Protokół nr 27/08
z obrad XXVII sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się
30 października 2008 roku w siedzibie Rady Miasta,
przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski o godzinie 13.10 otworzył XXVII
sesję Rady Miasta, po czym stwierdził quorum. W obradach uczestniczyło czternastu
radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 r

Załącznik nr 2 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 r.

Wnioski Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał
stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 r.

Załącznik nr 4 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 r.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 roku.

Przewodniczący C. Łukaszewski spytał czy ktoś z radnych ma uwagi do
zaproponowanego porządku obrad.
Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę, iż w porządku obrad nie ma punktu dotyczącego
protokołów Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli jednostek
odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo w mieście (kontrola Straży Miejskiej i
Zakładu Gospodarki Komunalnej). Radny dodał, iż prosił, aby te protokoły zostały
wprowadzone na tę sesję.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że rozmawiał w tej kwestii z
przewodniczącym Komisji Rewizyjnej M. Wójcikiem, po czym poprosił go o
wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
Radny M. Wójcik powiedział, że powyższe protokoły nie zostały jeszcze
zaakceptowane przez Komisję Rewizyjną w drodze głosowania.
Radny P. Rupniewski oznajmił, że protokoły odczytywane były już trzy razy na
posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. Radny zwrócił uwagę, że radny J. Sekuła
powiedział na posiedzeniu, iż Statut Miasta nie obliguje do przyjmowania protokołów z
kontroli przez komisję, dlatego też chciał on wprowadzić je do porządku obrad nin.
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sesji.
Radny J. Sekuła przypomniał, iż powiedział tez, że w dobrym tonie byłoby
przyjmowanie protokołów z kontroli przez Komisje Rewizyjną.
Radny M. Wójcik powiedział, że końcowy protokół z kontroli nie wpłynął do komisji.
Radny P. Rupniewski powiedział, że na posiedzeniu redagowane były zalecenia
pokontrolne i od momentu komisji treść protokołów nie uległa zmianie .
Następnie głos zabrał przewodniczący C. Łukaszewski, który powiedział, że
powyższe protokoły z kontroli znajda się w porządku obrad następnej sesji.
Radny P. Rupniewski powiedział, że zależało mu, aby te protokoły zostały omówione
na tej sesji, ponieważ po upływie miesiąca wiedza zespołu kontrolnego co do spraw
poruszonych w protokołach będzie znacznie mniejsza.
W związku z barkiem kolejnych uwag do porządku obrad przewodniczący C.
Łukaszewski zaproponował, aby do porządku wprowadzić projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta
Józefowa i „Zasłużony dla Miasta Józefowa” oraz przyjęcia Regulaminu nadawania
tych tytułów.
Ww. projekt uchwały radni otrzymali przed obradami sesji.
Powyższą propozycję zaakceptowano przez aklamację.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy
Obywatel Miasta Józefowa i „Zasłużony dla Miasta Józefowa” oraz przyjęcia
Regulaminu nadawania tych tytułów.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 r.
5. Uchwała w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może
samodzielnie
zaciągać zobowiązania.
6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008 celem
sfinansowania deficytu budżetu miasta Józefowa.
7. Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej straży
pożarnej,
który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
8. Uchwała w sprawie zakazu palenia tytoniu na przystankach komunikacji
autobusowej oraz
miejskich placach zabaw dla dzieci i skateparku, zlokalizowanych na terenie Miasta
Józefowa.
9. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej
będącej w
zasobie nieruchomości Miasta Józefowa dz. ew. 43/2 w obr 55 służebnością
przesyłu
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11. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatkowania funduszy budżetowych na
promocję
miasta w 2007 roku.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej
sesji.
13. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
Ad.2 Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał czy ktoś z obecnych ma uwagi
do protokołu nr 26/08 z obrad sesji Rady Miasta Józefowa.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał ww.
protokół pod głosowanie.
Protokół nr 26/08 w obecności 15 radnych został przyjęty 12 głosami ,,za”, głosów
,,przeciw" nie stwierdzono, trzech radnych wstrzymało się od głosu.
Następnie przewodniczący Rady Miasta powołał Komisję Skrutacyjną w składzie :
przewodniczący – radna I. Lasocka oraz członek - radna B. Kaczorek.
Ad.3 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy
Obywatel Miasta Józefowa i „Zasłużony dla Miasta Józefowa” oraz przyjęcia
Regulaminu nadawania tych tytułów.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały.
Pani Sekretarz K. Wasilewska wyjaśniła, że zgodnie ze stanowiskiem przekazanym
telefonicznie przez nadzór Wojewody uchwała w sprawie ustanowienia tytułów:
„Honorowy Obywatel Miasta Józefowa i „Zasłużony dla Miasta Józefowa” oraz
przyjęcia Regulaminu nadawania tych tytułów nie jest aktem prawa miejscowego i nie
powinna być publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W
związku z tym w projekcie uchwały proponuje się zmianę zapisu w ww. uchwale w § 3
- „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.
Radny J. Sekuła zaproponował, by § 3 brzmiał: „Uchwała wchodzi w życie z dniem 30
października 2008r.”, aby nie nadawać temu mocy wstecznej.
W związku z powyższym przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie
propozycję radnego.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 13 głosami „za”, przy czym 3 radnych
„wstrzymało się” od głosu, zaakceptowała propozycje radnego J. Sekuły.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 172/V/08 w
sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Józefowa i „Zasłużony
dla Miasta Józefowa” oraz przyjęcia Regulaminu nadawania tych tytułów, która
stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 roku.
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Ad. 4 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
W związku ze zmniejszeniem środków w budżecie na budowę parkingów przy stacji
PKP radny D. Podolski spytał, czy inwestycja ta będzie realizowana w przyszłym roku.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski zobowiązał się do
wykonania parkingów przy stacji kolejowej w Michalinie i Józefowie. Przewidywany
termin wykonania - przyszły rok.
Radny P. Rupniewski spytał o powody znacznego obniżenia dochodów ze sprzedaży
nieruchomości.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że pomimo przygotowania nie udało się
sprzedać wielu działek. Wiąże się to z trudnościami w udzielaniu przez banki kredytów
dla potencjalnych nabywców działek.
Radny P. Rupniewski spytał o przyczyny zmniejszenia środków finansowych
przyznawanych z budżetu UE.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że powodem tego zmniejszenia jest opóźnienie w
rozpatrywaniu wniosków do RPO. Wnioski składać należy dopiero w IV kwartale tego
roku. Pierwszych umów na projekty można spodziewać się w marcu - maju 2009 roku.
Następnie radny P. Rupniewski powiedział, że ma nadzieję, iż zadania inwestycyjne,
które zostały zniesione z budżetu miasta na 2008r. będą realizowane w przyszłym roku.
W związku z brakiem kolejnych pytań przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się do
Komisji Skrutacyjnej z prośbą o przeprowadzenie głosowanie imiennego.
Po przeprowadzeniu głosowanie imiennego Komisja Skrutacyjna odczytała protokół.
Protokół wraz z listą z głosowanie stanowią załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 roku.

Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 173/V/08 w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r, która stanowi załącznik nr
8 do protokołu z sesji.
Załącznik nr 8 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 roku.

Ad. 5 Uchwała w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może
samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie
zaciągać zobowiązania.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 174/V/08 w
powyższej sprawie. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu z sesji.
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Załącznik nr 9 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 roku.

Ad.6 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008
celem sfinansowania deficytu budżetu miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2008 celem
sfinansowania deficytu budżetu miasta Józefowa.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 12 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę nr 175/V/08 w powyższej sprawie. Uchwała
stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 roku.

Ad. 7 Uchwała w sprawie ustalenia 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
ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub gminę.
W projekcie uchwały zaproponowano ekwiwalent pieniężny w wysokości 8 zł za
godzinę.
Radny J. Kaczorek wnioskował, aby stawkę tę podwyższyć do 10 zł.
Burmistrz S. Kruszewski zwrócił uwagę, że podwyższenie ekwiwalentu pieniężnego
nie spowoduje zwiększenia środków finansowych przeznaczanych z budżetu miasta na
OSP. Ma to tylko znaczenie na rozkład poszczególnych wydatków w straży. Jeśli
zostanie zwiększona stawka dla członka straży, to jednostka będzie mieć mniej środków
finansowych na inne cele np. zakup sprzętu. Burmistrz dodał, że jedna ze straży
zrezygnowała z pobierania ekwiwalentu na rzecz innych zadań. Ekwiwalent pobierają
tylko strażacy z OSP przy ul. Polnej.
Radny P. Rupniewski powiedział, że górna dopuszczalna granica stawki wynosi
prawie 17 zł. Radny dodał, że należy docenić ciężką i niebezpieczną pracę strażaków
np. poprzez podwyższenie stawki.
Burmistrz S. Kruszewski zwrócił uwagę, iż żadna ze straży do tej pory nie zwróciła
się z wnioskiem o podwyższenie ekwiwalentu.
Radny Z. Siekierzyński spytał radnego J. Kaczorka czy posiada on informacje, iż
któraś z OSP w Józefowie chciałaby podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego.
Radny J. Kaczorek odpowiedział, że jest to prośba jednej ze straży.
Następnie Burmistrz Miasta powiedział, że OSP może świadczyć usługi na terenie
całego powiatu. W związku z odpowiednim wyposażeniem w sprzęt straży w
Józefowie, często są one wzywane do akcji poza teren miasta. Strażacy uczestniczący w
działaniach mających miejsce nie na terenie Józefowa nie otrzymują ekwiwalentu
pieniężnego. Burmistrz dodał, iż rozmawiał w Powiatowej Straży Pożarnej, aby tylko w
poważnych przypadkach korzystać z usług józefowskich straży.
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Radny A. Mazek powiedział, że powinno
uchwalić się ekwiwalent godny
niebezpiecznej pracy jaką wykonuje strażak. Radny poparł propozycję radnego J.
Kaczorka co do podwyższenia ekwiwalentu pieniężnego.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C. Łukaszewski
poddał pod głosowanie wniosek radnego J. Kaczorka.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 4 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, przy 10
głosach „wstrzymujących się” pozytywnie ustosunkowała się co do ustalenie
ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej straży pożarnej w wysokości 10 zł za
godzinę.
Radny J. Kaczorek wnioskował o przeprowadzenie głosowania imiennego nad
powyższym projektem uchwały.
Radny R. Nowaczewski zaproponował, aby ten temat przedyskutować jeszcze ze
strażakami. Radny wnioskował o wycofanie z porządku obrad sesji głosowania nad
powyższym projektem uchwały.
Radny A. Mazek powiedział, że podczas omawiania materiałów na sesje prosił on o
dokładne omówienie tego projektu uchwały, a wtedy radny R. Nowaczewski
powiedział, że stawka 8 zł za godzinę została na pewno przemyślana przez
wnioskodawcę.
Radny R. Nowaczewski powiedział, że doszedł on do wniosku, iż należy w tej kwestii
zasięgnąć opinii strażaków.
W związku z powyższym przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie
wniosek radnego R. Nowaczewskiego o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały
w powyższej sprawie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 10 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciwnych”
pozytywnie ustosunkowała się do propozycji radnego R. Nowaczewskiego.
Radny P. Rupniewski powiedział, że podczas omawiania materiałów na sesję
sygnalizował omówienie kwestii ekwiwalentu pieniężnego dla członka straży, ale
większość radnych nie widziała wtedy problemu. Radny wyraził zdziwienie, iż teraz
wycofuje się projekt uchwały z porządku obrad.
Radny R. Nowaczewski wyjaśnił, że w związku z różnicą zdań wśród radnych, należy
przedyskutować tę kwestie z członkami Ochotniczych Straży Pożarnych w Józefowie.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członka ochotniczej
straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę stanowi
załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 roku.

Ad. 8 Uchwała w sprawie zakazu palenia tytoniu na przystankach komunikacji
autobusowej oraz miejskich placach zabaw dla dzieci i skateparku,
zlokalizowanych na terenie Miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zakazu
palenia tytoniu na przystankach komunikacji autobusowej oraz miejskich placach
zabaw dla dzieci i skateparku, zlokalizowanych na terenie Miasta Józefowa.
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Radny A. Mazek powiedział, że uważa za niestosowne to, iż niektórzy palą papierosy
m.in. przed budynkiem Rady Miasta, czyli tuz obok placu zabaw. Radny poprosił, aby
do projektu uchwały wprowadzić zapis, iż zakaz palenia papierosów obowiązuje
również na terenie Urzędu Miasta.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że budynki użyteczności publicznej
objęte są ustawowo takim zakazem.
Radna U. Zielińska zwróciła uwagę, iż zakaz palenia tytoniu będzie tylko zapisem w
uchwale, ponieważ nie będzie to egzekwowane. Radna dodała, że taka sytuacja jest w
przypadku zapisów dotyczących utrzymania czystości w gminie w związku z
wyprowadzaniem psów na spacer.
Radny P. Rupniewski powiedział, że należy podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie.
Radny dodał, iż dzięki takiej uchwale będzie można wymagać od Burmistrza Miasta
egzekwowanie zakazu palenia tytoniu, w przeciwnym wypadku będzie to niemożliwe.
Radna B. Kaczorek wnioskowała o wykreślenie z projektu uchwały zapisu
dotyczącego zakazu palenia na przystankach komunikacji miejskiej. Radna
powiedziała, że zakaz ten dotyczyłby, zgodnie z projektem uchwały, tylko terenu pod
wiatami. Radna uznała ten zapis za zbędny, ponieważ według niej nikt nie pali tytoniu
pod wiatami.
Radny Z. Siekierzyński powiedział, że nie zgadza się z wypowiedzią radnej U.
Zielińskiej, ponieważ wprowadzenie takich zakazów jest dążeniem do polepszenia
życia mieszkańców. Radny zwrócił uwagę, że część ludzi od razu zareaguje na
wprowadzone zakazy, a część dopiero po tym jak się ich pouczy.
Następnie przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod glosowanie wniosek radnej B.
Kaczorek w sprawie wykreślenie z projektu uchwały zapisów dotyczących zakazu
palenie tytoniu na przystankach komunikacji miejskiej.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 8 głosami „za”, przy 7 glosach „przeciw”
pozytywnie ustosunkowała się do propozycji radnej B. Kaczorek.
W związku z powyższym przewodniczący poinformował, iż z projektu uchwały
wykreśla się zapis dotyczący zakazu palenia na przystankach komunikacji miejskiej (w
tytule projektu oraz w § 1).
Radny J. Sekuła zwrócił się z prośbą o reasumpcję powyższego głosowanie, ponieważ
cześć radnych nie była świadoma nad czym głosuje.
Mecenas R. Ostrowski powiedział, że w takim wypadku należy przeprowadzić
głosowanie o ponowne przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem.
Przewodniczący C. Łukaszewski spytał radnych kto jest za ponownym
przeprowadzeniem głosowania nad wnioskiem radnej B. Kaczorek.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 10 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”, przy 2
głosach „wstrzymujących się” wyraziła zgodę na ponowne przeprowadzenie
głosowania.
Przewodniczący C. Łukaszewski ponownie poddał pod glosowanie wniosek radnej B.
Kaczorek.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 5 głosami „za”, 7 glosami „przeciw”, przy 3
głosach „wstrzymujących się” negatywnie ustosunkowała się co do wprowadzenie
zmiany zaproponowanej przez radną B. Kaczorek.
W następnej kolejności przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie
projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 12 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, przy 1
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głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr 176/V/08 w sprawie zakazu palenia
tytoniu na przystankach komunikacji autobusowej oraz miejskich placach zabaw dla
dzieci i skateparku, zlokalizowanych na terenie Miasta Józefowa. Uchwała stanowi
załącznik nr 12 do protokołu z sesji.
Załącznik nr 12 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 roku.

Ad. 9 Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części
nieruchomości.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 177/V/08 w
powyższej sprawie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 roku.

Ad. 10 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
gruntowej będącej w zasobie nieruchomości Miasta Józefowa dz. ew. 43/2 w obr. 55
służebnością przesyłu.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej w zasobie nieruchomości Miasta
Józefowa dz. ew. 43/2 w obr. 55 służebnością przesyłu.
Radna U. Zielińska spytała czy można z zakładem energetycznym negocjować
odpłatność za przesyły.
Mecenas R. Ostrowski powiedział, że Rada Miasta musi wyrazić zgodę na obciążenie
nieruchomości gminnej ograniczonym prawem jakim jest służebność przesyłu, stawki
ustanawia zaś Burmistrz Miasta w formie zarządzenia.
W związku z brakiem kolejnych pytań przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 178/V/08 w
sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej w zasobie
nieruchomości Miasta Józefowa dz. ew. 43/2 w obr. 55 służebnością przesyłu, która
stanowi załącznik nr 14 do protokołu z sesji.
Załącznik nr 14 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 roku.

Ad. 11 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wydatkowania funduszy
budżetowych na promocję miasta w 2007 roku.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli
wydatkowania funduszy budżetowych na promocję miasta w 2007 roku.
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Kontrola została przeprowadzona przez radnych: M. Jakubowską oraz M. Wójcika.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę na drugie z zaleceń pokontrolnych „Promocją miasta przez wydarzenia kulturalne powinien zając się Miejski Ośrodek
Kultury”. Przewodniczący powiedział, że jego zdaniem imprezy kulturalne, tak jak
dotychczas, powinny być zadaniem promocji miasta.
Radna M. Jakubowska powiedziała, że zespół pozytywnie ustosunkował się co do
wprowadzenia do dwóch józefowskich parafii koncertów patriotycznych oraz poddał
pod rozwagę organizowanie imprez w kościele na Błotach. Ponadto członkowie zespołu
chcieli zainicjować dyskusję nad celami promocji Józefowa i skorelować ją z polityką
rozwoju miasta. Radna dodała, że należy zastanowić się nad tym co powinno się
promować i w jakim kierunku ma iść ta promocja. Miasto powinno promować się
poprzez duże wydarzenia kulturalne (np. Skrzypek na dachu).
Radny M. Wójcik powiedział, że zespół kontrolujący miał na celu wywołanie dyskusji
wśród wszystkich radnych odnośnie kierunku promocji miasta (jak promować miasto i
do kogo tę promocję kierować). Radny dodał, że zalecenia pokontrolne przedstawiają
stanowisko Komisji Rewizyjnej, z którym Rada Miasta i Burmistrz mogą się nie
zgodzić.
Przewodniczący C. Łukaszewski zasygnalizował, aby kwestia promocji miasta zajęła
się Komisja Oświaty… w przyszłym roku.
Radny A. Mazek poprosił o wyjaśnienie wniosku negatywnego, czyli braku niektórych
materiałów promocyjnych w archiwum referatu rozwoju i promocji gospodarczej.
Radna M. Jakubowska powiedziała, że w archiwum referatu nie było plakatów, które
zostały wyprodukowane z okazji 45-lecia Józefowa oraz kalendarzy królewskich.
Radna zasugerowała, aby w referacie była dokumentacja fotograficzna takich
materiałów promocyjnych.
Radna U. Zielińska zwróciła uwagę, aby przy omawianiu promocji miasta na Komisji
Oświaty… radnym zostały przedstawione materiały promocyjne miasta.
Radny P. Rupniewski powiedział, że Miejski Ośrodek Kultury jest podległy
Burmistrzowi Miasta, w związku z tym jest on kompetentny do organizowania
wydarzeń kulturowych. Radny dodał, że Komisja Rewizyjna zasugerowała, aby MOK
zajmował się takimi imprezami, ponieważ ma możliwość lepszego przygotowania
imprez od strony technicznej.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C. Łukaszewski
powiedział, że do tematu promocji miasta rada powróci na Komisji Oświaty…
Protokół z kontroli wydatkowania funduszy budżetowych na promocję miasta w 2007r.
Stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 roku.

Ad 12 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od
ostatniej sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że do Rady Miasta z Urzędu
Skarbowego wpłynęły analizy oświadczeń majątkowych za 2007r. Przewodniczący
powiedział, że na 33 złożone oświadczenie 3 zostały wypełnione bezbłędnie. W
odniesieniu do 9 pracowników Urzędu Miasta i 2 radnych zauważono
nieprawidłowości.
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Następnie Przewodniczący powiedział, że ze strony internetowej Urzędu Miasta można
dowiedzieć się, że trzem uczniom szkół józefowskich przyznano stypendia Jana Pawła
II. Przewodniczący stwierdził, że Rada Miasta powinna brać udział w uroczystości
wręczenia nagród.
Radny R. Nowaczewski zwrócił się z prośba, aby uroczyste wręczenie stypendiów
odbyło się na następnej sesji Rady Miasta.
Radny P. Rupniewski poruszył kwestie pracy Rady Miasta. Radny wyraził
niezadowolenie w związku z częstą zmianą terminów posiedzeń komisji. Następnie
radny zasygnalizował, aby posiedzenia komisji nie kolidowały z wydarzeniami
kulturowymi, które dzieją się w mieście.
Ad. 13 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 16 do nin. protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 roku.

W związku z pytaniami radnej M. Jakubowskiej i B. Kaczorek Burmistrz Miasta zdał
relacje z następujących spotkań:
- spotkanie z nowym Prezesem Zakładu Energetycznego w Warszawie p.
Włodzimierzem Mazurkiem w sprawie uzgodnienia sposobu współpracy z miastem,
- spotkanie z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa Wawer p. Jackiem Duchnowskim m.in.
w sprawie trasy 801 oraz na temat bezkolizyjnej przeprawy przez tory kolejowe,
- spotkanie z przedstawicielami firmy MM Parking Poligram Z Józefowa.
Przedstawiciele poinformowali, jakie kroki zostały uczynione, aby nie utrudniać życia
sąsiadującym z zakładem mieszkańcom.
Ad.14 Interpelacje i zapytania radnych i
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad.15 Wolne wnioski..
Radna I. Lasocka złożyła na piśmie trzy wnioski do Przewodniczącego Rady Miasta:
1. Wniosek w budżecie miasta na 2009r. budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż
A. Nadwiślańskiej.
2. Wniosek w imieniu mieszkańców rejonu Górek o umieszczenie w budżecie miasta
na przyszły rok budowy wodociągu.
3. Wniosek o umieszczenie oświetlenia w nowej części cmentarza.
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Ww. wnioski stanowią kolejne trzy załączniki nr 17,18,19 do nin. protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu Nr 27/08 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 30 października
2008 roku.

Załącznik nr 18 do protokołu Nr 27/08 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008
roku.

Załącznik nr 19 do protokołu Nr 27/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 30 października 2008 r.

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski o godzinie 15.00 zamknął XXVII sesję Rady Miasta Józefowa, dziękując
wszystkim za uczestnictwo.

Protokołowała:
Marta Wrońska

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski
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