Protokół nr 1/2006
z obrad I sesji Rady Miasta Józefowa V kadencji
odbytej w dniu 24 listopada 2006r w siedzibie Rady
Miasta przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Przewodniczący Rady IV kadencji Cezary Łukaszewski o godz. 16,25
powitał radnych, władze miasta i licznie przybyłych na I sesję gości.
Pogratulował nowym radnym wyboru. Następnie poprosił przewodniczącego Miejskiej
Komisji Wyborczej p. J.Ostrzyżka o przekazanie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
Pan Jacek Ostrzyżek wręczył wszystkim radnym nominacje na funkcję radnego.
Radny C. Łukaszewski przekazał prowadzenie sesji Radnemu Seniorowi V kadencji Rady
Miasta – Pani Mariannie Jakubowskiej.
Projekt porządku obrad zawierał następujące punkty:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Ślubowanie radnych
3. Ustalenie porządku obrad
4. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa
a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa
b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej
c/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów
d/ przeprowadzenie tajnego głosowania
e/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa prowadzenia sesji od Radnego
Seniora
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Józefowa:
a/ zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Józefowa
b/ powołanie Komisji Skrutacyjnej
c/ prezentacja (wystąpienia) kandydatów
d/ przeprowadzenie tajnego głosowania
e/ podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie obrad I sesji Rady Miasta Józefowa.
Ad 1
Radna M. Jakubowska podziękowała za powierzenie jej tak zaszczytnej funkcji
zapewniając, że dołoży starań aby obrady I sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.
Dokonała otwarcia obrad. Stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych tj. pełny skład Rady
Miasta. Stanowi to quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Radna Jakubowska powitała gości: Burmistrza S. Kruszewskiego, Wiceburmistrza M.
Banaszka, Skarbnika H. Siwek, Sekretarza Miasta K. Wasilewską oraz mieszkańców
Józefowa. Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2006 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 24.11.2006r

Załącznik nr 2 do protokołu nr 1/2006 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 24.11.2006r
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Ad 2
Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
M. Jakubowska odczytała rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojego miasta i mieszkańców”. Poprosiła
wszystkich o powstanie.
Najmłodszy wiekiem radny Pan Damian Podolski odczytał z listy kolejno z imienia i
nazwiska radnych, a następnie każdy wyczytany radny powiedział „Ślubuję”. 12 radnych
dodało - „Tak mi dopomóż Bóg”.
Radna M. Jakubowska stwierdziła, że radni objęli mandat radnego Rady Miasta Józefowa.
Ad 3
Do proponowanego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Wyżej wymieniony porządek obrad
przyjęto przez aklamację.
Ad 4
Radna M. Jakubowska zwróciła się do radnych o zgłaszanie kandydatów na funkcję
Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
Radny Cezary Łukaszewski zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Rady Miasta.
Radna Izabela Lasocka zgłosiła kandydaturę Pawła Rupniewskiego.
Radny Rupniewski wyraził zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Miasta.
Pisemne zgłoszenie kandydatury P. Rupniewskiego na Przewodniczącego Rady Miasta
stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 1/2006 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 24.11.2006r

Radna M. Jakubowska poprosiła radnych o zgłaszanie się do Komisji Skrutacyjnej.
Zgłoszono radnych: Józefa Kaczorka, Jacka Sekułę i Mirosława Wójcika. Wyżej wymienieni
wyrazili zgodę pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Skład Komisji Skrutacyjnej akceptowano 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”
Radny C. Łukaszewski prezentując swoją osobę nadmienił, że samo zgłoszenie się na
przewodniczącego Rady wynika z chęci podkreślenia swojej niezależności. Startował z
własnego komitetu wyborczego. Jest dyrektorem ośrodka szkolno wychowawczego w
Józefowie i uważa, że ma kompetencje do kierowania ludźmi. Dwie kadencje wstecz
przewodniczył Komisji Oświaty Rady Miasta zaś w poprzedniej kadencji pełnił funkcję
„Przewodniczącego Rady Miasta”. Ma świadomość, że jako przewodniczący Rady popełniał
błędy, które chce wyeliminować w tej kadencji. Zadeklarował, że dołoży starań aby obrady
sesji były transmitowane przez internet jak również aby w wypowiedziach radnych była
zachowana dyscyplina. Chciałby doprowadzić wszystkich radnych do jedności. Deklarował
służbę mieszkańcom oraz słuchanie głosów wyborców i przekazywanie ich Burmistrzowi.
Radny P. R upniewski przedstawiając się powiedział, że od urodzenia jest mieszkańcem
Józefowa, żonaty, ma dwie córki. Z zawodu jest architektem urbanistą. Pracuje w biurze
projektowym w Warszawie, jego zawód wymaga pracy w zespole. Zdaniem radnego jest
wiele podobieństwa jego pracy z pracą w Radzie Miasta. Jako radny poprzedniej kadencji był
członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetowej oraz przewodniczącym Komisji Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Brał czynny udział w pracach Rady Miasta. W ciągu
4-ch lat przewodniczenia komisji udało mu się zmobilizować jej członków do owocnej pracy.
W poprzedniej kadencji zauważył w działaniach przewodniczącego Rady sukcesy i
potknięcia, zwłaszcza w komunikacji radnych z Burmistrzem. Deklarował gwarancję
spokojnej, konstruktywnej pracy .
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M. Jakubowska o godz.16,50 ogłosiła kilkuminutową przerwę na ukonstytuowanie się
Komisji Skrutacyjnej i przygotowanie kart do głosowania.
Po wznowieniu obrad przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wójcik podał zasady
głosowania i rozdano karty do głosowania.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie nad wyborem przewodniczącego Rady
Miasta. O godz. 17,15 ogłoszono przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad o godz. 17,25 przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wójcik
odczytał protokół z głosowania, który stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 1/2006 sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 24.11.2006r

Kandydaturę C. Łukaszewskiego poparło 10 radnych, P. Rupniewskiego 5 radnych.
Radna M. Jakubowska przedstawiła Uchwałę nr 1/V/2006 zatwierdzającą wybór C.
Łukaszewskiego na Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa, która stanowi załącznik
nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 1/2006 sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 24.11.2006r

Ad 5
M. Jakubowska pogratulowała przewodniczącemu Rady Miasta wyboru i przekazała dalsze
prowadzenie obrad – C. Łukaszewskiemu. Radni wyrazili gratulacje oklaskami.
Radny C. Łukaszewski podziękował za wybór wyrażając nadzieję na dobrą współpracę ze
wszystkimi radnymi.
Ad 6
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poprosił o zgłaszanie kandydatów na
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
Radna B. Kaczorek zgłosiła kandydaturę Waldemara Walkiewicza na
wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
W. Walkiewicz wyraził zgodę na kandydowanie. Poinformował, że jest mieszkańcem
Józefowa, żonatym, pracującym w ZGK na kierowniczym stanowisku. Będąc radnym w
poprzedniej kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ŁPiOŚ oraz był
członkiem Komisji Oświaty i Komisji Budżetowej.
Rada Miasta zaakceptowała poprzedni skład Komisji Skrutacyjnej 13 głosami „za”,
przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
O godz. 17,30 nastąpiła przerwa w obradach na przygotowanie kart do głosowania.
Po wznowieniu obrad przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wójcik podał zasady
głosowania i rozdano karty do głosowania.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie w sprawie wyboru
wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono o godz. 17,40 kolejną przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wójcik odczytał protokół z
głosowania, który stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 1/2006 sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 24.11.2006r

Kandydat W. Walkiewicz uzyskał 13 głosów i został wybrany na wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Józefowa.
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Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił Uchwałę Nr 2/V/2006 Rady Miasta
Józefowa zatwierdzającą wybór Waldemara Walkiewicza na Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 1/2006 sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 24.11.2006r

Przewodniczący C. Łukaszewski pogratulował W. Walkiewiczowi wyboru na
wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Radni wyrazili gratulacje oklaskami.
Ad 7
Przewodniczący C. Łukaszewski zasygnalizował termin następnej sesji, na której będzie
dokonane zaprzysiężenie S. Kruszewskiego na Burmistrza Miasta Józefowa.
Ad 8
Przewodniczący C. Łukaszewski o godz. 17,50 zamknął obrady I sesji Rady Miasta
Józefowa, dziękując wszystkim za uczestnictwo.
Protokółowała:

Izabela Rupniewska

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski
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