Protokół nr 29/08
z obrad XXIX sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 19 grudnia 2008 roku
w siedzibie Rady Miasta,
przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski o godzinie 13.00 otworzył XXIX 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 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 r.

Załącznik nr 2 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 r.

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Przewodniczący C. Łukaszewski zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić projekt
uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Koziarowskiej na działalność Burmistrza
Miasta Józefowa.

Porządek obrad:
1.

Przyjęcie porządku obrad.

2.

Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

3.

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r.

4.

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok:
1)

odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
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2)

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3)

odczytanie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej,

4)

odczytanie stanowiska Burmistrza o zmianach proponowanych przez
Komisję Budżetowo-Gospodarczą,

5)

dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

6)

głosowanie.

5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.
6. Uchwała w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych w 2009r.
7. Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do ustalania
wysokości cen i opłat za korzystanie z lodowiska.
8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej
straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad
współpracy Miasta Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
10. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Koziarowskiej na działalność
Burmistrza Miasta Józefowa
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
12. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
Ad.2 Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał czy ktoś z obecnych ma uwagi do
protokołu nr 28/08 z obrad sesji Rady Miasta Józefowa.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał ww. protokół
pod głosowanie.
Protokół nr 28/08 w obecności 12 radnych został przyjęty 10 głosami „za”, przy czym dwóch
radnych wstrzymało się od głosu. .
Następnie radny M. Wójcik zasygnalizował , aby poddać pod glosowanie wprowadzenie
zmiany do porządku obrad niniejszego posiedzenia.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wprowadzenie pod obrady sesji
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Koziarowskiej na działalność
Burmistrza Miasta Józefowa.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie zaakceptowała porządek obrad z
uwzględnieniem powyższej zmiany.
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Następnie przewodniczący Rady Miasta powołał Komisję Skrutacyjną w składzie:
przewodnicząca –Barbara Kaczorek, członek – Józef Kaczorek.
Ad.3 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta na 2008r.
W związku z brakiem pytań do powyższego projektu przewodniczący Rady Miasta zwrócił
się do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej B. Kaczorek
odczytała protokół, który wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Rada Miasta w obecności 12 radnych – 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
podjęła Uchwałę Nr 190/V/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r.,
która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Ad. 4 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta na 2009 rok.
1)

odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

Skarbnik Miasta H. Siwek odczytała treść projektu budżetu na 2009 rok.
2)

odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Następnie przewodniczący C. Łukaszewski odczytał opinię
Obrachunkowej, która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.

Regionalnej

Izby

Załącznik nr 7 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
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Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

3)

odczytanie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej

Radna M. Jakubowska odczytała opinię Komisji Budżetowo – Gospodarczej na w sprawie
projektu budżetu miasta na 2009 rok, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

4)

odczytanie stanowiska Burmistrza o zmianach proponowanych przez
Komisję Budżetowo-Gospodarczą

Burmistrz S. Kruszewski poinformował, iż wnioski do projektu budżetu miasta mają swoje
odzwierciedlenie w autopoprawkach do projektu, które uprzednio odczytała p. Skarbnik H.
Siwek.
5)

dyskusja nad projektem uchwały budżetowej

Przewodniczący C. Łukaszewski otworzył dyskusję nad projektem budżetu miasta na 2009
rok.
Radna B. Wyderka przedstawiła stanowisko Klubu Radnych Razem dla Józefowa, który
popiera projekt uchwały budżetowej na przyszły rok.
Następnie głos zabrał radny P. Rupniewski, który spytał o przeznaczenie wydatków
inwestycyjnych w ramach gospodarki mieszkaniowej w wysokości 385 tys. zł.
Pani Skarbnik H. Siwek odpowiedziała, że powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na
wykonanie placu zabaw przy ul. Małej (350 tys. zł) oraz na modernizację budynków przy ul.
Sosnowej (przyłącze kablowe: 25 tys. zł.).
Radny P. Rupniewski spytał, czy zostanie uwzględniona budowa mediów w ulicy bez nazwy
odchodzącej od ul. Bema. Radny przypomniał, iż ta kwestia poruszona została przez
mieszkańców na spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 2.
Burmistrz S. Kruszewski zaproponował radnemu przejrzenie dokumentacji w Urzędzie
Miasta odnośnie powyższej sprawy. Burmistrz przypomniał, że w przypadku, gdy w ulicy nie
ma wykonanej kanalizacji sanitarnej niemożliwe jest wykonanie wodociągu.
Następnie Burmistrz Miasta zwrócił uwagę, iż RIO zakwestionowała budowę przejścia pod
torami na wysokości ul. Brûcknera i Werbeny. W przyszłości może się okazać, iż będzie
trzeba zrezygnować z realizacji planowanej inwestycji. Burmistrz dodał, że w połowie
przyszłego roku będzie trzeba dokonać rzeczowej rewizji budżetu, gdyż będzie znana wstępna
informacja o rozpatrzeniu wniosków złożonych do UE, a w związku z tym informacja ile
gmina będzie musiała wydać środków finansowych na zaplanowane inwestycje.
W następnej kolejności głos zabrał radny P. Rupniewski, który powiedział, że wśród
radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości podzielone są zdania co do projektu budżetu, dlatego
też nie udało się wypracować jednolitego stanowiska. Radny zwrócił uwagę, iż następuje
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znaczny wzrost wydatków (o ok.22%) na utrzymanie Urzędu Miasta. Radny wyraził również
obawy co do realizacji planowanych dochodów pochodzących ze sprzedaży mienia.
Następnie radny nawiązując do projektu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej zaznaczył, że członkowie klubu PiS są przeciwni przekształceniu Zakładu
Gospodarki Komunalnej w spółkę prawa handlowego, ponieważ ich zdaniem doprowadzi to
do wzrostu cen za wodę i ścieki. Radny P. Rupniewski na końcu wypowiedzi poinformował,
że radni Klubu PiS będą czuwać nad realizacją budżetu miasta.
Burmistrz S. Kruszewski nawiązując do wypowiedzi przedmówcy wyjaśnił, że wzrost
wydatków na utrzymanie urzędu wiąże się z powołaniem Jednostki Realizującej Projekt –
zwiększeniem ilości osób zatrudnionych. Planuje się również zwiększenie ilości etatów w
referacie inwestycji.
Następnie radna I. Lasocka odczytała swoje stanowisko odnośnie projektu budżetu na
przyszły rok, w którym to radna oznajmia, iż nie zgadza się z uchwaleniem budżetu w
przedstawionej formie.
Powyższe stanowisko stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Burmistrz S. Kruszewski nawiązując do kwestii poruszonych przez radną I. Lasocką
powiedział, że gmina będzie budować mieszkania socjalne na miarę możliwości jakie
posiada. Powstaną 54 mieszkania przy ul. Z. Czarnego oraz mieszkania kontenerowe.
Następnie Burmistrz przypomniał, że budowa chodnika przy ul. Nadwiślańskiej pomiędzy
Górkami a ul. Kard. S. Wyszyńskiego nie jest możliwa w związku z planowaną rozbudową
trasy 801.
Następnie głos zabrała jedna z mieszkanek, która w imieniu mieszkańców Górek zwróciła się
z prośbą o wybudowanie chodnika pomiędzy Górkami a ul. Kard. S. Wyszyńskiego. Ponadto
mieszkanka zwróciła się z prośbą by ogrodzić 100 letni dąb przy ul. Nadwiślańskiej, aby
zapobiec jego zniszczeniu.
Burmistrz S. Kruszewski ponownie wyjaśnił, że budowa chodnika na w/w odcinku jest nie
możliwa do zrealizowania w przyszłym roku, po czym dodał, że Zarząd Dróg Wojewódzkich
nie wydałby zgody na taką inwestycję. Burmistrz powiedział, że planuje się budowę chodnika
przy ul. Nadwiślańskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej, ponieważ w tym miejscu
nie planuje się budowy drogi.
6)

głosowanie

W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C. Łukaszewski
zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Po przeprowadzeniu głosowania przewodnicząca B. Kaczorek odczytała protokół, który wraz
z listą z głosowania stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Załącznik nr 10 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
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Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Rada Miasta w obecności 15 radnych 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” podjęła
Uchwałę nr 191/V/08 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok.
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Ad. 5 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Otwockiemu.
W związku z brakiem pytań i uwag do powyższego projektu przewodniczący Rady Miasta
poddał go pod głosowanie
Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 192/V/08 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu, która stanowi załącznik nr
12 do niniejszego protokołu
Załącznik nr 12 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Ad.6 Uchwała w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych w
2009r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
jednostkowych dotacji przedmiotowych w 2009 roku.
W związku z tym, iż radnym nie dostarczono materiałów, o które uprzednio prosili ( Uchwały
Nr 165/V/08 z dnia 04.09.2008 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w
ICSiR w Józefowie) omówienie i głosowanie nad projektem odłożono do momentu jej
dostarczenia.
Ad.7 Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do ustalania
wysokości cen i opłat za korzystanie z lodowiska.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie powierzenia
Burmistrzowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z
lodowiska.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że zostanie uwzględniona prośba radnych i
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młodzieży odnośnie bezpłatnych wejść na lodowisko dla uczniów szkół średnich, którzy
ukończyli 18 rok życia.
Następnie głos zabrała radna B. Kaczorek, która spytała czy nie trzeba poddać pod
głosowanie zmiany kolejności omawiania i podejmowania uchwał.
Mecenas Z. Czajor powiedział, że zaistniała sprawa nie dotyczy wykluczenia z obrad sesji
danego projektu uchwały, odnosi się to tylko do zmiany kolejności. Następnie mecenas dodał,
że numery uchwał należy nadać zgodnie z kolejnością ich podjęcia.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał powyższy projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 193/V/08 w
sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat
za korzystanie z lodowisk. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Ad.8 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka
ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę.
Radna B. Wyderka poinformowała, że Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego zaopiniowała stawkę w wysokości 14 zł za godzinę.
Stawka, którą proponował uprzednio Burmistrz Miasta wynosiła 8 zł za godzinę.
Burmistrz S. Kruszewski w drodze kompromisu zaproponował stawkę 11 zł.
Następnie radna B. Kaczorek zgłosiła stawkę w wysokości 12 zł.
Radna M. Jakubowska popierając Burmistrza Miasta oznajmiła, że jest „za” ustaleniem
ekwiwalentu w wysokości 11 zł.
Burmistrz S. Kruszewski zwrócił uwagę, że omawiana kwestia dotyczy ochotniczych straży,
po czym dodał, że do OSP nie wstępują osoby, którym zależy na uzyskaniu dochodów.
Radny P. Rupniewski przypomniał, że projekt uchwały został zdjęty z poprzednich obrad
sesji i skierowany do prac komisji na wniosek radnego R. Nowaczewskiego. Radny dodał, że
propozycja Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego (14 zł) na pewno została
dokładnie przeanalizowana przez członków komisji.
Następnie głos zabrał radny J. Kaczorek, który zgłosił wniosek o przeprowadzenie
głosowania imiennego nad ustaleniem wysokości ekwiwalentu pieniężnego członka
ochotniczej straży pożarnej.
Radny A. Mazek sygnalizował, że członkom straży należy się godziwe wynagrodzenie za
ciężką i niebezpieczną pracę jaką wykonują.
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Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie wniosek radnego J. Kaczorka o
przeprowadzenie głosowania imiennego.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących
się” zaakceptowała wniosek radnego.
W związku z powyższym przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się do Komisji
Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania nad zaproponowanymi stawkami.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie imienne nad stawką proponowaną przez
Komisję Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w wysokości 14 zł.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 6 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw”, przy czym
dwóch radnych „wstrzymało się” od głosu, nie zaakceptowała powyższej stawki.
Następnie Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie nad stawką proponowaną przez
radną B. Kaczorek (12 zł).
Rada Miasta w obecności 15 radnych –6 głosami „za” przy 9
zaakceptowała proponowanej stawki.

głosach „przeciw” nie

Protokoły Komisji Skrutacyjnej wraz z listami z głosowania nad w/w stawkami stanowią
kolejno załącznik nr 14 i 15 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady Załącznik nr 15 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 r.
Rady Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 r.

Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o
przeprowadzenia głosowania imiennego nad projektem uchwały. W związku, iż stawki w
wysokości 12 zł i 14 zł nie zostały zaakceptowane głosowanie nad projektem uchwały
dotyczy również głosowania nad stawką w wysokości 11 zł.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem uchwały.
Po głosowaniu przewodnicząca B. Kaczorek odczytała protokół, który wraz z listą z
głosowania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – 8 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” przy 3 głosach
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę nr 194/V/08 w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub gminę.
W/w uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
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Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Ad. 6 – ciąg dalszy
Przewodniczący C. Łukaszewski powrócił do omawiania projektu uchwały w sprawie
ustalenia jednostkowych dotacji przedmiotowych w 2009 roku.
Pani Skarbnik dostarczyła radnym Uchwałę Nr 165/V/08 z dnia 04.09.2008 r. w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w ICSiR w Józefowie.
Radna B. Kaczorek poruszyła kwestię dopłat do korzystania z pływalni przez osobę dorosłą
wraz z dzieckiem. Następnie radna spytała o dużą rozbieżność w następujących dopłatach:
−

1,68 zł – dopłaty do biletów jednorazowego wstępu na pływalnię,

−

10,00 zł – dopłaty do wejść na pływalnię dzieci do lat 4.
Przewodniczący Rady Miasta o godz. 15.15 zaproponował 1,5, godzinną przerwę w
obradach, w związku z zaplanowanym na godz. 15.00 spotkaniem wigilijnym.
Po przerwie w obradach uczestniczyło 12 radnych

Radna B. Kaczorek ponowiła pytanie, które zadała przed ogłoszeniem przerwy.
Pan P. Gąszcz wyjaśnił, że dopłaty do wejść na pływalnię dzieci do 4 lat (10 zł) wiążą się z
tym, iż ta grupa wiekowa dzieci uprawniona jest do korzystania z basenu bezpłatnie.
Następnie p. Gąszcz dodał, że nie dotuje się wejść na pływalnię opiekunów wraz z dzieckiem,
ale w tym przypadku cena biletu dla osoby dorosłej stanowi równowartość ceny biletu
ulgowego.
Na 2009 r. zaplanowano stawkę jednostkowej dotacji przedmiotowej w wysokości 350 500 zł.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
podjęła Uchwałę Nr 195/V/08 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji
przedmiotowych w 2009r.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Ad.9 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad
współpracy Miasta Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę w
sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Józefów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2009.
W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący Rady Miasta poddał projekt pod

9

głosowanie.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 196/V/08 w
sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Józefów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2009.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Ad.10 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Koziarowskiej na działalność
Burmistrza Miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie skargi p. Wandy
Koziarowskiej na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
Radny M. Wójcik – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, że komisja uznała
skargę za niezasadną.
Pani Wanda Koziarowska wraz z rodzicami wynajmowała lokal w Józefowie przy ul.
Obywatelskiej 4. Rodzice skarżącej państwo Maliszewscy po śmierci właścicielki
nieruchomości wystąpili do sądu o zasiedzenie. Sprawę przegrali, ponieważ zgłosił się
prawowity spadkobierca poprzednich właścicieli. Nowy właściciel nieruchomości w
Józefowie przy ul Obywatelskiej 4, wystąpił do sądu o eksmisję p. Maliszewskich i p.
Koziarowskiej. W wyniku tego sąd wydał wyrok o eksmisję p. Stanisławy i Franciszka
Maliszewskich, przyznając im prawo do lokalu socjalnego. Komornik Sądowy wezwał gminę
do wskazania lokalu socjalnego dla p. Maliszewskich, co miasto uczyniło wskazując lokal,
którym w tym czasie dysponowało. Państwo Maliszewscy odmówili przyjęcia
proponowanego lokalu.
W związku z brakiem pytań i uwag po projektu uchwały przewodniczący Rady Miasta poddał
go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – 9 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr 197/V/08 w sprawie rozpatrzenia skargi pani
Wandy Koziarowskiej na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 20 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Ad 11 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej
sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że do biura Rady Miasta wpłynął apel
mieszkańców, który to mieszkańcy skierowali do Starosty Otwockiego. Apel dotyczy zmiany
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opinii w sprawie udostępnienia terenów Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Józefowie
pod realizację zamierzeń zawartych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa obejmującego obszar ograniczony ulicami: Werbeny,
Piłsudskiego, Rozkoszną i 3 Maja.
W/w apel stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 21 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

Ad. 12 Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie od ostatniej
sesji .
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 4 września 2008 roku
do 2 października 2008 roku stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
Załącznik nr 22 do protokołu Nr 29/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 19 grudnia 2008 roku.

W związku z pytaniem radnej B. Wyderka Burmistrz M. Banaszek przedstawił informacje ze
spotkań w sprawie wspólnego biletu ZTM-KM. Spotkania odbyły się 11 i 12 grudnia 2008r.
Ad.13 Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie zgłosili pytań ani interpelacji.
Ad.14 Wolne wnioski.
W ramach wolnych wniosków radny R. Nowaczewski odczytał podziękowania dyrektora
SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie za pomoc w zakupie aparatu do badań z zakresu
biochemii, do laboratorium analitycznego. / pismo:RM.0065-254/V/08 /
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski o godzinie 17.30 zamknął XXIX sesję Rady Miasta Józefowa, dziękując
wszystkim za uczestnictwo
Protokołowała:

Przewodniczący Rady Miasta

Marta Wrońska

Cezary Łukaszewski
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