Protokół nr 9/2015
z obrad IX sesji Rady Miasta Józefowa – sesji uroczystej, która odbyła się
21 czerwca 2015 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru miasta i odśpiewania
hymnu państwowego.
Ad.1 Otwarcie obrad uroczystej sesji Rady Miasta Józefowa.
O godzinie 15.20 przewodniczący Rady Miasta Józefowa C. Łukaszewski powitał
przybyłych gości i otworzył uroczystą sesję zorganizowaną z okazji 25-lecia samorządu
terytorialnego.
W uroczystości wzięło udział 12 radnych VII kadencji, burmistrz Miasta Józefowa –
S.
Kruszewski, skarbnik Miasta H. Siwek, sekretarz Miasta K. Wasilewska oraz zaproszeni
goście – radni i burmistrzowie kadencji I-VI, przedstawiciele organizacji społecznych
działających na terenie Józefowa, redaktorzy lokalnych gazet.
Listy obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 9/2015
z obrad IX sesji Rady Miasta Józefowa z 21.06.2015

r.

Porządek obrad uroczystej sesji przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przemówienie przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
3. Film o Józefowie.
4. Przemówienie burmistrza Miasta Józefowa.
5. Wręczenie aktów nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.
6. Zamknięcie uroczystej sesji.
7. Występ barda Solidarności Macieja Pietrzyka.
Ad. 2 Przemówienie przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
W. ww. punkcie porządku obrad zabrał głos przewodniczący Rady Miasta C.
Łukaszewski.
Przewodniczący w swoim przemówieniu nawiązał do powstania NSZZ ,,Solidarność”
pierwszej niezależnej, samorządnej organizacji w powojennej Polsce i pojawienia się idei
powrotu samorządu lokalnego.
Przypomniał również o twórcach reformy samorządowej: profesorze Michale Regulskim,
profesorze Jerzym Kuleszy, profesorze Jerzym Stępniu, dzięki którym, gminy, w tym
również Gmina Józefów, mogły stać się właścicielem i gospodarzem dóbr znajdujących się
na ich terenie. Przewodniczący nadmienił o przejęciu przez gminy wielu zadań
realizowanych wcześniej przez państwo. Wspomniał też o niedoskonałościach w
funkcjonowaniu samorządów, podkreślając jednak, iż nie sposób sobie wyobrazić lepszej
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formy gospodarowania na terenie miasta.
Następnie zwrócił uwagę na efekty pracy i wysiłku społeczeństwa Józefowa, a także
dobrej współpracy między Radą Miasta Józefowa a Burmistrzem w kierunku
doskonalenia i rozwoju Małej Ojczyzny - Miasta Józefowa.
Na zakończenie swojego przemówienia, przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski
podziękował wszystkim samorządowcom aktywnym w 25-leciu samorządu
terytorialnego.
Ad. 3 Film o Józefowie.
Po przemówieniu przewodniczącego Rady Miasta, odbyła się projekcja filmu o Józefowie.
Zaproszeni goście mogli przypomnieć sobie jak wyglądało miasto kilkanaście lat temu i
jak wtedy wyglądało życie józefowian.
Ad. 4 Przemówienie burmistrza Miasta Józefowa.
Przemówienie burmistrza Miasta Józefowa S. Kruszewskiego nawiązywało do osiągnięć
gospodarczych miasta w minionych dwudziestu pięciu latach.
Burmistrz S. Kruszewski odwołał się do zaprezentowanego wcześniej filmu
pochodzącego z 1998 roku, zwracając uwagę na to, jak wiele się od tego czasu w Józefowie
zmieniło. Przypomniał, że Józefów 17 lat temu dysponował pięciokrotnie mniejszym niż
obecnie budżetem. Na inwestycje przeznaczano wtedy ponad 7,5 mln zł. Na oświatę
wydawano 4 mln zł, na kulturę 500 tys. zł. Burmistrz podkreślił, że obecny roczny budżet
Józefowa to ponad 96 mln zł. Na inwestycje zaplanowane jest w roku bieżącym prawie
30,5 mln zł, a oświata będzie wsparta 30 mln zł.
Nadmienił też, że w chwili powstawania filmu, chwalono się zrealizowaniem 15
kilometrów sieci wodociągowej i 6 kilometrami kanalizacji, natomiast w 2015 roku w
Józefowie są już wykonane 134 km sieci kanalizacyjnej i 127 kilometry sieci wodociągowej.
Z sieci kanalizacyjnej korzysta obecnie 94% mieszkańców, a wodociągowej – 74%.
Następnie burmistrz przypomniał o kilku innych inwestycjach zrealizowanych w
minionych kilkunastu latach, m.in.: budynku gimnazjum i centrum sportowo –
rekreacyjnym z halą sportową, basenem oraz wielofunkcyjnym boiskiem; miejskich
terenach sportowo-rekreacyjnych nad Świdrem z boiskiem sztucznym i boiskiem
trawiastym; placach zabaw; siłowniach na wolnym powietrzu, skwerze im. Św. Jana
Pawła II; ścieżkach rowerowych; nowych drogach; rondach i chodnikach.
Burmistrz zaznaczył, że obecny Józefów to wynik wspólnej pracy wielu osób, między
innymi gości uczestniczących w obradach sesji.
Mając powyższe na uwadze, podziękował wszystkim samorządowcom za trud, pasję i
zaangażowanie.
Na zakończenie swojego przemówienia Burmistrz S. Kruszewski życzył wszystkim
spełnienia marzeń i wiele zapału do ich realizacji.
Ad. 5 Wręczenie aktów nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski oraz Burmistrz Miasta S. Kruszewski
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wręczyli osobom wyróżnionym przez Radę Miasta Józefowa tytułem ,,Zasłużony dla
Miasta Józefowa – akty nadania ww. tytułu.
Akty nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa” otrzymali:
• w dziedzinie: rozwoju samorządności - Pani Henryka Dudek – za pełnienie
mandatu radnej czterech kadencji i wyjątkową dbałość o sprawy mieszkańców
Górek,
•

w dziedzinie: rozwoju samorządności - Pan Marek Mozół - za pełnienie funkcji
burmistrza i radnego oraz zaangażowanie w życie społeczne Józefowa;

•

w dziedzinie: promocji historii i krajoznawstwa - Pan Janusz Prządka - za
opisywanie atrakcji turystycznych i tradycji Józefowa oraz pełnienie roli
społecznego przewodnika po Józefowie;

•

w dziedzinie: filantropii - Pan Krzysztof Pałyska - za wspomaganie józefowskich
placówek oświatowych, organizacji sportowych, chorych i niepełnosprawnych
dzieci; Pan Krzysztof Pałyska był nieobecny podczas uroczystości – nagrodę w
jego imieniu odebrała dyrektor marketingu firmy Bell;

•

w dziedzinie: rozwoju samorządności - Pan Zygmunt Semeniuk (nieobecny
podczas uroczystości) - za nieoceniony wkład w gazyfikację Józefowa oraz
wyjątkowo aktywne sprawowanie funkcji burmistrza i przewodniczącego Rady
Miasta.

•

w dziedzinie: oświaty - Pani Lucyna Sibilska - za wzorowe zarządzanie szkołami i
stworzeniu prestiżu gimnazjum miejskiego;

•

w dziedzinie: kultury – Pani Bożena Stawikowska - za współtworzenie organizacji
społecznych oraz promowanie i kształtowanie wyglądu estetycznego Józefowa;

•

w dziedzinie: rozwoju samorządności
- Pani Bogumiła Więckowska - za
współtworzenie i wieloletnie zarządzanie spółką komunalną oraz aktywne dla
Józefowa pełnienie funkcji Starosty Otwockiego.

Ad. 6 Zamknięcie uroczystej sesji.
Na prośbą przewodniczącego Rady nastąpiło wyprowadzenie sztandaru miasta.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski o 16.20 dokonał zamknięcia obrad
uroczystej sesji.
Ad.7 Występ barda Solidarności Macieja Pietrzyka.
Po zakończeniu obrad sesji odbył się występ barda Solidarności Macieja Pietrzyka.

Protokołowała:
Renata Nosarzewska

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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