Protokół nr 24/08
z obrad XXIV sesji Rady Miasta Józefowa, która odbyła się
10 lipca 2008 roku w siedzibie Rady Miasta,
przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski o godzinie 13.10 otworzył XXIV sesję Rady
Miasta, po czym stwierdził quorum. W obradach uczestniczyło trzynastu radnych
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu Nr 24/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Załącznik nr 2 do protokołu Nr 24/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w związku z trudnościami z Internetem, nie
będzie bezpośredniego przekazu obrad sesji. Odsłuchanie nagrania będzie możliwe po
zakończeniu sesji lub następnego dnia.
Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu Nr 24/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu Nr 24/08 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Nie zgłoszono wniosków i uwag do porządku obrad. Porządek obrad został zaakceptowany
przez aklamację.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r.
Uchwała w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu
Mazowieckiemu.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.
Uchwała w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto
Józefów na 2008r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek
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zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Józefowa.
9. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym
Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
10. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w Integracyjnym Centrum
Sportu i Rekreacji w Józefowie.
11. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w liniach rozgraniczających drogi gminnej.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Zbigniewa Bogusza oraz ,,Vaster” spółka
z o.o. do usunięcia przez gminę Józefów naruszenia prawa polegającego na pominięciu w
Uchwale Nr 69/IV/03 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie
zatwierdzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Józefowa etap III A opublikowanej w dniu 15 lipca 2003 r. w Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 190 poz. 4787 , pozwolenia na budowę parkingu leśnego wraz z drogą
dojazdową usytuowanych na dz. ew. nr 6 i 7 w obr. 21 w Józefowie, udzielonego w 1989r.
Zbigniewowi Bogusz.
13. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta
Józefowa oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
15. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
16 Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
Ad.2 Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o ewentualne uwagi do protokołu nr
23/08 z obrad XXIII sesji Rady Miasta Józefowa.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał ww. protokół pod
głosowanie.
Protokół nr 23/08 w obecności 13 radnych został przyjęty jednogłośnie
Następnie przewodniczący Rady Miasta powołał Komisję Skrutacyjną w składzie :
przewodnicząca - radna Marianna Jakubowska oraz członek - radny Józef Kaczorek.
Ad.3 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o ewentualne uwagi do ww. projektu
uchwały.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie
imienne nad powyższym projektem uchwały, po czym przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej M.
Jakubowska odczytała protokół z głosowania, stanowiący wraz z listą radnych biorących udział
w głosowaniu załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu 24/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Rada Miasta w obecności 13 radnych - podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 152/V/08 w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008 rok, stanowiącą załącznik nr 6 do
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nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu Nr 24/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku

Ad.4 Uchwała w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił ww. projekt uchwały i zapytał o
ewentualne uwagi do ww. projektu.
W sprawie powyższego projektu uchwały zabrał głos radny A. Mazek.
Według radnego Mazka nie można upoważnić burmistrza do zaciągania zobowiązań na zadanie
dotyczące drukowania pisma samorządowego ,,Józefów nad Świdrem”, ponieważ od dłuższego
czasu nie dokonano analizy pisma.
Stwierdził, że należy przeprowadzić analizę pisma samorządowego ,,JnŚ” tak jak odbywało się
to wcześniej.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Mazka, przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski
stwierdził, iż ocena czasopisma ,,Józefów nad Świdrem” powinna odbywać się okresowo.
W celu doprowadzania do analizy i oceny pisma powołane jest Kolegium Redakcyjne.
Ponadto podkreślił, że podjęta kwestia nie wiąże się z przedstawionym projektem uchwały.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski
poddał pod głosowanie ww. projekt .
Rada Miasta w obecności 13 radnych - 10 głosami ,,za", 3 głosami ,,przeciw" podjęła
Uchwałę Nr 153/V/08 w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie
zaciągać zobowiązania, która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 24/08 z sesji Rady
Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

.
Ad.5 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu
Mazowieckiemu.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały i zapytał
o ewentualne uwagi do tegoż projektu.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
ww. projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 154/V/08
zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu
Mazowieckiemu, która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 24/08 z sesji Rady
Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Ad.6 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poinformował, że ww. projekt uchwały dotyczy
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dotacji w wysokości 40 tys. zł dla SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie z przeznaczeniem
na zakup aparatu do badań biochemicznych, po czym zapytał o ewentualne uwagi do tego
projektu.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
ww. projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 155/V/08 w
sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej w Józefowie, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 24/08 z sesji Rady
Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Ad. 7 Uchwała w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez
Miasto Józefów na 2008 rok.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski wyjaśnił, iż przedstawiony projekt uchwały
dotyczy określenia kwoty dofinansowania, jakie w uzasadnionych przypadkach będzie
przyznawała dyrekcja poszczególnych placówek oświatowych nauczycielom dokształcającym
się.
W powyższej sprawie zabrał głos radny A. Mazek, zadając pytanie odnośnie § 1
przedstawionego projektu uchwały - jakie studia będą dofinansowywane. Wyraził opinię, że w
sytuacji kiedy dofinansowanie będzie dotyczyło kształcenia licencjackiego, będzie przeciwny
podjęciu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że powyższą kwestię reguluje § 2 przedstawionego
projektu uchwały.
Innych uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poddał powyższy
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 156/V08 w sprawie
określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie
przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Józefów na 2008 rok,
stanowiącą załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 24/08 z sesji Rady
Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Ad. 8 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek
zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Józefowa.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił ww. projekt uchwały i zapytał o
ewentualne uwagi.
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały, w związku z czym przewodniczący Rady
Miasta poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 157/V/08
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w
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przedszkolach i szkołach Miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 24/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Ad. 9 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym
Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił ww. uchwały i zapytał czy radni
mają uwagi do ww. projektu .
W powyższej sprawie zabrała głos radna B. Kaczorek . Stwierdziła, iż podczas posiedzenia
komisji była przeciwna podwyżkom cen biletów za korzystanie z basenu w ICSiR, ponieważ nie
rozwiązano problemu wejść na basen rodziców z dziećmi. Argumentowała, że w przypadku
rodziców z dwójką dzieci, czas spędzony w przebieralni wydłuża się i dzieci krócej korzystają z
pływalni.
Powyższą wypowiedź poparł radny R. Nowaczewski. Stwierdził, iż podczas posiedzenia
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu dyskutowano na powyższy temat
i nie wypracowano rozwiązania. Istotą było, aby podjąć rozwiązania polegające na zapisach
zadaniowych .
Radny Nowaczewski wyraził opinię, iż należy powrócić do powyższego tematu.
Następnie przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski wyjaśniał, że przedstawiony projekt
uchwały dotyczy wyłącznie zmiany wysokości cen biletów, inną natomiast kwestią jest
organizacja korzystania z pływalni, która nie jest przedmiotem przedstawionego projektu
uchwały. Wyraził opinię, iż jest zwolennikiem powrotu do tematu organizacji korzystania z
pływalni. Tłumaczył, że dyskutowano na temat spraw organizacyjnych w odniesieniu do
pływalni, dyskutowano także na temat sposobów finansowania korzystania z pływalni i hali
sportowej przez szkoły, jednak nie wypracowano konkretnych wniosków. Kontynuując
przypomniał wypowiedź dyrektor ICSiR, która wyjaśniała , że problem polega na wprowadzeniu
kosztownego i skomplikowanego systemu.
Podkreślił także, że rozwiązanie dotyczące opłat za korzystanie z basenu i hali sportowej przez
szkoły w maju, czerwcu i wrześniu powinno zostać wypracowane, jednak nie na poziomie
przedstawionego projektu uchwały , a na poziomie komisji.
W nawiązaniu do powyższych wypowiedzi, burmistrz S. Kruszewski wyjaśniał, ze problem
dotyczy głównie hali sportowej i gimnazjum, ponieważ gimnazjum rezygnowało z korzystania z
hali, jednocześnie biorąc od miasta pieniądze.
Burmistrz stwierdził, iż najprostszym rozwiązaniem dotyczącym opłat za korzystanie z pływalni
i hali sportowej będzie zapisanie środków na ten cel w budżecie miasta , a nie w budżecie szkoły
i wtedy miasto będzie płaciło za rzeczywiste wykorzystanie hali i pływalni przez szkołę.
W związku z powyższą wypowiedzią, przewodniczący Rady Miasta wyraził opinię, że będzie
to połowiczne rozwiązanie, ponieważ sytuacja wykorzystania hali i basenu niewiele zmieni się.
Hala i basen i tak mogą stać puste.
Według burmistrza intencją radnych jest doprowadzenie do tego, aby niezależnie od woli
oszczędzania przez szkołę pieniędzy, była możliwość jednoczesnego korzystania z boisk, hali
sportowej i pływalni.
Następnie w odniesieniu do kwestii korzystania z basenu rodziców z dziećmi, zgłoszonej przez
radną B. Kaczorek, zabrała głos radna B. Wyderka.
Zaproponowała, aby w przedstawionym projekcie uchwały, w § 2 dokonać zmiany zapisu ,, oraz
więcej niż jedno dziecko” na zapis ,,z dzieckiem”, co według radnej Wyderka rozwiązałoby
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wątpliwości zgłoszone przez radną Kaczorek.
Kolejnym głosem w dyskusji na temat ww. projektu uchwały, była wypowiedź radnego A.
Mazka, który wyraził zdziwienie przedstawionym projektem uchwały, ponieważ jak stwierdził na posiedzeniu Komisji Oświaty omawiano kwestie basenu i hali i przedstawiono wnioski w
sprawie zapisania w budżecie płatności za korzystanie z hali i basenu przez szkoły w sposób
zadaniowy.
W związku z powyższym wnioskował o odesłanie przedstawionego projektu uchwały do prac
komisji.
Burmistrz argumentował, że Komisja Oświaty dotyczy spraw korzystania z basenu przez szkoły.
Przedstawiony projekt uchwały dotyczy ponoszonego ogólnie kosztu utrzymania basenu.
Stwierdził, że szkoły nie stanowią głównego składnika dochodów basenu. Na dochody basenu
ma wpływ całokształt z niego korzystających. Ponadto zaznaczył, że w uzasadnieniu do projektu
uchwały wyjaśniono, że ceny za korzystanie z pływalni nie wzrosły od kilku lat, natomiast
wzrosły podstawowe składniki kosztów: gaz, energia elektryczna a także wynagrodzenia
pracowników.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił radną Wyderka o sformułowanie wniosku w sprawie
ww. projektu uchwały.
Radna B. Wyderka odpowiedziała, że według jej opinii powyższym projektem powinna zająć
się Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu w celu ustalenia kształtu
projektu, ponieważ nie dotyczy on tylko szkół, ale dzieci i rodziców w ogóle. Dodała, że
wniosek, jaki proponowała w sprawie biletów ulgowych obowiązywałby jedynie mieszkańców
Józefowa.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnej Wyderka, burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że nie
można tworzyć dwóch cenników dla mieszkańców Józefowa i osób spoza miasta. Stwierdził
także, że system naliczania opłat obecnie funkcjonujący w ICSiR nie uwzględnia ww.
rozróżnień.
Ponadto stwierdził, że kwestie wejścia dzieci na pływalnię można regulować oddzielną decyzją.
Przedstawiony projekt uchwały dotyczy kosztu wejścia na basen wszystkich osób.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi zabrał głos radny R. Nowaczewski, stwierdzając że
Komisja Oświaty to także Komisja Oświaty Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej, Rekreacji i
Sportu, nie tylko Oświaty.
Dodał, iż nie kwestionuje wzrostu kosztów utrzymania basenu i hali sportowej. Podkreślił
natomiast, że niepokojącym jest fakt, iż dyrekcja ICSiR nie zmierza w kierunku wypracowania
innej, satysfakcjonującej wszystkich formy. Wybiera najprostszą drogę - wzrost opłat.
Radny Nowaczewski wyraził opinię, że propozycję powinna przedstawić dyrekcja ICSiR,
natomiast podczas posiedzenia komisji można podjąć dyskusję i wspólnie wypracować
rozwiązanie.
Kolejnym głosem w dyskusji nad przedstawionym projektem uchwały, był głos radnej M.
Jakubowskiej, która stwierdziła, że podwyżki nie są lubiane, jednak jak zaznaczyła, w ICSiR nie
było ich od 2001 roku, natomiast koszty utrzymania basenu i hali rosną.
Kontynuując przypomniała, że jeszcze dwa lata temu ICSiR było deficytowe. Od 2007 roku
wypracowało niewielki zysk, a obecnie Centrum może powrócić do sytuacji sprzed 2007 roku.
Ponadto radna Jakubowska stwierdziła, że w posiedzeniu komisji uczestniczyła dyrektor ICSiR i
powiedziała, że godzina wynajęcia hali jest najtańsza w powiecie. Z hali korzystają głównie
instytucje, które fundują pracownikom czas na rekreację. Jak stwierdziła radna Jakubowska
utrzymanie obecnie obowiązujących stawek będzie dotowaniem prywatnych przedsiębiorstw.
Miasto będzie musiało dopłacać do ICSiR.
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Następnie w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Nowaczewskiego zabrał głos radny J. Sekuła.
Stwierdził, że nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż dyrekcja ICSiR nie robi nic w kwestii
utrzymania kosztów na niskim poziomie. Zdaniem radnego Sekuły dyrekcja ICSiR robi bardzo
dużo, co sprawdziła Komisja Rewizyjna.
Z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną wynika, że od siedmiu lat wysokość
podstawy biletu za korzystanie z pływalni nie była zmieniana.
Ponadto stwierdził, że proponowane zmiany dotyczące zmiany stawek, budżetowo ,,nie odbiją
się” wielkimi kwotami, w związku z czym zaproponował symboliczne podniesienie także innych
stawek i wprowadzenie zaproponowanego przez radną Wyderka zapisu.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Sekuły, radny R. Nowaczewski sprostował, że nie
powiedział , że dyrekcja ICSiR nic nie robi.
Wyjaśnił, że intencją wypowiedzi była wyrażenie opinii, iż dyrekcja Centrum powinna
zaproponować inną satysfakcjonującą wszystkich formę rozwiązania.
Ponadto w nawiązaniu do tematu wynajmu hali sportowej, radny Nowaczewski wyraził opinię,
że skoro wynajem hali jest najtańszy w powiecie, można zarobić na wynajmie hali, aby nie
podwyższać opłat za korzystanie z pływalni.
Następnie zabrał głos przewodniczący Rady Miasta, powracając do propozycji radnej Wyderka.
W powyższej kwestii wypowiedział się radca prawny urzędu Z. Czajor, proponując by zapis §
2 ,, więcej niż jedno dziecko” zastąpić zapisem ,,dzieckiem lub dziećmi”, co nie będzie
ograniczało liczby dzieci do jednego.
Radny J. Sekuła wyrażając opinię, że pierwotny zapis § 2 przedstawionego projektu uchwały
odciążający finansowo rodziny wielodzietne był bardziej trafny.
Radna B. Kaczorek argumentowała, że są rodziny, w których jest dwoje dzieci, natomiast z
basenu korzysta jedno i ich sytuacja finansowa nie jest bardzo dobra. Podkreśliła, że każde
dziecko powinno korzystać z basenu .
Ponadto zapytała dlaczego nie można wprowadzić niższych opłat za korzystanie z basenu dla
mieszkańców Józefowa , wyższych dla osób spoza Józefowa, skoro w odniesieniu do lodowiska
różnicowano opłaty za korzystanie z niego w zależności od miejsca zamieszkania.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi zabrał głos radca prawny urzędu Z. Czajor, odsyłając
radnych do zapisu § 8 projektu uchwały.
Stwierdził, że uchwała określa zasady odpłatności za korzystanie z pływalni ogólnodostępnej .
Nie jest to pływalnia przeznaczona wyłącznie dla mieszkańców Józefowa.
Dodał, że w § 8 projektu uchwały uprzywilejowani zostali mieszkańcy Józefowa, ale nie
wszyscy, tylko pewna kategoria osób.
Radna B. Kaczorek ponownie proponowała, by ceny biletów obecnie obowiązujące za
korzystanie z pływalni , pozostały obowiązujące dla mieszkańców Józefowa, natomiast
wprowadzenie podwyżek cen dla osób spoza miasta.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi, radca prawny stwierdził, że ,,chwieje to” zasadą
demokratycznego państwa prawa.
Następnie przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek radnego Mazka o
odesłanie do prac komisji przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 radnych - siedmioma głosami ,,za”, trzema głosami ,,przeciw” ,
trzech radnych wstrzymało się od głosu - podjęła wniosek dotyczący odesłania do prac komisji
przedstawionego projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w
Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie, który to projekt stanowi załącznik nr 12
do nin. protokołu.
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Załącznik nr 12 do protokołu nr 24/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku

Ad.10 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w Integracyjnym
Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał o ewentualne uwagi do ww. projektu uchwały.
Zdaniem radnego A. Mazka ww. projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z
hali sportowej w ICSiR podobnie jak w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej
należy odesłać do prac komisji.
Radna B. Kaczorek wyraziła opinię, że w przypadku hali sportowej jest inna sytuacja .
Radny R. Nowaczewski proponował podjęcie dyskusji w sprawie ww. projektu uchwały, skoro
stwierdzono, iż wynajem hali w Józefowie jest najtańszy.
Radna B. Kaczorek wyjaśniała, że kiedy powstało ICSiR ustalono ceny promocyjne za
wynajem hali, ponieważ nie było pełnego obłożenia. Obecnie sytuacja zmieniła się. Hala cieszy
się dużym zainteresowaniem, w związku z czym można podwyższyć stawki za jej wynajem.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał radnego Mazka czy podtrzymuje zgłoszony wniosek.
Radny A. Mazek odpowiedział twierdząco.
W związku z powyższym przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poddał pod głosowanie
wniosek radnego Mazka dotyczący odesłania do prac komisji projektu uchwały w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji.
Trzech radnych głosowało ,,za" podjęciem ww. wniosku, siedmiu radnych głosowało ,,przeciw"
podjęciu ww. wniosku, trzech radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek nie został podjęty.
Mając powyższe na uwadze przewodniczący Rady Miasta zapytał o inne uwagi do ww.
projektu uchwały.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poddał
pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej w
Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych - 11 głosami ,,za” , jednym głosem ,,przeciw”, jeden
radny wstrzymał się od głosu podjęła Uchwałę Nr 158/V/08 w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z hali sportowej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie,
która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 24/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Ad.11 Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w liniach rozgraniczających
drogi gminnej.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o uwagi do ww. projektu uchwały.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym poddano powyższy projekt pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr
159/V/08 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w liniach rozgraniczających drogi
gminnej, która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
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Załącznik nr 14 do protokołu nr 24/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Ad.12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Zbigniewa Bogusza oraz ,,Vaster”
spółka z o.o. do usunięcia przez gminę Józefów naruszenia prawa polegającego na
pominięciu w Uchwale Nr 69/IV/03 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 maja 2003 roku w
sprawie zatwierdzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Józefowa etap III A opublikowanej w dniu 15 lipca 2003 r. w Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 190 poz. 4787 , pozwolenia na budowę parkingu leśnego wraz z
drogą dojazdową usytuowanych na dz. ew. nr 6 i 7 w obr. 21 w Józefowie, udzielonego w
1989r. Zbigniewowi Bogusz.
W związku z otrzymaniem przez radnych tuż przed obradami sesji, informacji dotyczącej ww.
projektu uchwały przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski ogłosił kilkuminutową
przerwę celem zapoznania się z tą informacją.
O godzinie 14.10 wznowiono obrady.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał radnych czy chcą zabrać głos w sprawie ww. projektu
uchwały.
Radny M. Wójcik wnioskował o zreferowanie przez radcę prawnego ww. sprawy, ze względu
na jej prawne podłoże.
Radca prawny wyjaśniał, że zgodnie z przepisami każdy, czyj interes prawny jest naruszany
przepisami prawa, w omawianym przypadku Uchwałą Rady Miasta, może , przed uprzednim
zaskarżeniem takiej czynności do WSA, wezwać organ , który podjął dany akt prawny do
usunięcia naruszenia i p. Bogusz to uczynił. Organ ma 60 dni na odniesienie się do tego żądania,
jednak nie musi zajmować stanowiska. Po upływie 60 dni strona może wnieść skargę do WSA.
Jak stwierdził, radca prawny, w świetle przedstawionych materiałów p. Bogusz złożył skargę do
WSA. Stanowisko Rady Miasta w ww. sprawie nawet gdy zostanie podjęte nie ma żadnej mocy
sprawczej. Sąd rozstrzygnie sprawę w oparciu o zgłoszony wcześniej materiał dowodowy.
Radny M. Wójcik zapytał czy jest wymóg podjęcia uchwały.
Radca prawny Z. Czajor wyjaśnił, że jeśli Rada Miasta podejmie decyzję, to tylko w formie
uchwały. Dodał, że podjęcie decyzji nie jest konieczne.
Radna B. Kaczorek zapytała czy stanowisko Rady Miasta będzie wiążące dla rozprawy
sądowej.
Radca prawny wyjaśnił, że gmina przed sądem będzie broniła się argumentami, że nie doszło do
naruszenia prawa przy podejmowaniu uchwały.
Sekretarz miasta K. Wasilewska wyjaśniła, że rozmawiała z mecenasem Ostrowskim na
powyższy temat i ze względu na to, iż wpłynęła skarga, mecenas będzie pisał odpowiedź na
skargę. Wyraził także opinię, że nie widzi przeszkód, by taką uchwałę podjęto.
Mecenas Czajor stwierdził, iż będzie to wzmacniać argumentację.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - podjęła 11 głosami ,,za”, głosów ,,przeciw”
nie stwierdzono, dwóch radnych ,,wstrzymało się” od głosu Uchwałę Nr 160/V/08 w
sprawie rozpatrzenia wezwania Zbigniewa Bogusza oraz ,,Vaster” spółka z o.o. do
usunięcia przez gminę Józefów naruszenia prawa polegającego na pominięciu w Uchwale
Nr 69/IV/03 Rady Miasta Józefowa z dnia 9 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Józefowa etap
III A opublikowanej w dniu 15 lipca 2003 r. w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 190
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poz. 4787 , pozwolenia na budowę parkingu leśnego wraz z drogą dojazdową
usytuowanych na dz. ew. nr 6 i 7 w obr. 21 w Józefowie, udzielonego w 1989r.
Zbigniewowi Bogusz, stanowiącą załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu 24/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Ad.13 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza
Miasta Józefowa oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał czy są uwagi do ww. projektu uchwały.
Na wstępie zabrał głos radny J. Kaczorek odwołując się do uzasadnienia powyższego projektu
uchwały.
Stwierdził, że uruchomienie sieci monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa nie
jest zasługą burmistrza.
Następnie radny Kaczorek przytoczył fragment uzasadnienia dotyczący rozpoczęcia w
niedługim czasie modernizacji skrzyżowania przy przejeździe kolejowym w Michalinie,
wyrażając opinię, że wynagrodzenie burmistrza będzie podniesione ,,na zaś”, zanim będzie
wykonana ww. inwestycja.
Ponadto stwierdził, że od 1,5 roku burmistrz ma przegraną sprawę ze Strażą Pożarną dotyczącą
wynajmu przez emerytów pomieszczenia, wyrok jest prawomocny, natomiast burmistrz nie
zapłacił odszkodowania i odsetek.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi, przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski
tłumaczył, że wychodząc z logiki, jaką przedstawił radny J. Kaczorek, burmistrz w ogóle nie
powinien otrzymywać wynagrodzenia, ponieważ wszystko, co dzieje się w mieście, dzieje się za
sprawą Rady Miasta, ponieważ to Rada Miasta podejmuje uchwały.
Podkreślił jednocześnie fakt, że burmistrz realizuje uchwały i czyni to w sposób znaczący.
W związku z powyższym wyraził opinię, że wynagrodzenie burmistrza może być podwyższone.
Dodał, że każdy z radnych może mieć swoje zdanie na powyższy temat i będzie miał możliwość
wyrażenia go poprzez głosowanie nad przedstawionym projektem uchwały.
Zdaniem przewodniczącego, uzasadnienie do projektu uchwały jest wystarczające, by podjąć
uchwałę w sprawie podwyższenia wynagrodzenia burmistrza.
Na temat ww. projektu uchwały zabrał głos radny A. Mazek, który stwierdził, że pobory
burmistrza zawierają dodatek specjalny, który nie jest obligatoryjny, natomiast burmistrzowi
Józefowa został przyznany. Jak stwierdził radny Mazek powyższa kwestia wielokrotnie była
podejmowana.
Następnie radny Mazek odwołał się do treści uzasadnienia do przedstawionego projektu uchwały,
stwierdzając, że budowa przedszkola przy ul. Sosnowej nie jest zasługą burmistrza.
Tłumaczył, że na terenie, gdzie zostało wybudowane przedszkole planowano wybudowanie
domów jednorodzinnych w szeregowej zabudowie.
Radny Mazek przytoczył również fragment uzasadnienia dotyczący rozpoczęcia w niedługim
czasie przebudowy ulicy Małej, a także rozpoczęcia modernizacji skrzyżowania przy przejeździe
kolejowym w Michalinie, stwierdzając, że realizacja ww. inwestycji nie rozpoczęła się, a
podwyższa się wynagrodzenie burmistrza ,,na poczet’’ tych inwestycji.
Kolejna kwestia do jakiej odniósł się radny A. Mazek to utwardzanie ulic destruktem.
Stwierdził, że wnioskodawcami w sprawie utwardzania ulic byli radni.
Radny Mazek odwołał się także do fragmentu uzasadnienia do projektu uchwały dotyczącego
złożonych kilku wniosków unijnych o dofinansowanie inwestycji, twierdząc że za złożenie
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wniosków nikt nie będzie płacił.
Następnie radny Mazek zapytał p. sekretarz o datę ostatniej podwyżki wynagrodzenia
burmistrza.
Ponadto wyraził opinię, że dobrze byłoby , gdyby przy podwyżkach dla urzędników radni
zapoznali się siatką płac w urzędzie, stwierdzając, że niektórzy urzędnicy otrzymują bardzo
wysokie wynagrodzenie.
W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy, burmistrz S. Kruszewski zaprzeczył istnieniu
jakiekolwiek innych zamiarów wybudowania czegokolwiek na terenie, gdzie powstało
przedszkole.
Wyjaśnił, że w kwestii płac urzędników, radni mogą zapoznać się z wysokością wynagrodzeń
urzędników w każdej chwili, przy zasłoniętych nazwiskach.
Ponadto burmistrz poruszył kwestię sposobu pozyskiwania destruktu , którym utwardzane są
ulice.
Reasumując burmistrz S. Kruszewski podkreślił, że wystarczy aby w Józefowie nie wydawane
było 20 mln zł, jakie wydaje się, wystarczy, by nie było referatu inwestycji, referatu gospodarki
nieruchomościami, wtedy będzie ,,tania gmina i tanie miasto” , jednakże w takiej sytuacji w tym
mieście nie będzie się nic działo.
Stwierdził, że w Józefowie dzieje się wiele rzeczy, jakie nie dzieją się w innych miastach.
W nawiązaniu do zapytania radnego Mazka o datę ostatniej podwyżki wynagrodzenia burmistrza.
sekretarz K. Wasilewska odpowiedziała, że miała ona miejsce we wrześniu 2007 roku.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - 10 głosami ,,za”, 3 głosami ,,przeciw”, nikt
nie wstrzymał się od głosu - podjęła Uchwałę Nr 161/V/08 w sprawie ustalenia wysokości
miesięcznego wynagrodzenia
Burmistrza Miasta Józefowa oraz innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy, która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu
Załącznik nr 16 do protokołu nr 24/08 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku.

Ad. 14 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej
sesji.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poinformował , że wszystkie wnioski
mieszkańców, wnioski , zapytania i interpelacje radnych zostały rozpatrzone.
Następnie poinformował o bulwersującym zdarzeniu, jakie miało miejsce 17 czerwca bieżącego
roku.
Jak poinformował przewodniczący Rady Miasta , w ww. dniu radny A. Mazek
bezprecedensowo i w sposób, nie licujący z etyką radnego, wyłudził od pracownika biura Rady
Miasta pismo, które zostało imiennie skierowane do przewodniczącego Rady Miasta i nie zostało
jeszcze zadekretowane. W związku z powyższym, jak stwierdził przewodniczący, było to
działanie bezprawne. Po kilku dniach
treść ww. pisma znalazła się w ,,Tygodniku
Regionalnym”.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że nie jest w stanie udowodnić, że zamieszczenie treści
pisma w Tygodniku Regionalnym spowodowane było działaniem radnego Mazka, natomiast wie,
że adresatem pisma był przewodniczący Rady Miasta. Wyraził także pewność, że pisma tego nie
przekazały osoby zainteresowane. Nadmienił, że można jedynie snuć domysły o sposobie jego
upublicznienia, który to sposób nie licuje z etyką radnego i jest kompromitujący.
Następnie przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poinformował, że pracownicy biura
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Rady Miasta zostali pouczeni, że wszystkie pisma wydawane będą radnym za zgodą
przewodniczącego Rady Miasta.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi, radny A. Mazek zwrócił się z prośbą o odczytanie
ww. pisma, twierdząc, że wszystkie pisma, jakie wpływają do Rady Miasta powinny zostać
odczytane.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski wyjaśnił, że pismo zostało przeczytane w dniu,
kiedy je otrzymał.
Kontynuując temat, radny A. Mazek wyraził zdanie, że jeśli radny udaje się do szkoły i grozi
zwolnieniem dyrektorowi – zachowanie takie określa kodeks karny. Radny Mazek stwierdził, że
radny nie może nadużywać swego mandatu.
W odpowiedzi na powyższą wypowiedź, przewodniczący Rady Miasta zadał radnemu
Mazkowi pytanie, czy radny może bezprawnie wyłudzać pismo z biura Rady Miasta.
Radny Mazek argumentował, że Rada Miasta jest otwarta dla wszystkich i nie ma w niej
tajemnic.
Przewodniczący C. Łukaszewski wyjaśniał, że pismo nie było skierowane do Rady Miasta, a do
przewodniczącego Rady Miasta i zamknął dyskusję na ww. temat, po czym poinformował, że po
zakończeniu obrad sesji odbędzie się zebranie przewodniczących komisji celem ustalenia planu
pracy na kolejny miesiąc.
Następnie zabrał głos radny M. Wójcik prosząc o przedstawienie listy obecności radnych z
posiedzenia komisji 7 lipca bieżącego roku .
Przewodniczący Rady Miasta po zapoznaniu się z ww. listą obecności, wyjaśnił, że wynika z
niej, iż w posiedzeniu nie uczestniczyli radna I. Lasocka i radny P. Rupniewski.
Radny M. Wójcik stwierdził, że nie chce poruszać tego tematu na forum sesji, wyraził jednak
opinię, że jeśli ktoś mówi o wzniosłych celach, powinien najpierw pomyśleć o własnym
zachowaniu.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi i listy obecności radnych na posiedzeniu komisji 7
lipca, radny A. Mazek wyjaśniał, że przyszedł na komisję i przyszli interesanci na dyżur, w
związku z czym wyszedł do interesantów. Inni radni widzieli tę sytuację.
Radny Mazek tłumaczył, iż po zakończeniu rozmowy z interesantami, wyszedł do domu ze
względu na zakończenie posiedzenia komisji.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski stwierdził, że wszyscy widzieli radnego Mazka,
ponieważ miał dyżur, przyjmował interesantów w pokoju przewodniczącego. W momencie kiedy
posiedzenie komisji zakończyło się, radny Mazek wyszedł z pokoju przewodniczącego i poszedł
do domu, z czego wynika że nie uczestniczył w posiedzeniu komisji.
Radny Mazek argumentował, że wszyscy radni przyjmują interesantów podczas dyżurów i
wychodzą z posiedzeń komisji, po czym zapytał radnego Wójcika gdzie był podczas swoich
dyżurów.
Radny M. Wójcik odpowiedział, że jego dyżury nie pokrywały się z posiedzeniami komisji.
Ad.15 Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 29 maja 2008 roku do 10
lipca 2008 roku stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu nr 24/08 z sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 lipca 2008 roku
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Jako pierwsza zabrała głos radna Beata Wyderka, pytając o spotkanie z redaktorem
naczelnym rocznika ,,Samorządy 2008 - najlepsze w Polsce” .
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że była to rozmowa na temat rozwoju miasta, budżetu i jego
realizacji, w związku z ukazaniem się kolejnego rankingu gmin Rzeczpospolitej.
Radna B. Wyderka zapytała także o spotkanie 4 lipca ze Starostą K. Boczarskim oraz o
spotkanie 10 lipca z Zastępcą Starosty Otwockiego M. Pszonka.
Burmistrz odpowiedział, że spotkanie 4 lipca dotyczyło zamiaru budowy mostu na rzece Świder.
Spotkanie 10 lipca dotyczyło lokalizacji, pozwolenia na budowę, rozstrzygnięć dotyczących
budowy budynków socjalnych przy ul. Wiązowskiej 95 .
Radna B. Kaczorek zapytała o spotkanie 2 lipca z projektantem w sprawie budowy budynków
socjalnych przy ul. Wiązowskiej 95. Radna Kaczorek zapytała czy powstaną one w bieżącym
roku.
Burmistrz wyjaśnił, że spotkanie dotyczyło szczegółów zabudowy działki budynkami
socjalnymi.
Stwierdził, że chciałby, aby ww. budynki powstały w bieżącym toku, jednak nie ma jeszcze
pozwolenia na budowę, nie jest rozstrzygnięty przetarg.
Kolejne pytanie zadane przez radną B. Kaczorek dotyczyło spotkania 3 lipca bieżącego roku z
przedstawicielem firmy MERON.
Burmistrz odpowiedział, że tematem spotkania było funkcjonowanie fotoradarów na terenie
Józefowa. Dodał, że trzy dni temu otrzymano zgodę na bezpośredni dostęp do CEPiK.
Radna B. Kaczorek zapytała także o spotkanie 3 czerwca z właścicielami firmy MM
Packaging Poligram Sp. z o.o. oraz z mieszkańcami okolic firmy.
Burmistrz odpowiedział, że w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez mieszkańców
okolic ww. firmy , miasto zleciło organizację ruchu wykluczającą poruszanie się tam pojazdów
powyżej 10 ton w godzinach 22.00 - 6.00 oraz w niedziele i dni świąteczne, o czym właściciele
firmy i mieszkańcy zostali poinformowani.
Następnie zabrał głos radny R. Nowaczewski, zadając pytanie dotyczące spotkania z
dyrektorami józefowskich szkół podstawowych w sprawie stomatologa szkolnego - czy po ww.
spotkaniu wypracowano rozwiązania w kwestii szkolnych gabinetów stomatologicznych.
Burmistrz wyjaśnił, że w tej chwili nie wie jak będzie rozwiązana ww. kwestia. Do końca
wakacji będą podejmowane starania w celu rozwiązania problemu stomatologów szkolnych.
Ad.16 Interpelacje i zapytania radnych.
Jako pierwszy zabrał głos radny Z. Siekierzyński wyrażając swoje zdanie na temat sprawy
dotyczącej pisma, o którym była mowa w punkcie ,,Informacja przewodniczącego Rady Miasta o
działaniach podejmowanych w okresie od ostatniej sesji”.
Stwierdził, że wśród różnych kodeksów regulujących wzajemne stosunki ludzi znane są kodeksy:
kpa, kpc, kk, i inne. Za takie naruszenie obyczajów jak czytanie cudzej korespondencji
wyraźnych przepisów prawa nie ma, choć, jak zaznaczył w Konstytucji doczytać się można, że
nie można naruszać czyjejś prywatności poprzez czytanie cudzej korespondencji.
Nadmienił, że pracuje w szkole i przez większość dorosłego życia zajmuje się wychowywaniem
młodych ludzi.
Gdy człowiek kulturalny ma w ręku pismo adresowane do kogoś innego w pierwszym odruchu
powinien sprawdzić do kogo jest adresowane i odłożyć je, jeśli nie jest adresatem. Przeczytanie
takiego pisma jest według radnego Siekierzyńskiego, wykroczeniem honorowym.
Radny Siekierzyński powiedział, że owych honorowych naruszeń widzi bardzo wiele.
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Kontynuując, argumentował, iż ww. pismo skierowane było do przewodniczącego Rady Miasta,
do wiadomości burmistrza, przewodniczącego Komisji Oświaty, kierownika Referatu Oświaty .
Nawiązując do kwestii upublicznienia pisma, radny Siekierzyński, nadmienił, iż dostał
przynajmniej możliwość wyjaśnienia pisma, dzięki czemu uniknął sensacji.
Wyraził opinię, iż trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek pouczenia dla młodzieży, skoro się
samemu tak postępuje. Zaznaczył, że ,,słowa uczą a przykłady pociągają ‘’.
Następnie nawiązał do listy obecności z posiedzenia komisji 7 lipca bieżącego roku,
stwierdzając, że nie widział radnego Mazka nawet przez 5 minut na komisji, po czym
przypomniał, że radny Mazek kilka tygodni temu był wnioskodawcą sprawdzania wszystkich
obecności podczas posiedzeń komisji.
Według radnego Siekierzyńskiego podobne zachowania dyskwalifikują człowieka jako członka
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, … i wyraził oburzenie w odniesieniu do takich zachowań.
Podkreślił, że chciałby, aby Rada Miasta zastanowiła się nad sposobem zapobiegania wyżej
opisanym sytuacjom .
Nawiązując do wniosku o odczytanie ww. pisma, wyjaśnił, że pismo ukazało się w prasie,
wyjaśnienie również, a kilka dni temu obszerne wyjaśnienie powyższej sprawy otrzymał
przewodniczący Rady Miasta. Wszystko zostało wyjaśnione. Radny Siekierzyński stwierdził, że
jako radny nie traci praw obywatelskich w mieście i ma prawo upominać się o różne stanowiska,
jeśli nie są prawem zabronione.
Ponadto wyjaśnił, że zostając kandydatem do Rady Miasta, w swoim programie wyborczym
mówił, że nie zna się na inwestycjach i drogach, ale w sprawach oświaty w miarę możliwości
będzie pomagał. Jak stwierdził, chciał pomóc poprzez działalność. Wyjaśnił, że być może
zastosował niewłaściwą formę, za co przeprosił dyrektor gimnazjum.
Kończąc wyraził nadzieję, że wszystkie zgłoszone podczas obrad sesji uwagi czekają na
kontynuację, aby nie hodować podobnych zachowań.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi radny A. Mazek stwierdził, że to co zrobił radny
Siekierzyński określa kodeks karny . Dodał, że zachowanie radnego Siekierzyńskiego – grożenie
wyrzuceniem z pracy dyrektor Gimnazjum Nr 1 jest w formie pisemnej.
W powyższej sprawie zabrał głos burmistrz S. Kruszewski, który zaprzeczył jakimkolwiek
groźbom wyrzucenia z pracy dyrektor gimnazjum. Wyjaśnił, że kilka minut po rozmowie p.
Sibilskiej z radnym Siekierzyńskim rozmawiał z dyrektor Sybilską i grożenie nie miało miejsca.
Również z pisma nie wynika, że radny Siekierzyński groził dyrektor Sibilskiej.
Następnie przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski ponownie wyjaśnił, że pismo było
skierowane imiennie do przewodniczącego Rady Miasta, dlatego w ostatnim zdaniu p. Sibilska
zwróciła się z prośbą o przeprowadzenie rozmowy z radnym Siekierzyńskim i doprowadzenie do
rozwiązania sprawy. Jak stwierdził przewodniczący Rady Miasta tak stałoby się, gdyby nie
działania radnego Mazka.
Sprawa została wyjaśniona. Radny Siekierzyński napisał sprostowanie do prasy i wyjaśnienie do
przewodniczącego Rady Miasta i przewodniczący Rady Miasta ze swoim pismem przewodnim
wysłał wyjaśnienie do dyrektor Sibilskiej.
Na zakończenie dyskusji na powyższy temat, przewodniczący C. Łukaszewski przypomniał o
wniosku w sprawie powołania Komisji Etyki Radnego . Stwierdził, że gdyby istniała taka
komisja, zajęłaby się powyższą sprawą. W przypadku, gdy Komisja Etyki Radnego nie
funkcjonuje, podobne sprawy rozpatruje przewodniczący Rady Miasta.
Ad.17 Wolne wnioski.
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Radna B. Kaczorek wnioskowała, by w budynku Rady Miasta raz w tygodniu przez godzinę
lub pół godziny urzędował radca prawny, ze względu na coraz większą liczbę spraw
wymagających opinii prawnej.
W związku z powyższym wnioskiem przewodniczący komisji Rewizyjnej M. Wójcik
wnioskował o uczestnictwo mecenasa Ostrowskiego w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 14 lipca
bieżącego roku.
W poruszanej kwestii wypowiedział się burmistrz S. Kruszewski wyjaśniając, że mecenas
Czajor pracuje w urzędzie w poniedziałki i czwartki, mecenas Ostrowski jest w urzędzie w
zależności od potrzeby, w związku z czym radcy prawni mogą przyjmować również radnych.
Następnie zabrał głos przewodniczący Rady Miasta wyjaśniając, że sprawa dyżurów radcy
prawnego w budynku Rady Miasta była kilkakrotnie podejmowana. Radca prawny przez kilka
poniedziałków dyżurował w budynku Rady Miasta, jednak nikt nie zgłaszał się, w związku z
czym zaprzestano powyższej praktyki. Radca prawny dyżuruje w budynku urzędu i jeśli ktoś ma
sprawę zgłosi się.
Radna B. Kaczorek argumentowała, że jest coraz więcej spraw wymagających porady prawnej.
Tłumaczyła, że gdyby wiedziała, ze radca prawny będzie przez pół godziny w budynku Rady
Miasta, gromadziłaby sprawy z całego tygodnia.
W urzędzie radca prawny przyjmuje urzędników.
Radny M. Wójcik argumentował, że istotą jest, by obecność radcy prawnego podczas posiedzeń
komisji czy indywidualne porady były powszechnym zjawiskiem.
Radca prawny Z. Czajor stwierdził, że jest w poniedziałki w urzędzie, i może przychodzić do
budynku Rady Miasta od 16.30 do 17.00 i być do dyspozycji radnych.
Mecenas Czajor podkreślił jednak, że niektóre z problemów z jakimi zwracali się radni do
mecenasa dotyczyły indywidualnych spraw obywateli, a takimi sprawami radca prawny urzędu
nie może zajmować się. Mecenas Czajor jednoznacznie zaznaczył, że nie będzie udzielał porad
prawnych w indywidualnych sprawach obywateli. Może pomagać radnym w przygotowaniu
projektów dokumentów na posiedzenia komisji czy sesji.
Kolejna sprawa poruszona w ww. punkcie porządku obrad dotyczyła józefowskiej przychodni
zdrowia.
Radny R. Nowaczewski jako członek Komisji Zdrowia działającej przy przychodni a również
jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady
Miasta zasygnalizował, iż napływają niepokojące sygnały odnośnie nieefektywnego czasu pracy
lekarzy.
Proponował, by zaprosić dyrektora tutejszej przychodni p. R. Witkowskiego na posiedzenie
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu celem omówienia powyższej
sytuacji i podjęcia działań zapobiegających odchodzeniu pacjentów do przychodni w ościennych
gminach.
W powyższej sprawie zabrał głos przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski proponując,
by przed spotkaniem z dyrektorem przychodni, stworzyć listę konkretnych problemów
dotyczących pracy przychodni.
Radny Nowaczewski wyjaśnił, iż problem polega na nieefektywnym wykorzystaniu czasu pracy
lekarzy – lekarze przychodzą godzinę spóźnieni do pracy i wychodzą wcześniej z pracy.
Radna B. Wyderka zgłosiła, że występują także trudności z dodzwonieniem się do przychodni
w celu umówienia wizyty. Ponadto będąc w przychodni z 39 stopniową gorączką nie można
uzyskać pomocy.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnej Wyderka, radny J. Sekuła stwierdził, że po godz. 8.00
można dodzwonić się do przychodni. Ponadto wyjaśniał, że przychodnia nie jest Pogotowiem
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Ratunkowym i zakres kompetencji przychodni nie obejmuje wszystkiego.
Radna B. Wyderka argumentowała, że jeśli osoba chora przebywa w przychodni powinna jej
zostać udzielona pomoc lekarska.
Następnie radny A. Mazek powrócił do kwestii dyżurów radnych, przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Rady Miasta ,wnioskując o rozstrzygnięcie tejże sprawy. Stwierdził, że
również do innych radnych i przewodniczącego przychodzą interesanci w trakcie trwania
komisji. Nadmienił, że podobna sytuacja może mieć miejsce w najbliższy poniedziałek.
Radny Mazek tłumaczył, że w dniu 7 lipca przyszedł na komisję o godzinie 17.00, podpisał listę
obecności i ponieważ przyszli interesanci wyszedł kilka minut po 17.00 do interesantów.
Komisja zaczęła się po 17.00, co jak stwierdził nie jest jego winą. Radny Mazek kontynuował, że
skończył przyjmować interesantów około godziny 18.00, kiedy posiedzenie komisji zakończyło
się.
W powyższej sprawie zabrał głos przewodniczący Rady Miasta informując, że listy obecności z
komisji wyjazdowych będą podpisywane po przyjeździe do budynku Rady Miasta. Po wakacjach
godziny dyżurów radnych zostaną zmienione, natomiast do wakacji będzie tak jak dotychczas.
Następnie zabrał głos radny D. Podolski , zadając pytanie dotyczące mieszkań przy ul. Zawiszy.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że zgłosiło się kilkanaście rodzin chętnych do zamieszkania
w ww. lokalach.
Radny Podolski zadał również pytanie dotyczące budowy ul. Mickiewicza – kiedy można
spodziewać się przetargu.
Burmistrz odpowiedział, że ul. Mickiewicza ma być wykonana roku bieżącym.
Radny A. Mazek ponownie powrócił do sprawy dyżurów radnych, twierdząc, iż nie uzyskał
odpowiedzi na pytanie.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski odpowiedział, że radny Mazek 7 lipca przed
rozpoczęciem komisji zaczął przyjmować interesantów. Po zakończeniu posiedzenia komisji
radny Mazek zakończył dyżur. Przez cały czas trwania komisji radny Mazek był poza miejscem
komisji, w związku z czym nie uczestniczył w posiedzeniu.
Zdaniem radnego Siekierzyńskiego, radny Mazek wyraził gotowość do uczestnictwa w
komisji, jednak w niej nie uczestniczył ani minuty. Wyraził opinię, że jeśli znalazłby się w takiej
sytuacji, przyszedłby po komisji i skreślił swój podpis na liście obecności.
Następnie zabrał głos mieszkaniec przybyły na sesję i przywołał temat opłat za korzystanie z
basenu i z lodowiska. Stwierdził, że korzystając z lodowiska okazywał się legitymacją i ponieważ
miał skończone 18 lat musiał uiścić opłatę, natomiast korzystając z basenu kupował bilet ulgowy.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski o godzinie 15.15 zamknął XXIV sesję Rady Miasta Józefowa, dziękując
wszystkim za uczestnictwo.

Protokołowała:
Renata Nosarzewska

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski
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