Protokół nr 31/09
z obrad XXXI sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 2 kwietnia 2009 roku
w siedzibie Rady Miasta,
przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski o godzinie 13.00 otworzył XXXI sesję
Rady Miasta, po czym stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Załącznik nr 2 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.
Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.
Ad. 1
Do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono uwag. Porządek został zaakceptowany
poprzez aklamację.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009.
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg
gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu. (projekt był przekazywany Państwu
Radnym przy porządku sesji na 13 lutego b.r.)
7. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg
gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.
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8. Uchwała w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.
9. Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Józefów.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia profilaktycznego programu edukacyjno-społecznego pn.
„Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Józefowie”.
11. Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu
ich przyznawania.
12. Uchwała w sprawie zmian w podziale miasta Józefowa na stałe obwody głosowania.
13. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Józefowa na lata 2009-2013.
14. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych
w Józefowie.
15. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności
nieruchomości gruntowych, położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających ul.
Polnej.
16. Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Józefowie
przy ul. Dobrej (dz. ew. nr 27/6 w obr. 27).
17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana Andrzeja Macieja Węglarskiego na
działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
19. Informacja Burmistrza o podejmowaniu działań w okresie j. w.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski.
Ad.2 Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Józefowa.

Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał czy ktoś z obecnych ma uwagi do
protokołu nr 30/09 z XXX obrad sesji Rady Miasta.
Radny A. Mazek powiedział, że w protokole nie ma kwestii dotyczącej jego wypowiedzi na
temat zaginięcia korespondencji (zaproszeń na otwarcie szkoły), która zdaniem radnego
została złożona przez stowarzyszenie Sternik w Urzędzie Miasta.
W związku z powyższym przyjęcie protokołu odłożono do następnego posiedzenia.
Następnie przewodniczący Rady Miasta powołał Komisję Skrutacyjną w składzie:
przewodnicząca: U. Zielińska, członkowie: D. Podolski, Z. Siekierzyński.
Ad.3 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Radny D. Podolski spytał czy kwota w wysokości 230 000 zł przeznaczona na budowę
bezprzewodowej sieci powszechnego dostępu do internetu zostanie wydana przed czy po
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otrzymaniu dofinansowania z UE.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że w/w kwotę planuje wydać się wcześniej, a jeśli
miasto otrzyma dotację z UE to środki te zostaną przypisane jako wkład własny.
Jeśli nie otrzyma się dofinansowania to część miasta zostałaby już objęta internetem ze
środków własnych.
Radna B. Kaczorek powiedziała, że gdy nie otrzyma się środków finansowych z UE na w/w
cel to możliwość korzystania z internetu będzie tylko tam, gdzie są kamery. Radna wyraziła
obawy, iż w przypadku nie otrzymania dofinansowania Michalin zostanie pominięty.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że jest szansa, aby za nie duże pieniądze założyć
dostęp do internetu w danej części miasta. Planuje się złożyć w kwietniu wniosek o
dofinansowanie.
Radny R. Nowaczewski poparł wypowiedź radnej B. Kaczorek. Dodał, że należy przy
inwestycjach wziąć pod uwagę również Michalin.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że naturalną rzeczą jest budowanie miasta od
centrum. Nie możliwe jest założenie sieci jednocześnie w całym Józefowie, a należałoby od
czegoś zacząć, aby móc inwestycje kontynuować w przyszłości.
Radna B. Wyderka powiedziała, że skoro jest szansa na założenie internetu nie dużym
kosztem to należy z niej skorzystać. Radna dodała, że w przyszłości zasięg będzie się
rozszerzać o kolejne punkty.
Przewodniczący C. Łukaszewski spytał na jaki cel dokładnie przeznacza się 230 000 zł.
Pani Skarbnik H. Siwek powiedziała, że dotyczy to budowy dziewięciu punktów dostępu do
sieci w centrum miasta, tam gdzie jest to obecnie możliwe do realizacji, czyli w miejscach,
w których aktualnie działa monitoring.
Burmistrz S. Kruszewski dodał, że całe przedsięwzięcie będzie kosztować ok. 3 mln zł.
Będzie to realizowane w ramach szerszego projektu. Internet ma działać w promieniu 100 m
od każdego słupa, na którym znajduje się kamera. Jeśli gmina nie otrzyma dofinansowania z
UE to w przyszłych latach projekt będzie się rozbudowywać o kolejne punkty z własnych
środków.
Radna B. Wyderka zwróciła uwagę, że Burmistrz M. Banaszek podczas omawiania
materiałów na sesję powiedział, iż internet będzie działał w promieniu ok. 300 m od punktów
dostępowych.
Burmistrz M. Banaszek wyjaśnił, że będzie to zależne od sytuacji terenowej. Zakłada się, iż
zasięg będzie wynosił więcej niż 100 m. Celem będzie by zasięg był jak największy.
Przewodniczący C. Łukaszewski zaproponował, aby w budżecie miasta zabezpieczyć środki
na ten cel, ale wstrzymać się z wydaniem ich, do momentu, aż się okaże czy gmina otrzyma
dofinansowanie z unii.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że są duże szanse na otrzymanie środków z UE i warto
z tej szansy skorzystać. Zdaniem Burmistrza te dziewięć punktów powinno się zrealizować,
nawet jeśli nie otrzyma się dofinansowania. Dodał, że 230 000 zł byłoby i tak wkładem
własnym w projekcie unijnym.
Radny D. Podolski spytał, czy podłączenie się do sieci będzie bezpłatne.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że jest to tzw. internet socjalny i połączenie się z siecią
będzie nieodpłatne.
Radny P. Rupniewski powiedział, że faktem jest, iż miasto buduje się od centrum,
mieszkańcy mają tu dogodniejsze warunki, niż ci zamieszkali na obrzeżach Józefowa. Radny
dodał, że obawia się, iż rozbudowa internetu podzieli los monitoringu. Następnie radny dodał,
że propozycja przewodniczącego Rady, co do zabezpieczenia środków w budżecie miasta i
wstrzymania się z ich wydawaniem do rozstrzygnięcia konkursu, jest dobra.
Burmistrz S. Kruszewski zwrócił uwagę, iż monitoringiem nie obejmuje się całego miasta.
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Został on umieszczony w najbardziej niebezpiecznych miejscach.
Radny Z. Siekierzyński powiedział, że powinna zostać przeprowadzona jakaś diagnoza
odnośnie zapotrzebowania na internet.
Radny M. Wójcik powiedział, że jak zostanie uruchomiony internet to mieszkańcy
zmobilizują władze miasta do powstania kolejnych punktów, tak jak to było w przypadku
budowy placów zabaw na terenie miasta. Radny dodał, że ze strony Burmistrza powinno paść
zapewnienie, że będą w przyszłym roku zabezpieczone środki na dalszą rozbudowę sieci
dostępu do internetu.
Następnie głos zabrała radna B. Kaczorek, która wnioskowała, o przegłosowanie propozycji
przewodniczącego Rady Miasta odnośnie zabezpieczenia w budżecie miasta kwoty 230 000
zł i wstrzymania się z jej wydaniem do momentu, aż zostanie rozstrzygnięty wniosek unijny.
Burmistrz S. Kruszewski zwrócił uwagę, iż w w/w kwocie zawierają są środki niezbędne do
m.in. opracowania wniosku i studium wykonalności.
Radny J. Sekuła zwrócił się z pytaniem do p. Skarbnik czy możliwe jest, z punktu
formalnego, takie blokowanie środków pieniężnych w budżecie miasta.
Skarbnik H. Siwek oznajmiła, że 180 000 zł to koszt powstania tych dziewięciu punktów,
ok. 50 000 zł to koszt dokumentacji. Nie zapisanie proponowanej kwoty w budżecie nie
pozwoli na uruchomienie zadania.
Radny R. Nowaczewski ponownie sygnalizował, aby projekt objął prócz centrum miasta też
inne obszary Józefowa.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że dokumentacja będzie przewidywać cały Józefów - te
miejsca, gdzie jest to technicznie możliwe.
Radny P. Rupniewski powiedział, że miastu opłaci się zrealizowanie tego przedsięwzięcia ze
środków unijnych. Natomiast inwestowanie ze środków własnych w momencie kryzysu jest
złym pomysłem.
Burmistrz S. Kruszewski zaproponował, aby w budżecie przeznaczyć kwotę w wysokości
60 000 zł, która pozwoli opracować wniosek i wykonać dokumentację.
Skarbnik H. Siwek dodała, że w związku z tym na budowę budynków socjalnych przy ul.
Kard. S. Wyszyńskiego zapisze się kwotę w wysokości 570 000 tys. zł.
W związku z brakiem uwag do powyższej propozycji przewodniczący Rady Miasta zwrócił
się do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania.
Po głosowaniu przewodnicząca U. Zielińska odczytała protokół, który wraz z listą z
głosowania imiennego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, przy czym 2 radnych „wstrzymało
się” od głosu podjęła Uchwałę Nr 206/V/09 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie
miasta na 2009 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
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kwietnia 2009r.

Ad. 4 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
W związku z brakiem uwag przewodniczący poddał projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 207/V/09 w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu, która stanowi
załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 5 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił kolejny projekt uchwały.
W związku z pytaniem radego D. Podolskiego Burmistrz Miasta wyjaśnił, że kwoty
wymienione w projekcie uchwały przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu i
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań są następstwem zapisów w uchwale budżetowej
na 2009r.
Radny P. Rupniewski spytał, czy wiąże się to z zabezpieczeniem środków finansowych na
ewentualne zadania inwestycyjne.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że jest to zabezpieczenie środków na realizację
budżetu miasta na 2009 rok.
Radna M. Jakubowska dodała, że w budżecie jest zapisana kwota kredytu w wysokości
9 500 000 zł. W/w projekt uchwały jest następstwem tego zapisu.
Radny P. Rupniewski powiedział, że realizacja ze środków własnych wielu zadań
zapisanych w budżecie miasta zależy od wysokości dofinansowania z UE. Zdaniem radnego
taki projekt uchwały jest przedwczesny.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C. Łukaszewski poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw” podjęła
Uchwałę Nr 208/V/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2009.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 6 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg
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gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały, po czym poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 209/V/09 w
sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w
sprawie ustalenia ich przebiegu. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 7 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg
gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił w/w projekt uchwały.
Radny P. Rupniewski poddał w wątpliwość zaliczenie drogi o szerokości 7 m do kategorii
dróg gminnych. Radny zwrócił uwagę, iż droga kończy się w połowie działki, po czym dodał,
że na końcu drogi nie ma placu manewrowego do zawracania na tej ulicy.
Burmistrz M. Banaszek poinformował, że radny wspomniał o drodze znajdującej się w
okolicach ul. Wiązowskiej i Reymonta. Droga ta jest ciągiem pieszo – jezdny. W planie
miejscowym istnieje zapis, iż ciąg powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 6 m, a
propozycja szerokości omawianej drogi dotyczy 7 m. Droga ta stanowi dojazd do czterech
działek budowlanych znajdujących się na terenach leśnych. Te 7 m szerokości jest w
dyspozycji miasta i nie trzeba w tym przypadku wykupywać nieruchomości od prywatnych
właścicieli.
Radny P. Rupniewski spytał czy taka droga nie powinna kończyć się nawrotką oraz czy
drogi o takiej szerokości można zaliczać do kategorii dróg gminnych.
Burmistrz M. Banaszek wytłumaczył, że gdy droga stanie się drogą publiczną to właściciele
działek będą mogli inwestować na swoich nieruchomościach. Burmistrz dodał, że dalszy
odcinek drogi znajduje się na terenach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i jest to teren
niezabudowany i nic nie wskazuje na to, iż w przyszłości będzie dopuszczona tam zabudowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski przypomniał, że proponowany projekt jest na prośbę
mieszkańców, którzy chcą rozpocząć inwestycję na swoim terenie. Umożliwi im to zaliczenie
tej drogi do kategorii dróg gminnych.
Zdaniem radnego A. Mazka droga ta powinna zapewniać odpowiednie warunki m.in. wjazdu
do lasu pojazdu Straży Pożarnej. Radny dodał, że należy odróżnić czy jest to droga czy ciąg
pieszo – jezdny, bo jeśli droga to powinna mieć zgodnie z przepisami szerokość 10 m.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że poszerzenie drogi do 10 m wiązałoby się z
kosztami - wykupieniem terenów pod drogę od właścicieli działek oraz przeniesienie dużego
ogrodzenia, które się tam znajduje. Burmistrz podkreślił, że ta droga nie jest potrzebna miastu
tylko mieszkańcom.
Burmistrz M. Banaszek przypomniał, że na omawianym terenie obowiązuje plan miejscowy,
który mówi, iż w tym miejscu jest ciąg pieszo – jezdny o szerokości nie mniejszej niż 6 m.
Burmistrz dodał, że część drogi, znajdująca się na terenie Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego jest własnością Skarbu Państwa.
Radna B. Wyderka spytała czy w/w projekt uchwały był omawiany na Komisji Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska i czy zorganizowano w tym celu komisję wyjazdową.
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Radny J. Sekuła – przewodniczący Komisji ŁPiOŚ – powiedział, że projekt omawiany był
podczas omawiania materiałów na sesję i nikt nie zgłosił wniosku co do potrzeby
przeprowadzenia wizji lokalnej. Radny zwrócił uwagę, iż w poprzedniej uchwale radni
zaakceptowali ciąg pieszo - jezdny o szerokości 6 m. W tym projekcie proponuje się 7 m.
Radny zasygnalizował, że podjęcie takiej uchwały niczego nie zmieni w terenie, umożliwi to
tylko właścicielom działek rozpoczęcie budowy.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że każdy z radnych, który ma wątpliwości
mógł dokonać wizji terenu.
Następnie głos zabrała radna I. Lasocka, która spytała dlaczego na mapie nie ma określonych
parametrów drogi odbiegającej od ul. Skrajnej.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że według mapy szerokość tej drogi wynosi ok. 10 m.
Burmistrz dodał, że w tym rejonie też jest zatwierdzony plan miejscowy i szerokość drogi
wynika właśnie z zapisów planu.
Następnie radny Z. Siekierzyński zwrócił uwagę na mało estetyczny układ dróg w okolicach
ul. Lisiej i Ks. Malinowskiego.
Burmistrz M. Banaszek przypomniał, że w ubiegłej kadencji takie wytyczenie dróg zostało
przyjęte w ramach mpzp „Błota” w drodze kompromisu, na który zgodzili się mieszkańcy.
Radna U. Zielińska dodała, że ze względu na ciągłe uwagi mieszkańców ciężko było
uchwalić plan dla tej części miasta.
Radny P. Rupniewski ponownie powiedział, że droga (w okolicach ul. Wiązowskiej i
Reymonta) powinna mieć inną szerokość i kończyć się nawrotką.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że jeśli okaże się, iż plac manewrowy będzie niezbędny
w tym miejscu to zostanie on tam zlokalizowany. Burmistrz dodał, że zadaniem Rady Miasta
jest zaliczenie bądź nie zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.
W związku z brakiem kolejnych uwag przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, przy czym 2
radnych „wstrzymało się” od głosu podjęła Uchwałę nr 210/V/09 w sprawie zaliczenia dróg
na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich
przebiegu. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 8 Uchwała w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Radny Z. Siekierzyński przypomniał, że apelował on o umieszczenie w projekcie uchwały
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zapisu, iż problem współpracy szkół z rodzicami wymaga poprawy, po to aby zaznaczyć jak
ważna jest ta współpraca i postawić ją na bardzo wysokim miejscu. Zapis taki miałby na celu
zwiększenie jakości pracy szkół. Radny powiedział, że niestety nie znalazło to
odzwierciedlenia w w/w projekcie uchwały.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że on jak i p. Kembrowska zdają sobie sprawę z tego,
że współpraca ta jest słaba i wymaga polepszenia. Burmistrz powiedział, że planuje się
doprowadzić do spotkania dyrekcji Sternika z dyrektorami szkół józefowskich w celu
wymiany poglądów na temat wychowania. Burmistrz dodał, że stowarzyszenie Sternik ma na
pewno jakieś wypracowane metody dotyczące współpracy pedagogów z rodzicami.
Pani D. Kembrowska powiedziała, że regulamin wynagrodzeń nauczycieli ma określony
kształt i nie można w nim zawrzeć tego czego się chce. Dodała, że pedagodzy bardzo się
starają aby nawiązać kontakt z rodzicami, ale niestety niektórym rodzicom w ogóle na tym
nie zależy.
Radny Z. Siekierzyński powiedział, że należy wypracować jakiś program tej współpracy.
Radna U. Zielińska spytała, czy w budżecie miasta są zabezpieczone środki finansowe na
dodatki dla nauczycieli.
Pani D. Kembrowska odpowiedziała, że w porównaniu z ubiegłym rokiem kwoty te nie
uległy zmianie, w związku z czym nie trzeba dokonywać zmian w budżecie.
Radna B. Kaczorek spytała czy dodatki dla nauczycieli są na takim samym poziomie jak w
sąsiednich gminach.
Pani D. Kembrowska powiedziała, że analizowała tę kwestię w ubiegłym roku i dodatki te
były mniejsze niż w Warszawie, ale większe niż w niektórych miejscach w Otwocku.
W związku z brakiem kolejnych pytań przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących
się” podjęła Uchwałę Nr 211/V/09 w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków
wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
nauczycieli.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 9 Uchwała w sprawie regulaminu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Józefów.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.
W związku z brakiem uwag i pytań do projektu przewodniczący C. Łukaszewski poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy czym 1 radny „wstrzymał się”
od głosu, podjęła Uchwałę Nr 212/V/09 w sprawie regulaminu przyznawania nagród za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych
przez Miasto Józefów.
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Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 10 Uchwała w sprawie uchwalenia profilaktycznego programu edukacyjnospołecznego pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Mieście Józefowie”.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił kolejny projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, przy czym 2 radnych „wstrzymało
się” od głosu, podjęła Uchwałę Nr 213/V/09 w sprawie uchwalenia profilaktycznego
programu edukacyjno-społecznego pn. „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w
Mieście Józefowie” (załącznik nr 13).
Załącznik nr 13 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 11 Uchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i
sposobu ich przyznawania.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
W związku z brakiem uwag i pytań przewodniczący Rady Miasta poddał projekt pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 214/V/09 w
sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania
(załącznik nr 14).
Załącznik nr 14 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 12 Uchwała w sprawie zmian w podziale miasta Józefowa na stałe obwody
głosowania.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały.
Radna B. Kaczorek zwróciła się z prośbą do p. Sekretarz Miasta o uzasadnienie w/w
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projektu.
Pani K. Wasilewska powiedziała, że w obwodzie głosowania nr 7 liczba mieszkańców
przekroczyła 3 000 (Ordynacja wyborcza do sejmu i senatu mówi, iż liczba mieszkańców w
obwodzie głosowania może wynosić maksymalnie 3 000 mieszkańców). Pani Sekretarz
dodała, że w związku z powyższym należy dokonać zmian w podziale miasta. Wprowadzenie
zmian proponowanych w projekcie uchwały spowoduje powstanie na obszarze miasta 9
stałych obwodów głosowania (dotychczas było 8 obwodów).
Pani Sekretarz podkreśliła, że proponowany podział nie naruszy granic okręgów wyborczych.
W związku z brakiem kolejnych pytań przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy czym 1 radny „wstrzymał się”
od głosu podjęła Uchwałę Nr 215/V/09 w sprawie zmian w podziale miasta Józefowa na
stałe obwody głosowania. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 13 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Józefowa na lata 2009-2013.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił w/w projekt uchwały.
Radna B. Wyderka nawiązując do zapisu w strategii odnośnie miejsc, w których spotyka się
młodzież pijąca alkohol i paląca papierosy, zwróciła uwagę na plac zabaw w okolicy
gimnazjum - radna zasygnalizowała, że nie zawsze jest reakcja ze strony osób obsługujących
monitoring na nieprawidłowe zachowania młodzieży. Ponadto radna zwróciła się z prośbą o
sprawdzenie, czy intensywny zapach wydobywający się z zakładu, znajdującego się w
pobliżu placu zabaw przy ul. Długiej, jest szkodliwy dla otoczenia, a zwłaszcza dla dzieci
przebywających na placu.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C. Łukaszewski poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”
podjęła Uchwałę Nr 216?V/09 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Józefowa na lata 2009-2013. Uchwała stanowi załącznik nr
16 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 14 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w Józefowie.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
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Następnie przewodniczący C. Łukaszewski poddał projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 217/V/09 w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 15 Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa
własności nieruchomości gruntowych, położonych w Józefowie w liniach
rozgraniczających ul. Polnej.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Rady D. Podolski spytał czy została wstępnie wynegocjowana cena sprzedaży
nieruchomości.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że ceny jeszcze nie ustalono.
Następnie przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 218/V/09 w
sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności
nieruchomości gruntowych, położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających ul.
Polnej. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 16 Uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Dobrej (dz. ew. nr 27/6 w obr. 27).
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Radny J. Kaczorek zaproponował stawkę bonifikaty w wysokości 0% od ceny zbycia
nieruchomości. Radny uzasadnił, iż na ostatniej sesji Rady Miasta nie udzielono bonifikaty
jednemu z mieszkańców, w związku z czym należy postąpić w tym przypadku tak samo.
Radny dodał również, że jest to dbałość o budżet miasta.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że sprawa dotyczy jednej z działek znajdujących się
przy ul. Dobrej. W 2007 r. Rada Miasta udzieliła bonifikaty w wysokości 60% przy zbyciu
nieruchomości sąsiednich. Burmistrz dodał, że sytuacja dotycząca udzielenia bonifikaty z
poprzedniej sesji jest zupełnie inna niż obecna. W tym przypadku chodzi o działkę
budowlaną, pełnowartościową.
Radny P. Rupniewski przypomniał, że duże kontrowersje budziły kontrole Komisji
Rewizyjnej dotyczące wyceny i sprzedaży działek. Niestety Rada nie poparła wniosku o
skontrolowanie przez NIK tej kwestii. Radny dodał, że obecna sytuacja finansowa nakazuje
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aby dbać o budżet miasta.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że zbycie przedmiotowej nieruchomości może
nastąpić wyłącznie na rzecz użytkowników wieczystych – wnioskodawców. Przewodniczący
wnioskował o udzielenie bonifikaty w wysokości 60%, tak jak proponuje Burmistrz Miasta.
Radny Z. Siekierzyński spytał co przemawia za tym, aby udzielić bonifikaty w
proponowanej wysokości.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że uprzednio takiej bonifikaty udzielono
właścicielom sąsiednich działek, aby mogli oni poszerzyć swoje posesję. Projekt uchwały
dotyczy takiego samego przypadku. Przewodniczący zwrócił uwagę, iż właściciel
przedmiotowej nieruchomości będzie mógł nabyć część terenu za mniejszą kwotę, ale w
przypadku gdy nie udzieli się bonifikaty równie dobrze może on jej nie nabyć.
Radna B. Kaczorek powiedziała, że właściciel działki mógł wystąpić z wnioskiem o
udzielenie bonifikaty w tym samym czasie, co sąsiedni właściciele. Wtedy był ku temu czas,
teraz jest inna sytuacja w kraju, trzeba dbać o środki finansowe miasta.
Radny J. Sekuła apelował, aby do tej kwestii każdy podszedł indywidualnie.
Radny A. Mazek przypomniał, że przy udzielaniu bonifikaty sąsiednim właścicielom działek
Rada chciała, aby objąć bonifikatą wszystkie działki przeznaczone na sprzedaż. Osoby
wnioskujące obecnie o udzielenie bonifikaty nie były tym zainteresowane.
Radny J. Sekuła powiedział, że nie wszystko da się zrobić jednocześnie, po czym dodał, że
gmina może pozyskać jakieś środki ze sprzedaży tej nieruchomości, bądź wcale – tak może
być, jeśli wnioskodawca jej nie nabędzie w przypadku nie udzielenia mu bonifikaty.
Radny A. Mazek powiedział, że krzywdzące jest to, iż jednym mieszkańcom udziela się
bonifikaty, a innym płaci się małe pieniądze za wykup gruntów pod drogi.
Radny Z. Siekierzyński spytał czy możliwe jest zlokalizowanie na działce przy ul. Dobrej
jakiegoś obiektu np. kwiaciarni.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że nie będzie to możliwe.
Następnie głos zabrał radny P. Rupniewski, który powiedział, że nie powinno się
sprzedawać terenu przy ul. Dobrej. Zdaniem radnego miastu przydadzą się „otwarte tereny”
przy kościele.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C. Łukaszewski poddał
pod głosowanie udzielenie bonifikaty w wysokości 60%.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 4 głosami „za”, 7 „przeciw”, przy czym 4 radnych
„wstrzymało się” od głosu nie zaakceptowała powyższego wniosku.
Następnie przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie udzielenie bonifikaty w
wysokości 0%.
Radny A. Mazek zwrócił uwagę, iż na poprzedniej sesji w podobnej uchwale przegłosowano
wprowadzenie zapisu o nieudzielaniu bonifikaty, a teraz proponuje się zapis, iż udziela się
bonifikaty w wysokości 0%.
Mecenas R. Ostrowski stwierdził, że w projekcie należy wpisać iż udziela się bonifikaty w
wysokości 0% od ceny nieruchomości.
Radny A. Mazek sygnalizował, aby podczas obrad sesji opinie radców prawnych były
jednolite, ponieważ na poprzedniej sesji opinia mecenasa Z. Czajora w tej sprawie była inna.
Zdaniem radnego P. Rupniewskiego na poprzedniej sesji przegłosowano wniosek o
udzieleniu bonifikaty w wysokości 0%, a przy głosowaniu nad uchwałą wprowadzono zapis o
nieudzielaniu bonifikaty.
Radny J. Sekuła przypomniał, że wniosek o wpisanie w uchwale stawki w wysokości 0%,
który on zgłosił, nie został przegłosowany. Mecenas Z. Czajor uznał, że 0% oznacza
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nieudzielanie bonifikaty, w związku z czym radny powiedział, iż zgłosił on wniosek o
nieudzielanie bonifikaty.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C. Łukaszewski
ponownie poddał pod głosowanie stawkę w wysokości 0 %.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 7 głosami „za”, 2 „przeciw” i 6 „wstrzymującymi
się” poparła w/w wniosek.
Następnie przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały, w którym w
miejscu wysokości bonifikaty należy wpisać 0%.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 8 głosami „za”, 3 „przeciw”, przy czym 4 radnych
„wstrzymało się” od głosu podjęła Uchwałę Nr 219/V/09 w sprawie udzielenia bonifikaty od
ceny nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Dobrej (dz. ew. nr 27/6 w obr. 27).
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.
Ad. 17 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pana Andrzeja Macieja Węglarskiego na
działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił ostatni projekt uchwały i w związku z brakiem
pytań i uwag poddał go pod głosowanie.
W projekcie uchwały skargę na działalność Burmistrza uznaje się za niezasadną.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 220/V/09 w
sprawie rozpatrzenia skargi pana Andrzeja Macieja Węglarskiego na działalność
Burmistrza Miasta Józefowa. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Załącznik nr 20 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Ad. 18 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej
sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski przypomniał radnym o złożeniu w biurze Rady Miasta
oświadczeń majątkowych do końca kwietnia b. r.
Przewodniczący zwrócił uwagę przewodniczącym, że na część pism skierowanych do
poszczególnych komisji nie została udzielona jeszcze odpowiedź.
Następnie przewodniczący Rady odczytał następujące pisma:
- pismo z komendy Powiatowej PSP w Otwocku
- odpowiedź Burmistrza Miasta na wnioski zgłoszone przez radnych podczas XXX
sesji Rady Miasta
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- odpowiedź na wniosek radnych dotyczący poprawy bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu ul. Asnyka z ul. 11 Listopada.
W/w pisma stanowią kolejno załączniki nr 21,22,23 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 21 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Załącznik nr 22 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Załącznik nr 23 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.

Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że 6 kwietnia odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty…, podczas którego będzie omawiana kwestia wydawania pisma „Józefów
nad Świdrem”.
Przewodniczący zaprosił na w/w posiedzenie wszystkich radnych.
Następnie przewodniczący powiedział, że w maju planuje zorganizować spotkania
mieszkańców z władzami miasta.
Radny P. Rupniewski apelował, aby wszyscy mieszkańcy byli dobrze poinformowani o
spotkaniach. Radny zwrócił uwagę, iż należy pomyśleć nad organizacją spotkania przy
kościele przy ul. Dobrej, ponieważ przychodzi tam dużo mieszkańców i brakuje miejsc.
Przewodniczący poddał pod rozwagę miejsca tegorocznych spotkań.
Radny A. Mazek powiedział, że w gimnazjum na spotkania przychodzi bardzo mała ilość
osób.
Przewodniczący powiedział, że w związku z tym rozważy możliwość zorganizowania
spotkania w budynku MOK-u na rzecz spotkań w Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum.
Radna I. Lasocka poruszyła kwestię częstej zmiany terminów posiedzeń komisji. Radna
apelowała, aby nie dokonywać zmian w początkowo ustalonym, miesięcznym
harmonogramie pracy Rady.
Radny A. Mazek dodał, że nie tylko terminy ulegają zmianie, ale także tematy posiedzeń.
Radny sygnalizował, aby w takim wypadku ustalać harmonogram z dwutygodniowym, a nie
miesięcznym wyprzedzeniem.
Przewodniczący powiedział, że radni są powiadamiani o wszystkich zmianach telefonicznie,
po czym dodał, że czasem w praktyce okazuje się, iż są ważniejsze sprawy, które trzeba
omówić na komisjach.
Następnie zabrał głos radny P. Rupniewski, który się zwrócił z prośbą do przewodniczących
komisji, aby informowali na posiedzeniach członków o wszystkich pismach, które wpłynęły
do danej komisji.
Ad. 19 Informacja Burmistrza o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 13 lutego do 2 kwietnia
2009r. stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.
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Załącznik nr 24 do protokołu Nr 31/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z 2
kwietnia 2009r.
Radna I. Lasocka spytała o wynik rozprawy w Sądzie Rejonowym w Otwocku w sprawie
WSGE.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że sąd przekazał ustnie do Urzędu Miasta informację,
iż uznano rację wyższej uczelni.
Mecenas R. Ostrowski wyjaśnił, że sąd ogłosił w tej sprawie orzeczenie. Z ustnej informacji
przekazanej do urzędu wynika, iż sąd uznał, że gmina powinna przewidzieć zapotrzebowanie
na ilość miejsc w szkołach w momencie zawierania umowy z uczelnią. Mecenas dodał, że
zaproponował on p. Burmistrzowi, aby wystąpić ponownie do sądu z kolejnym
wypowiedzeniem umowy uzasadniając, iż w momencie zawierania umowy nie można było
przewidzieć, że będzie nowa reforma w oświacie.
Następnie głos zabrał radny R. Nowaczewski, który zasygnalizował, aby radni otrzymywali
zaproszenia na uroczystości wręczania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Radny
wyraził ubolewanie, że Komisja Oświaty... nie została poinformowana o spotkaniu
Burmistrza Miasta z Komisją Oświaty z Góry Kalwarii.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że informacja o uroczystości wręczania medali zawsze
jest na stronie internetowej Urzędu Miasta. Nigdy radni nie zgłaszali chęci otrzymywania
zaproszeń, ale jeśli jest taka wola, to będą one przekazywane. Następnie Burmistrz
powiedział, że z Góry Kalwarii przyjechał z wizytą Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza
oraz przewodniczący Rady Miasta. Członkowie Komisji Oświaty również wyrazili chęć
przyjazdu w celu obejrzenia nowego przedszkola przy ul. Sosnowej. Spotkanie odbyło się o
godz. 11.00.
Radny Z. Siekierzyński poruszył kwestię spotkania z Braćmi ze Zgromadzenia
Kapłańskiego Świętego Piusa X, które odbyło się 23 lutego b. r.
Burmistrz S. Kruszewski przypomniał, że w 1997 r. Rada Miasta w drodze uchwały
przekazała w wieczyste użytkowanie działkę przy ul. P. Skargi 13 na rzecz Towarzystwa
Absolwentów KUL. Na wspomnianej nieruchomości miał powstać budynek gimnazjum. W
2005r. działka została przekazana jako darowizna Fundacji Schola – Konwalia powołanej
przez lefebrystów i członków Stowarzyszenia Absolwentów KUL. Po wybudowaniu szkoły
gimnazjalnej powstał konflikt w rezultacie którego młodzież, uczęszczająca już do nowo
wybudowanej szkoły, znów uczy się w starym budynku. Burmistrz poinformowała, że
wystąpili do niego rodzice uczniów gimnazjum z prośbą, aby wynająć szkole, w ciągu
tygodnia, sale znajdujące się w budynku WSGE. Burmistrz poinformował, że nie przychylił
się do tej prośby.
Radna B. Wyderka spytała o uroczystość przekazania sprzętu gaśniczego dla potrzeb OSP
Świdry Małe.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że 17 marca OSP Świdry Małe zostały przekazane
nowoczesne aparaty tlenowe wraz z maską, automatem oddechowym i pozostałym
oprzyrządowaniem. Zakup ten został współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Woj.
Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Wsparcia OSP – 2008 (wysokość
dofinansowania to 13 268 zł). Miasto Józefów dołożyło 11 502 zł.
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W związku z pytaniami radnej M. Jakubowskiej Burmistrz S. Kruszewski przedstawił
informacje z następujących spotkań:
- Konferencja – Energetyczne Forum Samorządów i Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja
Warszawa Teren Sp. z o.o. – tematem konferencji były sprawy związane z postępowaniem w
sytuacjach kryzysowych oraz współpracy w zakresie realizacji inwestycji sieciowych.
- spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z Marszałkiem A. Struzikiem (m.in. w sprawie
interwencji odnośnie budowy trasy 801).
Radny D. Podolski spytał o wynik naboru na nowego komendanta straży Miejskiej.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że wśród złożonych ofert wyłoniono trzech
kandydatów spełniających formalnie wymogi. Niebawem zostanie podana informacja, który z
kandydatów zostanie przyjęty na stanowisko komendanta.
Ad. 20 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny R. Nowaczewski spytał kiedy zostanie wybudowane oświetlenie w ul. Szałasowej.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że obecnie trwa przygotowanie dokumentacji.
Budowa oświetlenia będzie zrealizowana latem tego roku.
Następnie radny R. Nowaczewski wnioskował o poprawę stanu technicznego nawierzchni
ul. 11 Listopada, przy skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że dopiero zaczyna się naprawa stanu dróg po okresie
zimowym. Burmistrz zwrócił uwagę, iż wiele ulic wymaga poprawy, a problem jeszcze
bardziej się pogłębi. W związku z rozbudową sieci wodociągowo – kanalizacyjnej zostanie
rozkopanych ok. 70 km ulic.
Radny J. Sekuła spytał na jakim etapie trwają prace nad studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta.
Burmistrz M. Banaszek poinformował, że po Świętach Wielkanocnych zostanie wybrana
firma, która zajmie się prognozą oddziaływania na środowisko. Taka prognoza powinna być
sporządzona do końca maja b. r.
Radny P. Rupniewski powiedział, że podobno sąd odrzucił zarzuty mieszkańców do planu
miejscowego Górek.
Burmistrz M. Banaszek potwierdził, że Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił protesty
mieszkańców. Należy dokonać teraz analizy i wystąpić z zapytaniem do Regionalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad, czy przepisy nie uległy zmianom.
W związku z pytaniami radnego P. Rupniewskiego Burmistrz S. Kruszewski
poinformowała, że skatepark został otwarty od 1 kwietnia. Zamknięty był na okres zimy.
Następnie radny P. Rupniewski spytał, czy roboty drogowe, które trwają przy ul. 3 Maja na
odcinku od ul. Małej do ul. Armii Krajowej to inwestycja miejska.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że inwestycja jest realizowana przez
przedsiębiorstwo STOCKI i na ich koszt. Burmistrz dodał, że umożliwienie przyłączenia się
do sieci pozostałych nieruchomości na tym odcinku drogi będzie wykonane na koszt miasta.
Radny A. Mazek zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji, czy w tym roku przy rekrutacji
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do przedszkoli powtórzy się sytuacja, że zostaną przyjęte dzieci spoza terenu Józefowa.
Radny prosił również o taką informację w odniesieniu do szkół podstawowych i gimnazjum.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że po przyjęciu dzieci do przedszkoli będzie mógł
odpowiedzieć na w/w pytanie. Ponadto Burmistrz dodał, że chce aby w przyszłym roku
szkolnym do gimnazjum przyjąć tylko młodzież zamieszkałą na terenie Józefowa.
Radny A. Mazek zwrócił się z prośbą o udzielenie na piśmie wyjaśnienia dlaczego nie
dotarła do niego korespondencja (zaproszenia na otwarcie szkoły), która zdaniem radnego
została złożona dla niego przez stowarzyszenie Sternik w Urzędzie Miasta.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że w Urzędzie Miasta nie ma żadnego śladu, aby taka
korespondencja została złożona do radnego A. Mazka. Burmistrz dodał, że on otrzymał ze
stowarzyszenia imienne zaproszenie.
Ad. 21 Wolne wnioski.
Radny M. Wójcik zgłosił swoją rezygnację z członkostwa w Komisji Mieszkaniowej. Radny
uzasadnił swoją rezygnację tym, że zmieniła się lokalizacja jego zakładu pracy, w związku z
czym nie może on uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej, która rozpoczyna
się wcześniej niż pozostałe komisje.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że na jednej z kolejnych sesji przedstawi
projekt uchwały w tej sprawie.
W następnej kolejności Burmistrz Miasta poinformował, że trwają rozmowy między Gminą
Karczew w sprawie wspólnej budowy mieszkań socjalnych. Mieszkania te byłyby
przeznaczone zarówno dla mieszkańców Józefowa jak i Karczewa. Budowę planuje się na
terenie Gminy Karczew.
Radny P. Rupniewski spytał, czy odcinek drogi między ul. Z. Czarnego, a ul. Piaskową
(oddzielający zabudowę wielorodzinną od jednorodzinnej) będzie realizowany w ramach
inwestycji przy ul. Z. Czarnego 22.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że prawdopodobnie nie będzie realizowany, ale
sprawdzi tę kwestię.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski o godzinie 16.30 zamknął XXXI sesję Rady Miasta Józefowa, dziękując
wszystkim za uczestnictwo.

Sporządziła:

Przewodniczący Rady Miasta

Marta Wrońska
Cezary Łukaszewski
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