Protokół nr 17/07
z obrad XVII sesji Rady Miasta Józefowa, która odbyła się
w dniu 19 grudnia 2007 roku w siedzibie Rady
Miasta przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski o godz. 13.15 dokonał otwarcia XVII
sesji Rady Miasta Józefowa. Powitał radnych i przybyłych gości. Stwierdził quorum - w sesji
uczestniczyło czternastu radnych . W obradach nie uczestniczył Radny Jacek Sekuła.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu Nr 17/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Załącznik nr 2 do protokołu Nr 17/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu Nr 17/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2007r.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu Nr 17/07 z sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 19 grudnia 2007r

Ad.1 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski poinformował, iż podczas niniejszej sesji
nie będzie przyjmowany protokół Nr 16/07, gdyż nie został sporządzony, ze względu na krótki
czas, jaki upłynął od XVI sesji Rady Miasta Józefowa.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek obrad przyjęto przez aklamację.
Porządek obrad.
1.
2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
3.
4.
5.

Przyjęcie porządku obrad.
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Józefowa na rok 2008.
odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
odczytanie opinii Komisji Budżetowo - Gospodarczej,
odczytanie stanowiska Burmistrza o zmianach proponowanych przez Komisję Budżetowo Gospodarczą,
dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
głosowanie
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j.w.
1

6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
Ad.2 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Józefowa na rok 2008.
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem.
Skarbnik Halina Siwek odczytała treść projektu uchwały budżetowej.
Nadmieniła, iż w § 2 punkcie 3 jest pomyłka w kwocie. W miejsce kwoty 2.184.080 zł, należy
wpisać kwotę 6.184.080 zł zgodną z załącznikiem nr 4 do projektu omawianej uchwały.
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Następnie p. Skarbnik odczytała opinię RIO, która stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu, po czym odniosła się do uwag przedstawionych w ww. opinii.
Załącznik nr 5 do protokołu Nr 17/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2007r.

3) odczytanie opinii Komisji Budżetowo - Gospodarczej.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski odczytał opinię Komisji Budżetowo Gospodarczej w sprawie projektu budżetu na 2008 r., która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu Nr 17/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2007r.

4) odczytanie stanowiska Burmistrza o zmianach proponowanych przez Komisję
Budżetowo - Gospodarczą.
Komisja Budżetowo - Gospodarcza nie zgłosiła propozycji zmian do budżetu miasta na rok 2008.
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
Radna Barbara Kaczorek przypomniała o informacji, jaką radni mieli otrzymać odnośnie
efektów funkcjonowania fotoradarów w mieście.
W nawiązaniu do wypowiedzi Radnej Barbary Kaczorek, Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski odczytał pismo, jakie otrzymał od Burmistrza Miasta, zawierające prośbę o
umieszczenie w protokole z sesji zapisu następującej treści:
,, Rada Miasta zobowiązuje Burmistrza Miasta do przedłużenia umowy z firmą MERON dot.
usługi w zakresie rejestrowania - za pomocą fotoradarów - wykroczeń polegających na
przekraczaniu przez kierowców dozwolonej prędkości na drogach publicznych na okres do 31
marca 2008 roku. W ww. okresie Burmistrz Miasta przedłoży Radzie sprawozdanie z efektów
wynikających z przedmiotowej umowy. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Burmistrza, Rada
Miasta podejmie decyzję w zakresie dalszej realizacji tej usługi na terenie miasta”.
Następnie w powyższej kwestii zabrał głos Radny Paweł Rupniewski, który wnioskował o
sformułowanie zasad określających działanie firmy MERON na terenie miasta m.in. określenie
liczby dni w tygodniu oraz ilości godzin, w których fotoradar rejestruje wykroczenia na terenie
miasta, określenie liczby punktów, w których fotoradar jest ustawiany; w celu podjęcia
świadomej decyzji w ww. sprawie.
Radny Rupniewski nadmienił także, że środki finansowe w budżecie na ww. cel zapisane są w
rozdziale 45416 Straż Miejska. W związku z ograniczeniem czasu obowiązywania umowy do
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pierwszego kwartału 2008r., środki finansowe, zdaniem Radnego Rupniewskiego również
należałoby zmniejszyć. W przypadku przedłużenia umowy na kolejne miesiące można dokonać
zwiększenia środków.
Burmistrz wyjaśnił, iż umowa z firmą MERON dotyczy innych aspektów, natomiast Radny
Rupniewski poruszył kwestie organizacyjne. Przypomniał, że podczas spotkań z mieszkańcami
wyjaśniał, że mogą oni zgłaszać miejsca niebezpieczne, w których powinien pojawiać się
fotoradar.
Zaznaczył, że budżet nie został zmieniony w rozdziale Straż Miejska, gdyż nie było możliwości
dokonania takiej zmiany w ciągu jednego dnia.
Radny Paweł Rupniewski ponownie apelował o określenie ww. zasad, co jak podkreślił
pomogłoby w ocenie skuteczności działania fotoradarów w mieście.
Burmistrz argumentował, iż sprawy organizacyjne, dotyczące fotoradarów można określić jako
wytyczne do działania Straży Miejskiej.
Następnie w powyższej kwestii wypowiedział się Przewodniczący Rady Miasta. Stwierdził, iż
z wypowiedzi Burmistrza wynika, że umowa z firmą MERON podpisana jest w celu
wydzierżawienia fotoradarów, natomiast wszelkie sprawy organizacyjne leżą w gestii Straży
Miejskiej. W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, by podczas
jednego z posiedzeń Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego ustalić wspólnie ze
Strażą Miejską zasady, o których mówił Radny Rupniewski.
Kolejnym głosem w dyskusji na temat budżetu miasta na 2008 rok, była wypowiedź Radnej
Beaty Wyderka, która zapytała o pozycję nr 46 załącznika 3a do projektu przedstawionej
uchwały - ,,Budowa ulicy bez nazwy na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do placu zabaw
przy ul. Długiej’’- czy będzie realizowana tam kanalizacja.
Burmistrz odpowiedział , że jest to krótki odcinek i chciałby, aby kanalizacja została tam
wykonana.
Radna Urszula Zielińska zapytała o pozycję 39 załącznika 3a do projektu uchwały - ,, Budowa
Skateparku’’ - czy jest już uwzględniona lokalizacja tej inwestycji.
Burmistrz wyjaśnił, że są brane pod uwagę dwie lokalizacje: jedna przy Szkole Podstawowej Nr
2, druga na miejscu obecnego bazarku. Jak stwierdził Burmistrz, przy planowaniu owej
inwestycji należy uwzględnić m.in. kwestie bezpieczeństwa, a także uciążliwość dla sąsiedztwa.
Radna Barbara Kaczorek zapytała o pozycję 25 załącznika 3a - Budowa parkingu ,,Parkuj i
jedź” w Józefowie.
Burmistrz wyjaśnił, że fragment parkingu wybudowano w Michalinie i jest już uzgodnienie dla
projektu w Józefowie. Zaznaczył, że miasto chciałoby wybudować ów parking wspólnie z
Kolejami Mazowieckimi, jednak nie wiadomym jest, czy Koleje Mazowieckie wyrażą chęć
współpracy.
Następnie Radny Damian Podolski zapytał o ulicę Mickiewicza na odcinku od ul. Rysiej do ul.
Skłodowskiej - czy będzie ona wyłożona destruktem.
Burmistrz wyjaśnił, że ww. ulica nie będzie remontowana poprzez położenie destruktu,
natomiast będzie budowana. Pozycję 10 załącznika nr 5 do informacji wyjaśniającej do projektu
budżetu miasta Józefowa na 2008 rok należy wykreślić.
Radna Izabela Lasocka zadała pytanie odnośnie budowy wodociągu w Alei Nadwiślańskiej na
odcinku od ul. Dalekiej do ul. Skrajnej - kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji.
Burmistrz odpowiedział, że wykonanie wodociągu w Alei Nadwiślańskiej na ww. odcinku jest
zaplanowane na 2008 rok. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz uchwaleniu budżetu na
2008 rok można ogłosić przetarg.
Radna Izabela Lasocka zapytała także o ścieżkę pieszo - rowerową w ul. Kardynała
Wyszyńskiego - czy ww. inwestycja będzie realizowana w 2008 roku.
Burmistrz odpowiedział twierdząco. Ponadto dodał, że miasto dąży do podpisania porozumienia
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z Wojewódzkim Zarządem Dróg w sprawie budowy ścieżki pomiędzy nowowybudowanym
rondem a Aleją Nadwiślańską. Zarząd Dróg zakupiłby materiały, natomiast miasto wykonałoby
ścieżkę.
Radny Ryszard Nowaczewski zapytał o termin realizacji ul. 11 listopada.
Burmistrz wyjaśnił, że przewidywany termin wykonania ul. 11 listopada to pierwsza połowa
maja 2008r.
Radny Ryszard Nowaczewski odniósł się także do pozycji 26 załącznika 3a do projektu
uchwały - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Sikorskiego na odcinku od zjazdu z ul.
Wiązowskiej do ul. Brucknera. Radny Nowaczewski sugerował, by realizację ww. inwestycji
rozpocząć od granicy z Falenicą.
Burmistrz odpowiedział, że realizację ww. inwestycji można rozpocząć od granicy z Falenicą.
Następnie zabrał głos Radny Mirosław Wójcik wyrażając opinię, że budżet na rok 2008 jest
kolejnym dynamicznym budżetem i chciałby, żeby został zrealizowany.
Dodał również, że chciałby mieć pewność, że inwestycja dotycząca budownictwa socjalnego w
mieście nie jest zagrożona i zostanie zrealizowana.
Burmistrz wyjaśnił, że początkowo planowano wybudowanie i oddanie do użytku budynków
socjalnych w jak najszybszym terminie. Jednak zaistniały przyczyny, dla jakich zmieniono
plany. Pierwsza z przyczyn to zbyt małe środki finansowe w budżecie na 2008 rok. Druga to
konieczność ogrzewania budynków przez całą zimę. W związku z powyższym postanowiono, że
po uchwaleniu budżetu zostanie rozpoczęta procedura przetargowa, a następnie realizacja
inwestycji, która zostanie zakończona we wrześniu 2009 roku.
Radny Mirosław Wójcik zwrócił się z prośbą o sprawdzenie informacji o możliwości
skorzystania przez gminę z kredytów ze środków unijnych z przeznaczeniem na budownictwo
socjalne i komunalne.
Radna Izabela Lasocka zapytała o realizację inwestycji - budowa wodociągu i utwardzanie dróg
na osiedlu Dębinka.
Burmistrz wyjaśnił, że we wniosku unijnym, obecnie przygotowywanym jest przewidziana
kanalizacja oraz wymiana rur azbestowych. Realizacja owego projektu planowana jest na lata:
2008 - 2010, po czym będą utwardzane drogi.
Na zakończenie dyskusji
wypowiedział się w imieniu Klubu Radnych Prawa i
Sprawiedliwości - Radny Paweł Rupniewski.
Stwierdził, iż niepokoją go następujące kwestie:
• znaczny wzrost środków finansowych z przeznaczeniem na utrzymanie urzędu, w tym na
wynagrodzenia pracowników;
• zwiększenie środków finansowych na Straż Miejską, natomiast brak programu działania
Straży;
• nierównomierne rozłożenie inwestycji w mieście;
• wzrost kosztów utrzymania pisma samorządowego ,,Józefów nad Świdrem";
• niejednakowe traktowanie propozycji inwestycyjnych.
6) głosowanie.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski wytypował do Komisji Skrutacyjnej
Radną Barbarę Kaczorek oraz Radną Izabelę Lasocką.
Po przeprowadzeniu głosowania Radna Lasocka odczytała protokół z głosowania, który stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu Nr 17/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2007r.
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Rada Miasta w obecności czternastu radnych - jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 108/V/07 w
sprawie uchwalenia budżetu miasta Józefowa na rok 2008, która stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu Nr 17/07z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2007r.

Po przeprowadzeniu głosowania zabrał głos Burmistrz M iasta Stanisław Kruszewski, który
podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.
Poinformował także, iż budżet miasta na 2008 rok jest budżetem opiewającym na najwyższą
kwotę w historii Józefowa. W stosunku do roku 2003 został zwiększony o około 120%.
Ad.3 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.
Skarbnik Miasta Halina Siwek wyjaśniła, iż ww. uchwała jest związana z uchwalonym na 2008
rok budżetem.
Przedmiotem uchwały jest udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu
przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z
pochodnymi , związanych z realizacją zadań wynikających z ustaw: ,,Prawo o ruchu drogowym”
i ,,Prawo budowlane”, realizowanych przez pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu
oraz Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Otwocku w
kwocie 96 000 zł oraz dofinansowanie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z
pochodnymi, związanych z realizacja zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Otwocku w kwocie 24.000 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.
Rada Miasta w obecności 14 radnych - podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 109/V/07 w
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu, która stanowi załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu Nr 17/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2007 roku

Ad.4 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski poinformował o piśmie, jakie wpłynęło do
Burmistrza od Prezydenta Warszawy Pani Hanny Gronkiewicz - Waltz, w sprawie gminnego
transportu zbiorowego, po czym poprosił Burmistrza o wyjaśnienia dotyczące treści ww. pisma.
Burmistrz wyjaśnił, że Pani Prezydent zwraca się do samorządów w obrębie Warszawy o
podpisanie porozumienia dotyczącego komunikacji w Aglomeracji Warszawskiej.
Istotą jest skoordynowanie i usprawnienie komunikacji w ramach Aglomeracji Warszawskiej.
Burmistrz podkreślił, że należy przedyskutować powyższą kwestię, po czym podjąć stosowną
uchwałę.
Nadmienił, że koordynatorem owego przedsięwzięcia jest Dyrektor ZTM Leszek Ruta, który
wystosował pismo do władz Józefowa w sprawie SKM.
Wyjaśnił, iż udzielił odpowiedzi na owo pismo, wyrażając zainteresowanie Józefowa Szybką
Koleją Miejską.
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Ponadto poinformował radnych o wysokich kosztach związanych z funkcjonowaniem SKM na
terenie Józefowa, w związku z czym podkreślił konieczność rozmów z władzami Otwocka i
Warszawy w powyższej kwestii.
W nawiązaniu do tematu komunikacji, Radny Mirosław Wójcik zasygnalizował sprawę
budowy przeprawy przez linię kolejową na granicy z Falenicą.
Radny Andrzej Mazek poruszył sprawę budowy wodociągu i kanalizacji w dwóch miejscach
(na odcinku 60 m ) Alei Nadwiślańskiej. Wyraził opinię, że po zrealizowaniu trasy 801, budowa
kanalizacji i wodociągu w tejże ulicy będzie bardzo trudna i kosztowna.
Ad.5 Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie od ostatniej sesji.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 13.12.2007r. do
19.12.2007r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu Nr 17/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19 grudnia 2007 roku.

Ad.6 Interpelacje i zapytania radnych.
Następnie Radna Beata Wyderka zwróciła się z prośbą o spowodowanie ustawienia znaku
informującego, że droga prowadząca od ul. Powstańców Warszawy do zrealizowanego placu
zabaw przy ul. Długiej , nie ma przejazdu.
Radna Urszula Zielińska zwróciła się z prośbą o ustawienie tablicy z napisem informacyjnej z
napisem ,,Urząd Miasta'' przy wjeździe od strony Otwocka.
Radny Józef Kaczorek poprosił o ustawienie na postoju taksówek znaku informującego, że
zakaz postoju nie dotyczy taksówek bagażowych.
Ad.7 Wolne wnioski.
Radna Izabela Lasocka przeczytała treść wniosków, jakie zgłosili mieszkańcy:
1) wniosek o postawienie kolejnych tablic informacyjnych w dwóch miejscach: Świdry Małe i
osiedle Dębinka.
2) wniosek o spowodowanie ograniczenia prędkości pojazdów oraz zakaz ruchu samochodów
ciężarowych na ul. Kościuszki.
3) wniosek p. Iwanickiego zamieszkałego przy ul. Nadwiślańskiej 180 o naprawienie chodnika
przed jego posesją.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski o godzinie 15.00 zamknął XVII sesję Rady Miasta Józefowa, dziękując wszystkim
za uczestnictwo.

Protokołowała:
Renata Nosarzewska

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski
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