koniec kilka komunikatów takich informacyjnych ze strony mojej, a jednocześnie próśb ze
strony Pani Kierownik Biura Obsługi Rady Miasta Płocka. Pierwsza kwestia dotyczy nas jako
radnych.  Szanowni  Państwo,  na  pewno  w  ciągu  najbliższych  kilku  tygodni  jeszcze
kilkukrotnie będziemy się spotykać na tej sali. Będą to krótkie, krótsze niż zazwyczaj sesje,
dotyczące głównie naszych spraw wewnątrzorganizacyjnych. Między innymi dotyczące zmian
w składzie Rady Miasta Płocka, tak jak to zawsze na początku każdej kadencji ma miejsce.
Kolejna sprawa, bardzo bym prosił wszystkich Państwa o przemyślenia co do uczestnictwa i
pracy  w komisjach stałych  Rady  Miasta  Płocka.  Zgodnie  ze  Statutem każdy  radny ma
obowiązek pracować w dwóch komisjach stałych. Prosiłbym o wstępne zgłaszanie takich
propozycji do Przewodniczących Klubów lub bezpośrednio do mnie. Kolejna sprawa, również
prośba do Państwa Radnych o przemyślenia i propozycje do planu pracy Rady Miasta Płocka
na rok 2015. Na pewno w tym roku będziemy musieli  zatwierdzić plan pracy Rady na
przyszły rok. Analogiczne propozycje powinny być zgłaszane na poszczególnych komisjach
merytorycznych, w których Państwo Radni będą pracować. I na koniec prośba moja do
Panów.. do Państwa, przepraszam bardzo, Wiceprzewodniczących o spotkanie bezpośrednio
po Sesji Rady Miasta z Panią Kierownik Biura Rady Miasta Płocka w celu ustalenia dyżurów
Wiceprzewodniczących. Z tego, co mamy sygnały od Pani Kierownik, jest już dosyć znaczna
liczba mieszkańców Płocka chcących z nami się spotkać w takiej formie. To jest jeden z
obowiązków nas jako członków prezydium. Szanowni Państwo, czy w sprawach różnych ktoś
z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos?[...]”

Pan  Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka  przekazał głos Pani  radnej
Wioletcie Kulpie. 

Pani  radna  Wioletta  Kulpa powiedziała:  „Mam  pytanie,  jeśli  nie  do  Pana,  Panie
Przewodniczący, do Pana Prezydenta: kiedy będziemy mieli  możliwość wglądu w projekt
budżetu na rok 2015?”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka przekazał głos Panu Andrzejowi
Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka. 

Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka powiedział: „Projekt budżetu już jest w
Biurze Rady. Także to właściwie nawet dzisiaj.  Dla wszystkich radnych już są? Tak, dla
wszystkich radnych już są projekty budżetu, także nawet dzisiaj, jeśli ktoś z Państwa chce,
to proszę. Nie wiem, czy w skrytkach już są Pani Kierownik? Nie, ale są w Biurze Obsługi
Rady, także zostaną włożone do skrytek najlepiej dzisiaj albo przynajmniej, jeśli nie dzisiaj to
jutrom, ale sądzę, że dzisiaj powinny być włożone. Dziękuję.”

Pan Artur Jaroszewski Przewodniczący Rady Miasta Płocka powiedział: „Dziękuję również
za to  pytanie,  gdyż to  dla  nas oczywiście  jeden z  najważniejszych dokumentów, który
będziemy uchwalać. Czy jeszcze w kwestiach różnych, Szanowni Państwo, jakieś pytania
bądź wątpliwości. Jeżeli nie, ja serdecznie Państwu raz jeszcze dziękuję za wybór. Dziękuję. I
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gratuluję Państwu Wiceprzewodniczącym. I dziękuję za bardzo sprawne przeprowadzenie
dzisiejszej sesji.[...]”

  
Ad. pkt   12      

Pan Artur Jaroszewski  Przewodniczący Rady Miasta Płocka zamknął obrady I Sesji Rady
Miasta Płocka kadencji 2014-2018.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała                            Sekretarz Sesji                                        Przewodniczący   
             Rady Miasta Płocka                                  Rady Miasta Płocka

Jolanta Kozera                        Tomasz Maliszewski                                   Artur Jaroszewski
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