Protokół nr 1/2018
z I sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 21 listopada2018 roku
w siedzibie Rady Miasta Józefowa przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, budynek B
Zgodnie z art. 20 ust. 2 c ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego
rady, poprowadziła najstarsza wiekiem radna Marianna Jakubowska.
Ad. 1 - Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
Radna Marianna Jakubowska o godz. 16.00 otworzyła obrady sesji, po czym
powitała radnych, władze miasta i przybyłych gości.
W następnej kolejności radna stwierdziła prawomocność obrad.
W obradach uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2018
z obrad I sesji Rady Miasta
z dnia 21 listopada2018 roku

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 2 do protokołu nr 2/2018
z obrad I sesji Rady Miasta
z dnia 21 listopada 2018 roku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie
zwołania pierwszej sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 3/2018
z obrad I sesji Rady Miasta
z dnia 21 listopada 2018 roku

Radna M. Jakubowska zwróciła się z prośbą do przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej p. Jacka Ostrzyżka o przekazanie radnym zaświadczeń o wyborze na
radnego.
Pan Jacek Ostrzyżek wręczył wszystkim radnym nominację na funkcję radnego
Rady Miasta Józefowa.
Ad. 2 - Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Przystąpiono do ceremonii ślubowania radnych.
Radna M. Jakubowska odczytała 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".
Najmłodszy wiekiem radny Jakub Bajtler odczytał z listy po kolei imiona i nazwiska
radnych i każdy z wyczytanych radnych powiedział: „Ślubuję”, a po tym słowie
niektórzy wypowiedzieli: „Tak mi dopomóż Bóg”.
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Po złożeniu ślubowania przez wszystkich radnych radna M. Jakubowska
stwierdziła, że wszyscy radni objęli mandat radnego Rady Miasta Józefowa.
Ad.3 - Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
Radna M. Jakubowska zwróciła się z prośbą do przewodniczącego Miejskiej Komisji
Wyborczej p. Jacka Ostrzyżka o wręczenie Panu Markowi Banaszkowi
zaświadczenia o wyborze na Burmistrza Miasta Józefowa.
Pan Jacek Ostrzyżek przedstawił powyższe zaświadczenie i wręczył je Panu
Markowi Banaszkowi.
W następnej kolejności radna Marianna Jakubowska odczytała rotę ślubowania, a
Pan Marek Banaszek powtarzał słowa:
"Obejmując urząd burmistrza miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców miasta".
Radna M. Jakubowska zakomunikowała, że Pan Marek Banaszek objął obowiązki
Burmistrza Miasta Józefowa.
Radni oraz zebrani na sali goście wyrazili gratulacje oklaskami.
Ad. 4 - Wybór komisji skrutacyjnej.
Radna M. Jakubowska przedstawiła porządek niniejszych obrad i zwróciła się z
prośbą, aby dokonać zmiany zapisu pkt. 6, który brzmi: „Ustalenie liczby i wybór
Wiceprzewodniczących Rady” na: „Wybór Wiceprzewodniczącego Rady”.
Radna powiedziała, że w statucie Miasta Józefowa jest zapis o jednym
Wiceprzewodniczącym Rady.
Do powyższej zmiany nie zgłoszono zastrzeżeń, w związku z czym radna
M. Jakubowska poddała pod głosowanie porządek obrad niniejszej sesji, z
uwzględnieniem powyższej zmiany.
Rada Miasta w pełnym składzie – jednogłośnie zaakceptowała porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad.
W następnej kolejności radna M. Jakubowska zaproponowała następujący skład
komisji skrutacyjnej: radna Barbara Kaczorek, radny Grzegorz Kruk, radny Damian
Podolski.
Wyżej wymienieni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
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Radna M. Jakubowska poddała pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej.
Rada Miasta w pełnym składzie – jednogłośnie zaakceptowała skład komisji.
Komisja skrutacyjna ze swojego grona wybrała na przewodniczącego radnego
G. Kruka.
Ad. 5 - Wybór Przewodniczącego Rady.
Radna M. Jakubowska poinformowała, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta. Następnie zgłosiła kandydaturę radnego
Mariusza Batorskiego.
Radny M. Batorski wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń radna M. Jakubowska poddała pod
głosowanie wpisanie radnego M. Batorskiego na kartę głosowania w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta.
Rada Miasta w pełnym składzie – jednogłośnie zaakceptowała powyższe.
Radna M. Jakubowska ogłosiła kilkuminutową przerwę w obradach w celu
przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej G. Kruk wyjaśnił sposób
przeprowadzenia tajnego głosowania. Następnie rozdano radnym karty do
głosowania.
Po głosowaniu ogłoszono krótką przerwę w obradach w celu zliczenia głosów.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z tajnego głosowania, który
wraz z kartami z głosowania stanowi kolejno załącznik nr 4 i 5 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 3/2018
z obrad I sesji Rady Miasta
z dnia 21 listopada 2018 roku

Załącznik nr 5 do protokołu nr 3/2018
z obrad I sesji Rady Miasta
z dnia 21 listopada 2018 roku

Radny Mariusz Batorski 13 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” został wybrany
Przewodniczącym Rady Miasta Józefowa.
Uchwała Nr 1/VIII/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta
Józefowa stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. „Za” uchwałą głosowało
15 radnych.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 3/2018
z obrad I sesji Rady Miasta
z dnia 21 listopada 2018 roku

Radna M. Jakubowska przekazała przewodniczenie obrad nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady Miasta.
Przewodniczący Mariusz Batorski podziękował za powierzenie mu funkcji
Przewodniczącego Rady Miasta.
Ad. 6 - Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący M. Batorski poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
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Radny P. Kołodziej zgłosił swoją kandydaturę, po czym dodał, że wyraża zgodę na
kandydowanie.
Przewodniczący M. Batorski zgłosił kandydaturę radnej Urszuli Zielińskiej.
Radna U. Zielińska wyraziła zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący M. Batorski ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach w celu
przygotowania kart do głosowania.
Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej G. Kruk wyjaśnił sposób
przeprowadzenia tajnego głosowania. Następnie rozdano radnym karty do
głosowania.
Po głosowaniu ogłoszono krótką przerwę w obradach w celu zliczenia głosów.
Po przerwie Komisja Skrutacyjna odczytała protokół z tajnego głosowania, który
wraz z kartami z głosowania stanowi kolejno załącznik nr 7 i 8 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 3/2018
z obrad I sesji Rady Miasta
z dnia 21 listopada 2018 roku

Załącznik nr 8 do protokołu nr 3/2018
z obrad I sesji Rady Miasta
z dnia 21 listopada 2018 roku

Na kandydaturę radnego P. Kołodzieja oddano 2 głosy, na kandydaturę radnej
U. Zielińskiej oddano 13 głosów.
W związku z powyższym radna Urszula Zielińska została wybrana
Wiceprzewodniczącą Rady Miasta.
Uchwała Nr 2/VIII/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta
Józefowa stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. „Za” uchwałą głosowało
15 radnych.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 3/2018
z obrad I sesji Rady Miasta
z dnia 21 listopada 2018 roku

Wiceprzewodnicząca U. Zielińska podziękowała radnym za powierzenie jej funkcji
Wiceprzewodniczącej Rady Miasta oraz mieszkańcom, którzy oddali na nią swój
głos w wyborach do Rady Miasta.
Ad, 7 - Sprawy różne.
Przewodniczący M. Batorski zwrócił się z prośbą do radnych, aby do końca
tygodnia zapisali się do poszczególnych komisji Rady Miasta. Następnie przedstawił
harmonogram najbliższych posiedzeń Rady:
• 26.11.2018 r. (poniedziałek)
– godz.16.00 – II sesja Rady Miasta
- po sesji odbędzie się kolejno Komisja Budżetowo – Gospodarcza, Komisja Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska, a następnie Komisja Rewizyjna
• 29.11.2018 r. (czwartek)
- godz. 17.00 – Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
- godz. 18.00 – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
• 30.11.2018 r. (piątek) - III sesja Rady Miasta (godzina zostanie ustalona w
późniejszym terminie).
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Przewodniczący powiedział, że jest propozycja, aby nie tworzyć Komisji
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego i zadania tej komisji przenieść do
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Radny P. Kołodziej zwrócił się z prośba, aby poinformować radnych, którzy zasiedli
w Radzie Miasta po raz pierwszy, w ilu komisjach mogą uczestniczyć.
Przewodniczący M. Batorski zakomunikował, że można uczestniczyć maksymalnie
w trzech stałych komisjach. Następnie zwrócił się do radnych z prośbą o
zapisywanie się do Kolegium Redakcyjnego pisma samorządowego „Józefów nad
Świdrem” oraz Rady Społecznej SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie.
Radny P. Kołodziej zapytał obecnego na posiedzeniu mecenasa, czy w świetle
nowych przepisów wszystkie wnioski radnych muszą być składane na piśmie,
łącznie z wnioskami radnych o wpisanie do danej komisji Rady.
Mecenas Z. Czajor poinformował, że wnioski należy składać na piśmie, natomiast
nie trzeba tego robić w przypadku wyrażenia chęci uczestniczenia w danej komisji.
W następnej kolejności przewodniczący M. Batorski oddał głos nowo wybranemu
Staroście Powiatu Otwockiego p. Cezaremu Łukaszewskiemu.
Starosta Cezary Łukaszewski podziękował za zaproszenie na niniejsze obrady sesji,
po czym życzył wszystkim radnym wszystkiego dobrego na nowej drodze życia oraz
tego, aby podczas swojej pracy skupili się nie tylko na swoich okręgach wyborczych,
ale na całym mieście.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że władze miasta zostały wybrane po to, aby
realizować wizję mieszkańców i dokonywać korzystnych wyborów z myślą o całym
mieście. Następnie Burmistrz Miasta pogratulował wszystkim radnym wygranych
wyborów, po czym zapewnił o swojej otwartości i zaprosił radnych do współpracy.
Ad. 8 - Zakończenie obrad.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad przewodniczący M. Batorski o godz.
17.40 zamknął obrady sesji dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Sporządziła:

Mariusz Batorski

Marta Wrońska
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