Protokół nr 16/07
z obrad XVI sesji Rady Miasta Józefowa, która odbyła się
13 grudnia 2007r w siedzibie Rady Miasta
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek B)
Przed rozpoczęciem obrad sesji Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski
poprosił obecnych o uczczenie chwilą ciszy pamięć o ofiarach stanu wojennego, który został
wprowadzony w Polsce 13 grudnia 1981r.
W następnej kolejności głos zabrała p. Joanna Iwanik, która przedstawiła informacje odnośnie
imprezy – Gwiazdobranie i dawanie, której celem było zebranie środków finansowych na
dwójkę chorych dzieci zamieszkałych w Józefowie.
Przewodniczący C. Łukaszewski o godz. 13.10 dokonał otwarcia XVI sesji Rady Miasta
Józefowa, a następnie stwierdził quorom – w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych.
W obradach nie uczestniczył radny J. Sekuła.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 16/07 sesji Rady Załącznik nr 2 do protokołu 16/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r
Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowi
załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Ad. 1 – Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący C. Łukaszewski zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono, porządek obrad przyjęto przez aklamację.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu XV sesji.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007r.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008
rok.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
w 2008r.
Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości
opłaty od posiadania psów w 2008r.
Uchwała w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2008.
Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2008 roku.
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9. Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na rok 2008.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta
Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
11. Uchwała w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Józefowa.
12. Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości w wyniku podziału.
13. Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o pracę z radnym Rady Miasta Józefowa.
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 XV sesji .
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji Rady
Miasta.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 15/07 z dnia 29 listopada 2007r.
Ad. 3 - Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007r.
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych: Andrzeja Mazka i Zbigniewa
Siekierzyńskiego
Rada Miasta skład Komisji Skrutacyjnej zaakceptowała przez aklamację.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod dyskusję projekt uchwały w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007r.
Pani Skarbnik Miasta H. Siwek poinformowała, ze radni dostali zamienny projekt uchwały,
a następnie omówiła wprowadzone zmiany tj.:
- przesuniecie środków finansowych w wysokości 42 036zł na wypłatę odszkodowania za
niezgodne z prawem rejestrowanie samochodów, które pochodziły z kradzieży,
- przesunięcie środków w ramach planu inwestycyjnego (przesunięcie planowanej dotacji na
wydatek bieżący w wysokości 150 tys. zł na bilety dla ICSiR).
Radny J. Kaczorek spytał czy to odszkodowanie będzie wypłacone ze środków miasta.
Mecenas Z. Czajor poinformował, że od 2002r. Urząd Miasta Józefowa nie zajmuje się
rejestracją samochodów. Od roku 1990 urząd prowadził tę sprawę na zasadzie porozumienia
zawartego z Kierownikiem Urzędu Rejonowego, a potem ze Starostą. Odpowiedzialność za
błędy pracowników, którą ponosi Urząd Miasta wynika z kodeksu cywilnego. Radca prawny
dodał, że osoby, które dokonywały kradzieży samochodów zostały skazane wyrokiem sądu.
Radny A. Mazek zwrócił uwagę, że miasto powinno odzyskać te pieniądze przeznaczone na
wypłatę odszkodowania, a następnie spytał, kto sprawował kontrolę nad rejestracją
samochodów.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że dołoży starań, aby gmina odzyskała te pieniądze.
Mecenas Z. Czajor powiedział, ze teoretycznie urząd ma prawo zażądać odszkodowania od
osób, które zajmowały się rejestracją. Mecenas poinformował, że kontrolę nad realizację
powyższej sprawy sprawował kierownik Urzędu Rejonowego, a w późniejszym czasie
Starosta.
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Następnie Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o
przeprowadzenie głosowania imiennego nad powyższym projektem uchwały.
Po przeprowadzeniu głosowania przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Zbigniew
Siekierzyński odczytał protokół, który wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 5 do
nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Rada Miasta w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 97/V/07 w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007r.
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Ad. 4 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2008 rok.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał powyższy projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, 2 głosami „wstrzymującymi
się” podjęła Uchwałę Nr 98/V/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2008 rok.
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Ad. 5 - Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w 2008r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008r.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 99/07 w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2008r
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Ad. 6 - Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia
wysokości opłaty od posiadania psów w 2008r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod dyskusję projekt uchwały w
sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od
posiadania psów w 2008r.
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Pani J. Iwanik spytała o wysokość wpływów do budżetu miasta z racji podatku od
posiadania psów w 2007r.
Pani M. Książek odpowiedziała, że w 2006r. do gminy wpłynęło ok. 10 000zł, a w 2007r.
wpływy były nieco większe.
Radna M. Jakubowska poinformowała, ze w poprzedniej uchwale podatek od posiadanie
psa wynosił 37 zł, natomiast na 2008r. proponuje się opłatę w wysokości 30zł.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał powyższy projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 100/V/07 w
sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od
posiadania psów w 2008r. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Ad. 7 - Uchwała w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2008.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2008.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 14 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 101/V/07 w
sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Ad. 8 - Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2008 roku.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia z
podatku leśnego w 2008 roku.
Następnie Przewodniczący C. Łukaszewski poddał projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 102/V/07 w
sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2008 roku.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Ad. 9 - Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na rok 2008.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod dyskusję projekt uchwały w
sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na rok 2008.
Radny A. Mazek wnioskował o zwiększenie wynagrodzenia dla przewodniczącego MKRPA
z 220zł do 300zł.
Następnie głos zabrała radna M. Jakubowska, która zwróciła uwagę, że po przeprowadzonej
kontroli MKRPA przeprowadzonej przez członków Komisji Rewizyjnej sformułowano
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pewne uwagi do pracy komisji alkoholowej. Radna poinformowała o nieścisłościach w
dokumentacji.
W związku z brakiem kolejnych pytań i uwag Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod
głosowanie wniosek radnego A. Mazka.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 9 głosami „za’, 4 głosami „wstrzymującymi się”,
przy 1 głosie ‘przeciwnym” zaakceptowała wniosek radnego.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 103/V/07 w
sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na rok 2008.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Ad. 10 - Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta
Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Józefów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 104/V/07,
która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Ad. 11 - Uchwała w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu
pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie
miasta Józefowa.
Radna B. Kaczorek wnioskowała o wydłużenia czasu pracy ogródków w okresie letnim do
godziny 24.00.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że pozwolenie na otwarcie ogródków usytuowanych
przy zakładach gastronomicznych do tej godziny, zwłaszcza w okresie letnim jest uciążliwe
dla sąsiednich mieszkańców. Pan Burmistrz poinformował o skargach jakie napływają min.
od osób mieszkających w pobliżu zakładów gastronomicznych przy ul. Piłsudskiego i
Sikorskiego.
Zdanie przedmówcy poparł radny M. Wójcik, który stwierdził, że to właśnie w okresie
wakacyjnym ogródki na wolnym powietrzu są męczące dla pobliskich mieszkańców.
Radna M. Jakubowska powiedział, że ustalenie czasu otwarcia ogródków do godz. 22.00
jest pewnego rodzaju ograniczeniem dla właścicieli tych zakładów gastronomicznych. Radna
dodała, że w mieście funkcjonują służby, które zajmują się przestrzeganiem porządku.
Zdaniem radnej U. Zielińskiej należałoby uwzględnić wniosek radnej B. Kaczorek, a w razie
skarg ze strony mieszkańców, można będzie powrócić do tej uchwały ponownie.
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Następnie głos zabrał radny P. Rupniewski, który przypomniał o wniosku podjętym na
komisji, gdy omawiane były materiały na sesję, a mianowicie chodziło o wydłużenia czasu
pracy lokali gastronomicznych w piątki, soboty i niedziele do 24.00 przez cały rok.
Radny dodał, że na ostatniej sesji wystąpił z propozycją dopuszczenia całodobowego
korzystania z lokali, za wyjątkiem ogródków działających w okresie letnim.
W związku z powyższymi propozycjami radnych Przewodniczący C. Łukaszewski poddał
pod głosowanie proponowane zmiany.
Przewodniczący odczytał propozycję zmian:
- § 1 ust. 1 – Ustala się dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu
detalicznego i zakładów usługowych, znajdujących się na terenie miasta Józefowa: we
wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 22.00, z zastrzeżeniem ust. 4,
§ 1 ust. 2 – Ustala się dni i godziny otwierania oraz zamykania zakładów
gastronomicznych, znajdujących się na terenie Józefowa: we wszystkie dni tygodnia w
godzinach od 6.00 do 6.00 dnia następnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie powyższe propozycje zmian.
Rada miasta w obecności 14 radnych – 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciwnych”
zaakceptowała wprowadzenie ww. zmian do projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący C. Łukaszewski ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący C. Łukaszewski nawiązując do zgłoszonego wniosku przez
radną B. Kaczorek poinformował, że Rada Miasta powróci do głosowania nad projektem
uchwały po zredagowaniu § 1 ust. 3.
Ad. 12 - Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod dyskusję projekt uchwały w
sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości w wyniku podziału.
Radny A. Mazek złożył wniosek w sprawie zmiany wysokości stawki procentowej opłaty
adiacenckiej z 30% na 10%, po czym zasygnalizował, że opłata w wysokości 30% z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości przede wszystkim obciąża mieszkańców. Przy tej okazji
radny zauważył, że developerzy unikają opłat podatkowych.
Burmistrz Miasta S. Kruszewski powiedział, że nie uiszczanie podatków przez
developerów było na skutek wadliwie podjętej uchwały, a w projekcie, który teraz się
proponuje ten mankament jest eliminowany. Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że propozycja
wysokości stawki procentowej jest niższa od stawki obecnej o 20%.
Następnie głos zabrał Burmistrz M. Banaszek, który poinformował, że opłaty adiacenckiej
nie stosuje się w przypadku zniesienia współwłasności. Burmistrz dodał, ze tak radykalne
obniżenie stawki jest niewłaściwe, ponieważ koszty związane z postępowaniem w tej sprawie
są bardzo wysokie.
Radna U. Zielińska i B. Wyderka zwróciły uwagę, że obniżenie stawki może spowodować
wzrost wpływów do gminy z tego tytułu.
Radny P. Rupniewski spytał, czy opłata, o której mowa, będzie naliczana w przypadku
działek, które w pierwszej kolejności należy scalić, a później podzielić. Radny nawiązał w
swojej wypowiedzi do nieruchomości znajdujących się na terenie Górek, które przed
podziałem wymagają scalenia.
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Pani B. Pukaczewska odpowiedziała, że ta opłata nie dotyczy sytuacji, o których wspomniał
radny P. Rupniewski. Scalenia i podziału dokonuje się na podstawie odrębnego
rozporządzenia.
Następnie na prośbę radnego M. Wójcika Burmistrz M. Banaszek przytoczył dwa
przypadki, będące najczęstszym powodem niestosowania opłaty adiacenckiej tj.:
- art. 95 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - zniesienie współwłasności
nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie
pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych
właścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami niezbędnymi do
prawidłowego korzystania z tych budynków.
- art. 95 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami – wydzielenia działki budowlanej,
jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze.
W związku z brakiem kolejnych uwag i pytań Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod
głosowanie wniosek radnego A. Mazka.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się” zaakceptowała zmniejszenie stawki procentowej opłaty
adiacenckiej do 10%.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w
wyniku podziału.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr 106/V/07.
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Ad. 11 – c. d.
Przewodniczący C. Łukaszewski odczytał zaproponowaną zmianę § 1 ust. 3 projektu
uchwały w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Józefowa:
- Ogródki na wolnym powietrzu usytuowane przy zakładach gastronomicznych mogą
funkcjonować we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 24.00, z zastrzeżeniem ust.
4.
Następnie Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie ww. zmianą.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 2 głosach ‘przeciwnych”
zaakceptowała powyższą zmianę.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada miast w obecności 14 radnych – 12 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących
się” podjęła Uchwałę Nr 105/V/07 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Józefowa.
Uchwał 105/V/07 stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r
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Ad. 13 - Uchwała w sprawie rozwiązania umowy o pracę z radnym Rady Miasta
Józefowa
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie rozwiązania
umowy o pracę z radnym Rady Miasta Józefowa.
Radny A. Mazek zwrócił się do radcy prawnego o wyrażenie opinii na temat powyższego
projektu uchwały.
Mecenas Z. Czajor powiedział, że Rada Miasta ma uprawnienia do wyrażenia, bądź
odmówienia wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę z radnym. Radca prawny dodał,
ze radni muszą znać przyczynę rozwiązania tejże umowy – jako powód podano likwidację
stanowiska pracy. Likwidacja stanowiska pracy musi wynikać z jakiegoś aktu pracy, który nie
został przekazany przez pracodawcę do wiadomości radnych. Pan Mecenas dodał, że w
przypadku nie wyrażenia zgody przez radę na rozwiązanie umowy, Rada Miasta musi podać
powód podjęcia takiej decyzji. Radca poinformował, że rada może wystąpić z prośbą
uzupełnienia przez pracodawcę złożonej dokumentacji.
Następnie radny A. Mazek złożył wniosek o niewyrażenie zgody na rozwiązanie umowy o
prace z radnym P. Rupniewskim z powodu nie dostarczenia informacji na temat powodu
likwidacji stanowiska pracy.
W związku z powyższym Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie wniosek
radnego A. Mazka.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym
się” zaakceptowała ww. wniosek.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem
zmiany w § 1 (zamiast Wyraża się zgodę – Nie wyraża się zgody).
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 107/V/07 w
sprawie rozwiązania umowy o pracę z radnym Rady Miasta Józefowa.
W głosowaniu nie brał udziału radny P. Rupniewski.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Ad. 14 - Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej
sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że oczekuje propozycji ze strony
mieszkańców odnośnie spotkania z zarządem TBS. Przewodniczący poprosił, aby mieszkańcy
wytypowali spośród siebie osoby reprezentujące zainteresowanych mieszkańców.
Następnie Przewodniczący zwrócił się z prośbą do radnych, aby na najbliższą Komisję
Budżetowo – Gospodarczą przygotowali wszystkie uwagi do projektu budżetu miasta na
2008r., aby nie było konieczności organizowania kolejnych posiedzeń w tej sprawie.
Radny A. Mazek zasygnalizował, aby Prezes TBS-u zorganizował spotkanie, na którym
odpowie na wszystkie wątpliwości mieszkańców. Zdaniem radnego w takim spotkaniu
powinni wziąć udział wszyscy zainteresowani, a nie tylko reprezentanci.
Radna U. Zielińska zwróciła uwagę, że wspomniana sprawa dotyczy tylko osób
zamieszkałych na osiedlu przy ul. Werbeny. Radna zwróciła uwagę na błędne informacje
jakie ukazały się w prasie regionalnej na temat powyższej sprawy. Radna dodała, że jeden z
pracowników TBS-u popełnił błąd, za co mieszkańcy zostali przeproszeni.
Błąd pracownika polegał na złym naliczeniu zaliczek.
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Przewodniczący C. Łukaszewski podsumowując powyższą dyskusję powiedział, że po
ogłoszeniu w TBS-ie przetargu na wywóz nieczystości jeden z pracowników błędnie
oszacował zaliczki, które mieli wpłacić mieszkańcy. Okazało się, ze mieszkańcy muszą
zwrócić należność, od której nie są naliczane odsetki.
Ad. 15 - Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 29.11.2007r. do
13.12.2007r. stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu nr 16/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 13.12.2007r

Przewodniczący C. Łukaszewski spytał, czy ktoś z radnych ma pytania do przedstawionego
sprawozdania.
W związku z pytaniami radnej B. Wyderka Burmistrz S. Kruszewski przedstawił informacje
na temat niżej wymienionych spotkań:
- 30.11.2007r. – spotkanie ze Starostą Otwocka w sprawie możliwości finansowania przez
miasto 1 etatu w architekturze oraz w komunikacji,
- 04.12.2007r. – spotkanie z przedstawicielami WSGE w sprawie propozycji władz uczelni
odnośnie wykupu nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 2. Pan Burmistrz poinformował, że
decyzja w tej sprawie będzie należała do Rady Miasta,
- 06.12.2007r. – spotkanie z komendantami Policji w Otwocku i Józefowie, na którym
omawiano min. sprawę kradzieży, które mają miejsce na Osiedlu Dębinka. Pan Burmistrz
przy tej okazji poinformował o zmianie komendanta powiatowego i komendanta Policji w
Józefowie,
Na pytanie radnej B. Kaczorek odnośnie spotkania z Zarządem Dróg Wojewódzkich
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że dotyczyło ono zaangażowania gminy przy
projektowaniu trasy 801.
Ad. 16 - Interpelacje i zapytania Radnych.
Radni nie zgłosili pytań i interpelacji.
Ad.17 – Wolne wnioski.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący C. Łukaszewski o godz.
15.30 zamknął XVI sesję Rady Miasta Józefowa dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Protokołowała:
Marta Wrońska

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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