Protokół nr 23/08
z obrad XX sesji Rady Miasta Józefowa, która odbyła się
29 maja 2008r. w siedzibie Rady Miasta
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek B)
Przewodniczący C. Łukaszewski o godz. 13.00 dokonał otwarcia XXIII sesji Rady Miasta
Józefowa, a następnie stwierdził quorom – w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 23/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Załącznik nr 2 do protokołu 23/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Wnioski Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał
stanowią załącznik nr 3 i 4 do protokołu sesji.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 23/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Załącznik nr 4 do protokołu 23/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował o trudnościach z przekazem internetowym
obrad nin. sesji, w związku z czym nagranie z obrad będzie można odsłuchać następnego
dnia.
Ad. 1 – Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że wpłynął dziś wniosek od Burmistrza
Miasta w sprawie umieszczenia w porządku obrad nin. sesji punktu dotyczącego projektu
uchwały zmieniającej uchwałę nr 74/V/2007 z dnia 13 września 2007r. w sprawie wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Józefowie przy ul.
Dobrej (dz. ew. nr 27/10 w obr. 27).
Burmistrz S. Kruszewski poinformowała, że sprawa związana ze zmianą ww. uchwały
wynikła dzisiejszego dnia, gdy miał być podpisywany akt notarialny. Uchwała nr 74/V/2007
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości mówi, że
właścicielem nieruchomości jest p. A. Osiński. Obecnym właścicielem jest p. P. Osiński, w
związku z czym należy skorygować tę uchwałę.
Ww. propozycję wprowadzenia nowego punktu do porządku obrad Rada Miasta
zaakceptowała przez aklamację.
Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę, iż w porządku posiedzenia nie ma punktu
dotyczącego skargi na działalność Burmistrza Miasta, którą rozpatrywała Komisja
Rewizyjna. / sprawa dotyczy pisma: RM.0057- 6/V/08 /
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że nadawcy skargi nin. dnia zostało
przekazane sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Ponieważ pojawiły się wątpliwości odnośnie
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wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w ww. sprawie Przewodniczący zwrócił
się do radcy prawnego o wyjaśnienie sytuacji.
Mecenas R. Ostrowski powiedział, że po zapoznaniu się z całą dokumentacją sprawy
stwierdza, iż został jej nadany nieprawidłowy tryb postępowania. Zadane pytania nie miały
charakteru interpelacji, wobec czego później złożone pismo nie było skargą. Według pana
mecenasa interpelacje dotyczą np. ogółu mieszkańców, a poruszona sprawa dotyczyła
wewnętrznej sprawy Rady Miasta. Za niedopuszczalne należy uznać, iż jest to skarga. Tryb
skargowy na działalność Burmistrza jest przeznaczony dla osób z zewnątrz, które skarżą się
na organ w jakiejś sprawie. Tryb ten nie dotyczy wewnętrznego ustroju funkcjonowania
Rady Miasta, zapytań radnych, czy też kwestii pobierania diet przez członków rady.
Radny A. Mazek zwrócił uwagę, iż w poprzedniej kadencji RM mecenas opiniował jego
skargę na działalność Burmistrz w sprawie nie podpisania umowy z Redaktorem Naczelnym
pisma „Józefów nad Świdrem”. Radny dodał, iż tę skargę uznano za zasadną.
Mecenas R. Ostrowski powiedział, że tamta skarga dotyczyła osoby z zewnątrz rady.
Radny P. Rupniewski wnioskował o wydanie pisemnej opinii prawnej na wyżej poruszony
temat.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów z XX, XXI, XXII sesji.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg
gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.
8. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren m. Józefowa
ograniczony ulicami: Kard. Wyszyńskiego, Wawerską, Budziszewskiej, Kościuszki
oraz granicami mpzp – Etap IIIA.
9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren m. Józefowa
ograniczony ulicami: Graniczną, 3 Maja, Szeroką i Wawerską.
10. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Matejki.
11. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości
wchodzących w skład zasobu miasta Józefowa.
12. Uchwała w sprawie Statutu Miasta Józefowa.
13. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 74/V/2007 z dnia 13 września 2007r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Dobrej (dz. ew. nr 27/10 w obr. 27).
14. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli procedury oraz efektów działania fotoradaru
w Józefowie.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
16. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
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17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Wolne wnioski.
Ad. 2 - Przyjęcie protokołów z XX, XXI, XXII sesji
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie protokół z XX sesji Rady Miasta.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym”
zaakceptowała protokół nr 20/08.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie protokół z XXI sesji Rady
Miasta.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym
się” zaakceptowała protokół nr 21/08.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie protokół z XXII sesji Rady
Miasta.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” zaakceptowała protokół nr 22/08.
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.
Radna I. Lasocka spytała, czy dział drogi publiczne wojewódzkie wiąże się z kolejnym
projektem uchwały. Radna spytała dlaczego w załączniku inwestycyjnym kwota 775 000 zł
(na wykonanie ciągu pieszo – rowerowego na ul. Kard. S. Wyszyńskiego) występuje w
dwóch miejscach.
Pani Skarbnik H. Siwek odpowiedziała, że ww. kwota dotyczy udzielenia pomocy
rzeczowej Województwu Mazowieckiemu. W nawiązaniu do zapisu w załączniku
inwestycyjnym, p. Skarbnik wyjaśniła, iż taki zapis jest bardziej wyrazisty, wiąże się ze
zmianą klasyfikacji, ale dotyczy to tej samej pozycji.
Radna B. Kaczorek spytała, czy w przyszłości będzie jeszcze zwiększać się ilość etatów
przy obsłudze monitoringu.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że możliwe, iż obsługo zostanie powiększona
jeszcze o 1 pracownika.
W związku z kolejnym pytaniem radnej B. Kaczorek odnośnie godzin pracy osób
obsługujących monitoring, Burmistrz Miasta poinformował, że trwają dążenia do tego, aby
obsługa ta była całodobowa oraz w weekendy.
Radny P. Rupniewski spytał z czym związane są zmniejszenia wydatków w związku z
remontem ul. Kopernika.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że na ul. Kopernika nie będzie zrywany asfalt,
tylko zostanie zrobiona nakładka i nowy chodnik. Modernizacja ulicy będzie wyglądać tak,
jak w przypadku remontu ul. 3 Maja.
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych: Damiana Podolskiego i Urszulę
Zielińską.
Rada Miasta skład komisji zaakceptowała przez aklamację.
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Przewodniczący C. Łukaszewski poprosił członków Komisji Skrutacyjnej o
przeprowadzenie głosowania imiennego.
Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący D. Podolski odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej, który wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 141/V/08 w
sprawie wprowadzenia zamian w budżecie miasta na 2008r.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Ad. 4 - Uchwała
Mazowieckiemu

w

sprawie

udzielenia

pomocy

rzeczowej

Województwu

Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu.
Do powyższego projektu nie zgłoszono żadnych uwag, w związku z czym Przewodniczący
Rady Miasta poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 142/V/08 w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu, która stanowi
załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Ad. 5 - Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii
dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w
sprawie ustalenia ich przebiegu.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr 143/V/08 w sprawie zaliczenia dróg na
terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich
przebiegu.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Ad. 6 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił kolejny projekt uchwały.
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W związku z prośbą radnego A. Mazka Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że zmiany
statutu SPZOZ Przychodni Miejskiej są zmianami drobnymi. Statut został przystosowany do
obowiązującego prawa.
W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 144/V/08 w
sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej w Józefowie.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Ad. 7 - Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił ww. projekt uchwały i w związku z brakiem
pytań i uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 145/V/08 w
sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Józefowie.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Ad. 8 - Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren m. Józefowa
ograniczony ulicami: Kard. Wyszyńskiego, Wawerską, Budziszewskiej, Kościuszki
oraz granicami mpzp – Etap IIIA
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie kolejny projekt
uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 146/V/08 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren m. Józefowa ograniczony
ulicami: Kard. Wyszyńskiego, Wawerską, Budziszewskiej, Kościuszki oraz granicami
mpzp – Etap IIIA.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Ad. 9 - Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren m. Józefowa
ograniczony ulicami: Graniczną, 3 Maja, Szeroką i Wawerską
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren m. Józefowa ograniczony ulicami:
Graniczną, 3 Maja, Szeroką i Wawerską.
Rada miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 147/V/08 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren m. Józefowa ograniczony
ulicami: Graniczną, 3 Maja, Szeroką i Wawerską.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Ad. 10 - Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Matejki
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie kolejny projekt
uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 148/V/08 w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ul.
Matejki, która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Ad. 11 - Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części
nieruchomości wchodzących w skład zasobu miasta Józefowa
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie oddania w
dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości wchodzących w skład zasobu miasta
Józefowa.
Radny J. Kaczorek spytał na jaki okres czasu omawiana nieruchomość zostanie oddana w
dzierżawę.
Przewodniczący C. Łukaszewski poprosił członków rady o ustosunkowanie się do
powyższej kwestii. Przewodniczący zaproponował okres jednego roku.
Następnie głos zabrał mecenas R. Ostrowski, który zaproponował, aby okres ten wynosił
trzy lata.
W związku z powyższym Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie
propozycję radcy prawnego.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, przy 3 „wstrzymujących się”
zaakceptowała ww. czas oddania w dzierżawę pięciu nieruchomości położonych przy
ul. Kard. Wyszyńskiego.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 149/V/08 w ww. sprawie.
Uchwała Nr 149/V/08 stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

6

Ad. 12 - Uchwała w sprawie Statutu Miasta Józefowa
Przewodzący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie Statutu Miasta
Józefowa.
Na prośbę radnego P. Rupniewskiego p. Sekretarz K. Wasilewska przypomniała zmiany,
które zostały wprowadzone do projektu uchwały po komisji, na której omawiano materiały
na sesję:
- poprawa § 60 – tak jak proponowała Komisja Rewizyjna (propozycja zmiany została
przypadkowo ominięta przy tworzeniu projektu uchwały),
- zgodnie z propozycją mecenasa dokonano zamiany treści § 21 z treścią § 23.
- poprawa sformułowania w § 94 pkt 1 („każdego roku”).
W następnej kolejności Przewodniczący C. Łukaszewski poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych (jeden z radnych opuścił salę obrad sesji) –
jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 150/V/08 w sprawie Statutu Miasta Józefowa.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Ad. 13 - Uchwała zmieniająca uchwałę nr 74/V/2007 z dnia 13 września 2007r. w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Dobrej (dz. ew. nr 27/10 w obr. 27)
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie kolejny projekt
uchwały.
Rada Miasta w obecności 14 radnych (jeden z radnych opuścił salę obrad sesji) – 11
głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” podjęła Uchwałę Nr 151/V/08 zmieniającą
uchwałę nr 74/V/2007 z dnia 13 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Dobrej
(dz. ew. nr 27/10 w obr. 27).
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Ad. 14 - Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli procedury oraz efektów działania
fotoradaru w Józefowie
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli
procedury oraz efektów działania fotoradaru w Józefowie.
Radny M. Wójcik – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – poinformował, że protokół z
kontroli był już omawiany przez radnych. Został on uzupełniony o ilość zrobionych zdjęć z
fotoradaru.
Rada Miasta przez aklamację zaakceptowała powyższy protokół z kontroli.
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Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli procedury oraz efektów działania fotoradaru w
Józefowie stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Ad. 15 - Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od
ostatniej sesji
Przewodniczący C. Łukaszewski podsumowując majowe spotkania władz miasta z
mieszkańcami powiedział, że najwięcej osób przybyło na spotkanie przy kościele przy ul.
Dobrej, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w OSP Świdry Małe.
Radny P. Rupniewski stwierdził, iż w przyszłości informacja o spotkaniach powinna być
lepsza. Radny zasugerował, aby na takich spotkaniach najpierw przeprowadzić dyskusję z
mieszkańcami, a w następnej kolejności powinna być wypowiedź Burmistrza Miasta na
temat inwestycji i bieżących spraw dotyczących miasta.
Radny Z. Siekierzyński powiedział, że „czuje niesmak” po spotkaniu, które odbyło się w
Szkole Podstawowej Nr 2. Radny dodał, że ze strony jednego z członków Rady Miasta padły
oszczerstwa skierowane w jego osobę.
Radny P. Rupniewski zaproponował, aby spotkania z mieszkańcami odbywały się tylko z
udziałem radnych, co zmobilizuje członków rady do głębszego zainteresowania się tematyką
miasta i problemami mieszkańców. Następnie radny nawiązując do spotkania w Szkole
Podstawowej Nr 2 powiedział, że jest mu wstyd za zachowanie się dwóch radnych.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, iż radni we własnym zakresie mogą
organizować spotkania z wyborcami.
Burmistrz S. Kruszewski dodał, że radni powinni organizować tego typu spotkania, po
czym dodał, że spotkania władz miasta z mieszkańcami będą w dalszym ciągu prowadzone.
Przewodniczący C. Łukaszewski zdał relacje z wyjazdowej Komisji Przestrzegania Prawa i
Porządku Publicznego, która odbyła się w Wołominie. Członkowie komisji podczas wizji
zapoznali się z funkcjonowaniem monitoringu w Wołominie. Przewodniczący powiedział,
że w tej gminie Straż Miejska traktowana jest tylko jako służba porządkowa, natomiast
kwestią monitoringu zajmuje się Policja.
Radna B. Wyderka dodała, iż Burmistrz Wołomina bardzo zachwalał skuteczność
funkcjonowania monitoringu, twierdził, iż nastąpił znaczny spadek przestępczości w gminie.
Radna poinformowała, iż w Wołominie zainstalowane są 24 kamery, w tym 8 kamer w
centrum miasta.
Następnie głos zabrał radny P. Rupniewski, który nawiązując do sprawy skargi Klubu
radnych PiS zwrócił uwagę, iż Komisja Rewizyjna w sprawozdaniu uznała skargę za
zasadną.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że Klub Radnych PiS w tej sprawie otrzyma
odpowiedź wraz z opinią mecenasa.
Ad. 16 - Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta za okres od 24 kwietnia do 29 maja 2008r. stanowi
załącznik nr 19 do nin. protokołu.

8

Załącznik nr 19 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

W związku z pytaniami radnych Burmistrz S. Kruszewski przedstawił informacje z
następujących spotkań:
• spotkanie z mieszkańcami ul. Jałowcowej (w sprawie przewężenia ul. Miłej oraz
dziełek przy ul. Rejtana),
• spotkanie z p. K. Mrowiec (w sprawie możliwości realizacji kolejnych odcinków
serialu „Twarzą w twarz” na terenie Józefowa),
• spotkanie z p. dyr. Kazimierczak ze szpitala MSWiA,
• spotkanie z przedstawicielami Kościoła Ewangelicko – Reformowanego – w sprawie
budowy domu spokojnej starości – rehabilitacji w Józefowie
Burmistrz S Kruszewski poinformował, że kontrola fotoradarowa będzie prowadzona
całodobowo oraz w weekendy.
Następnie Burmistrz przedstawił dane odnośnie funkcjonowania monitoringu w mieście:
¾ 28.04 – 25.05 b. r.:
- ujawniono 2 przestępstwa i 101 wykroczeń,
- przekazano 49 informacji ( w tym: 33 przekazano policji, 12 Straży Miejskiej, 4 innym
organom),
- dokonano 56 pouczeń przez głośnik,
- 10 nagrań i 44 zdjęcia posłużyły jako dowody w danej sprawie.
¾ 25.05 – 26.05 b. r. :
- 9 wykroczeń,
- 1 informacja przekazana policji,
- 12 pouczeń przez głośnik.
Ad. 17 - Interpelacje i zapytania Radnych
Radna B. Kaczorek spytała kiedy ul. 11 Listopada zostanie wyłożona destruktem oraz czy
jest już pozwolenie na budowę skrzyżowania ul. Willowej z ul. Sikorskiego.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że miasto jeszcze nie otrzymało destruktu, a
pozwolenia na budowę jeszcze nie ma. Sprawa ta wyjaśni się w najbliższym czasie.
Radna M. Jakubowska poruszyła kwestię zamykania parkingu na terenie Urzędu Miasta po
godzinach pracy. Radna poprosiła, aby parking był otwarty w czasie imprez organizowanych
przez Miejski Ośrodek Kultury.
Burmistrza S. Kruszewski powiedział, że p. dyrektor MOK-u otrzyma klucze od bramy
wjazdowej na parking. Burmistrz dodał, że wejście to powinno być ograniczone dla
młodzieży, która przebywa na parkingu po godzinach pracy urzędu.
Radna I. Lasocka spytała, czy w gminie jest opracowany lokalny plan przeciwpożarowy.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że w te materii terenami Józefowa zarządza
Starosta Otwocka Burmistrz dodał, że w Urzędzie Miasta funkcjonuje Stanowiska ds.
Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Wojskowych.
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Radny P. Rupniewski zaproponował, aby tematem poruszonym przez radną I. Lasocką
zająć się na jednej z Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Radny R. Nowaczewski spytał o termin powstanie Skateparku.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że w tej sprawie ogłoszone były już dwa przetargi.
Trwają starania, by z tej inwestycji młodzież mogła skorzystać w okresie wakacyjnym.
Radny R. Nowaczewski wystąpił z propozycją, aby do momentu wybudowania Skatepark
udostępnić młodzieży parking Urzędu Miasta, gdzie do tej pory młodzież jeździła na
rowerach. Radny dodał, że był świadkiem jak policja legitymowała młodzież za jazdę
rowerem przed Miejskim Ośrodkiem Kultury.
Burmistrz S. Kruszewski stwierdził, że parking UM nie jest przystosowany do wyczynów
młodzieży. Burmistrz dodał, że policja wylegitymowała osoby które dokonały zniszczenia
ławek.
Następnie głos zabrała radna B. Wyderka, która nawiązując do wypowiedzi radnej I.
Lasockiej poinformowała, że jest opracowany plan operacyjny ochrony przeciwpożarowej
dla miasta Józefowa.
Radny P. Rupniewski spytał czy jest opracowany projekt na Skatepark oraz na
zagospodarowanie terenów, na których powstaną kontenery.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że projekt dotyczący budowy kontenerów jest w
trakcie opracowywania.
Odnośnie budowy Skateparku Burmistrz Miasta powiedział, że przy tej inwestycji
wystarczające jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
Radny P. Rupniewski w imieniu Klubu Radnych PiS złożył interpelację w sprawie
przedstawienia listy uczestników wyjazdu do Bitetto wraz ze wskazaniem kryteriów wyboru
poszczególnych osób.
Ww. interpelacja stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Załącznik nr 20 do protokołu nr 23/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29.05.2008r

Ad. 18 - Wolne wnioski
W ramach wolnych wniosków radny R. Nowaczewski zwrócił uwagę, aby Komisja
Oświaty była informowana o takich zdarzeniach jak min. spotkanie z młodzieżą gimnazjalną
ze Szwecji.
Następnie Przewodniczący C. Łukaszewski zaprosił przewodniczących komisji, po
obradach nin. sesji, na spotkanie, w celu ustalenia terminów posiedzeń na czerwiec.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący C. Łukaszewski o godz.
14.50 zamknął XXIII sesję Rady Miasta Józefowa dziękując wszystkim za uczestnictwo.
Protokołowała:
Marta Wrońska

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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