Protokół nr 15/07
z obrad XV sesji Rady Miasta Józefowa, która odbyła się
w dniu 29 listopada 2007 roku w siedzibie Rady
Miasta przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski o godz. 13.15 dokonał otwarcia XV
sesji Rady Miasta Józefowa. Powitał radnych i przybyłych gości. Stwierdził quorum - w sesji
uczestniczyło czternastu radnych ( dwaj radni spóźnili się 15 minut).
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.

Załącznik nr 2 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.

Wnioski Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowi
załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 2 do protokołu Nr 15/07 z sesji
Załącznik nr 4 do protokołu Nr 15/07 z sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007r. Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007r

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007r

Ad.1 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski poinformował o następujących zmianach
w porządku obrad sesji:
• wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi
Miasta uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z lodowiska w
sezonie zimowym 2007/2008,
• zmiana projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Józefowa,
• zmiana projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego,
• wycofanie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału, ze względu na pojawienie
się nowych informacji na ww. temat.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał, czy są uwagi do porządku obrad w nowej wersji.
Radny Andrzej Mazek przypomniał, iż 8 listopada bieżącego roku na posiedzenie Komisji
Budżetowo - Gospodarczej przybyli mieszkańcy osiedli TBS przy ul. Zielonej i Werbeny ,
którzy zgłosili problem niejasnego rozliczenia wywozu nieczystości stałych z tychże osiedli.
Wnioskowali, by zgłoszony przez nich problem był przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady
Miasta. W związku z powyższym Radny Mazek wystąpił z wnioskiem formalnym, aby do
porządku obrad sesji wprowadzono jako punkt 3 - ,,omówienie sytuacji dotyczącej wywozu
nieczystości stałych za okres od 2004 roku z osiedli przy ul. Werbeny i Zielonej.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie ww. wniosek
Rada Miasta w obecności 12 radnych 7 głosami ,,za'' , głosów przeciw nie stwierdzono , 5
radnych wstrzymało się od głosu - podjęła wniosek Radnego Andrzeja Mazka w sprawie
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wprowadzenie jako punktu 3 porządku obrad XV sesji Rady Miasta tematu : ,,Omówienie
sytuacji dotyczącej wywozu nieczystości stałych za okres od 2004 roku z osiedli przy ul.
Werbeny i Zielonej.
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek obrad przyjęto przez aklamację.
Porządek obrad.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Miasta.
3. Omówienie sytuacji dotyczącej wywozu nieczystości stałych za okres od 2004 roku z osiedli
przy ul. Werbeny i Zielonej.
4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok
5. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz
może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na 2008 rok.
8. Uchwała w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Józefowa.
9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na
terenie miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
10.Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności
nieruchomości gruntowych położonych w liniach rozgraniczających ulicy bez nazwy (dz. ew.
nr 25/13 i dz.ew. nr 25/14 w obr. 16 )
11.Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie przy ul. Rejtana (dz. ew. nr 45/1 w obr 23).
12.Uchwała w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
13.Oświadczenie zawierające stanowisko w sprawie wskazania przez partycypanta gminę
Józefów najemcy do lokalu Nr 15 położonym w budynku przy ul. 3 Maja 2 w Józefowie.
14.Uchwała w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz
upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa do wykonania w imieniu Rady
Miasta obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej.
15.Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do ustalania wysokości
cen i opłat za korzystanie z lodowiska w sezonie zimowym 2007/2008.
16.Protokół Komisji rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 1 w
Józefowie.
17.Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu Nr 2 w
Józefowie.
18.Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji miejskich w 2006 roku.
19.Sprawozdania z pracy komisji Rady Miasta Józefowa za I półrocze 2007 roku.
20. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
21. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j.w.
22. Interpelacje i zapytania radnych.
23. Wolne wnioski.
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Ad.2 Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady M iasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał o uwagi odnośnie protokołu Nr 14/07 z obrad XIV sesji
Rady Miasta.
Radny Paweł Rupniewski zgłosił, że w ww. protokole na str. 10 zamiast MOK - Miejski
Ośrodek Kultury, powinno być napisane MDK - Miejski Dom Kultury.
Innych uwag do protokołu z XIV sesji Rady Miasta nie zgłoszono.
Rada Miasta w obecności 14 radnych przyjęła jednogłośnie protokół Nr 14/07 z XIV sesji.
Ad.3 Omówienie sytuacji dotyczącej wywozu nieczystości stałych za okres od 2004 roku z
osiedli przy ul. Werbeny i Zielonej.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski wyjaśnił, iż informacji jakie posiadł od
Prezesa oraz pracowników TBS wynika, że w minionym tygodniu zgłosiła się do TBS grupa
mieszkańców ww. osiedli w sprawie rozliczenia za wywóz nieczystości stałych. Po uzyskaniu
wyjaśnień o mylnie przeprowadzonej procedurze pozyskiwania opłat za wywóz nieczystości,
mieszkańcy przystali na propozycję Prezesa TBS.
Radny Andrzej Mazek zapytał dlaczego sprawa dotyczy wyłącznie dwóch osiedli TBS oraz
wyraził dezaprobatę dla sposobu, w jaki TBS dostarczało pisma mieszkańcom. Ponadto
stwierdził, iż pracownicy TBS odmawiali mieszkańcom przyjęcia pism.
Podkreślił, iż zaistniała sytuacja: wysokie opłaty za wywóz nieczystości stałych jest
konsekwencją braku nadzoru ze strony TBS.
Przewodniczący Rady Miasta tłumaczył, że administratorem budynków przy ul. Werbeny i
Zielonej jest TBS, w związku z czym wszelkie kwestie sporne powinny być w pierwszej
kolejności rozwiązywane między mieszkańcami a TBS.
Następnie w ww. sprawie zabrała głos Radna Urszula Zielińska wyjaśniając, iż pracownicy
TBS nigdy nikomu nie odmówili możliwości złożenia pisma. Nieporozumienie w sprawie opłat
za wywóz nieczystości zostało wyjaśnione dwa dni wcześniej. Zawiódł program komputerowy.
Podjęto uzgodnienia, że grupa mieszkańców zgłosi się w styczniu następnego roku i zostanie
przeprowadzona rozmowa na temat zaliczek na wywóz nieczystości stałych. Prezes TBS
przeprosił mieszkańców za wszelkie nieprawidłowości. Radna Zielińska zaznaczyła, że jeśli
mieszkańcy nie są w stanie uiścić pełnej opłaty za wywóz nieczystości, mogą złożyć podanie w
TBS o rozłożenie opłaty na raty lub też przesunięcie w terminie.
Radny Paweł Rupniewski tłumaczył, iż był uczestnikiem spotkania mieszkańców ww. osiedli
w omawianej sprawie, podczas którego zadeklarował rolę negocjatora, gdyż sprawa dotyczy
dużej liczby mieszkańców Józefowa a ponadto właścicielem TBS jest gmina. Przypomniał, że
podczas posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej ustalono, że mieszkańcy napiszą pismo
do Burmistrza i TBS w sprawie niejasnego rozliczenia za wywóz nieczystości stałych oraz, że
kwestia ta będzie omawiana na najbliższej sesji Rady Miasta, w celu znalezienia porozumienia.
Jak wyjaśniał Radny Rupniewski w dniu dzisiejszym Przewodniczący Rady Miasta
poinformował, że sprawa została wyjaśniona i mieszkańcy zaakceptowali propozycję Prezesa
TBS. Mieszkańcy natomiast twierdzą, że obawiają się wysokich odsetek, ponieważ jedyną formą,
jaką im zaproponowano jest rozłożenie płatności na raty. Radny Rupniewski zgodził się z
Przewodniczącym Rady Miasta, iż jest to sprawa między zarządcą a usługobiorcą, jednak w
chwili włączenia się do sprawy, chciałby poznać wszelkie jej aspekty, by została ona rozwiązana
ugodowo.
Nadmienił także, że mieszkańcy zgłaszają wiele wątpliwości odnośnie rozliczenia, w związku z
czym zdaniem Radnego Rupniewskiego sprawa nie jest wyjaśniona. Stwierdził, iż właściwym
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rozwiązaniem byłoby wstrzymanie egzekucji należności do chwili dopracowania i wyjaśnienia
niespójnych wyliczeń.
Kończąc swoją wypowiedź Radny Paweł Rupniewski wyraził zdziwienie, iż poruszany temat nie
jest właściwie przygotowany. Zaapelował, by rozwiązać sprawę w należyty sposób.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski wyjaśnił, że pozyskał informacje od
Prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego o osiągniętym porozumieniu w ww. sprawie ,
w związku z czym uznał, iż nie ma konieczności włączania tego tematu do porządku obrad sesji.
Radna Urszula Zielińska argumentowała, że grupa mieszkańców zapoznała się z fakturami za
wywóz nieczystości. Ponadto zgodziła się z Przewodniczącym Rady Miasta, iż stroną w sprawie
są mieszkańcy i TBS. Podkreśliła, iż każdy z mieszkańców osiedli przy ul Werbeny i Zielonej w
przypadku zaistnienia jakiegokolwiek problemu zostanie przyjęty i wysłuchany przez
pracowników TBS.
W powyższej sprawie zabrał głos również Burmistrz Miasta Stanisław Kruszewski, który
zaznaczył, iż jest to sprawa między mieszkańcami a administratorem i należy w pierwszej
kolejności wyczerpać tę podstawową drogę do rozwiązania problemu. W chwili niemożności
porozumienia się przez ww. strony powinny włączyć się do sprawy organy kontrolne.
Radny Mirosław Wójcik poparł wypowiedź Burmistrza. Dodał także, że Rada Miasta powinna
pełnić w omawianej sprawie rolę mediatora.
Następnie zabrał głos mieszkaniec Osiedla przy ul. Werbeny, który tłumaczył, że trzy pisma,
jakie mieszkańcy otrzymali z TBS zawierają niespójne informacje. Nadmienił, iż mieszkańcy
skontaktowali się również z firmą odbierającą nieczystości. Z informacji uzyskanych od
pracowników firmy wynika, że koszt odbioru takiego samego pojemnika nieczystości od
indywidualnych gospodarstw domowych jest niższy niż koszt wywozu pojemnika z osiedli TBS.
Mieszkaniec stwierdził także, że umowę z firmą odbierającą nieczystości można zawrzeć na czas
nieokreślony, co spowoduje obniżenie opłat.
Podkreślił, iż mieszkańcy domagają się jasnej , przejrzystej informacji dotyczącej rozliczenia
wywozu nieczystości. Od Rady Miasta mieszkańcy oczekiwali pomocy w omawianej sprawie.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski zobowiązał się zorganizować spotkanie
mieszkańców osiedli przy ul. Werbeny i Zielonej z Prezesem TBS oraz radnymi w siedzibie
Rady Miasta.
Radny Paweł Rupniewski apelował, aby spotkanie odbyło się jak najszybciej, w godzinach
wieczornych.
Ad.4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono: Radnego Jacka Sekułę oraz Radnego Damiana Podolskiego.
Rada Miasta zaakceptowała przez aklamację skład Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Rady M iasta Cezary Łukaszewski zapytał, czy są uwagi do ww. projektu
uchwały.
Radna Urszula Zielińska zapytała Burmistrza o ilość samochodów dla policji, do których
zakupu miasto w ostatnim czasie dopłacało.
Burmistrz wyjaśnił, że miasto partycypowało w kosztach zakupu łącznie trzech samochodów:
dwóch samochodów dla tutejszego komisariatu w kwotach 10 tys. zł i 20 tys. zł oraz jednego
samochodu dla Policji Powiatowej w Otwocku - 10 tys. zł.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się
do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania nad ww. projektem uchwały.
Po dokonaniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jacek Sekuła odczytał protokół,
który wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu Nr 15/07 z sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007r.
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Rada Miasta w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 88/V//07 w
sprawie zmian w budżecie miasta na 2007 rok, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu Nr 15/07 z sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007r

Ad.5 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.
Uwag do ww. projektu uchwały nie zgłoszono , w związku z powyższym Przewodniczący Rady
Miasta poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 89/V/07 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu, która stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu Nr 15/07 z sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007r.

Ad.6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości sumy, do której
Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Nie zgłoszono uwag do powyższego projektu uchwały, w związku z tym Przewodniczący Rady
Miasta poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 90/07 zmieniającą
uchwałę w sprawie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania, która stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu Nr 15/07 z sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007
r.

Ad 7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na 2008 rok.
Nie zgłoszono uwag do powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 14 radnych - 12 głosami ,,za'', 1 głosem ,,przeciw'' , jeden radny
wstrzymał się od głosu - podjęła Uchwałę Nr 91/V/07 w sprawie zatwierdzenia taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2008 rok, która
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku
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Po przegłosowaniu powyższej uchwały zabrał głos Radny Andrzej Mazek, który stwierdził, iż
koszty związane z poborem wody i kanalizacją są w Józefowie są wyższe w porównaniu z
Otwockiem. Apelował, by zastanowić się na przyszłość, czy zasadnym jest, by Miasto Józefów
obsługiwało kanalizację, gdyż jak stwierdził przyczynia się to ponoszenia wyższych kosztów.
Burmistrz wyjaśnił, że ceny w Otwocku za miesiąc wzrosną.
Następnie zabrała głos Radna Marianna Jakubowska, która nadmieniła, że temat taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków był przedmiotem
dyskusji na posiedzeniu Komisji Budżetowo - Gospodarczej, podczas którego wnioskowano by
na początku następnego roku zająć się analizą kosztów i sprawdzić gdzie można zaoszczędzić:
czy w kosztach czy w organizacji.
Ad.8 Uchwała w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Józefowa.
Radna Beata Wyderka zwróciła uwagę, iż podczas posiedzenia komisji, na którym omawiano
materiały na sesję stwierdzono, że w paragrafie 1 ust. 2 nie będzie czasookresu, co jednak
pozostało.
W odpowiedzi na wypowiedź przedmówczyni Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że
projekt uchwały został przedstawiony przez Burmistrza, radni mogą dokonywać zmian.
Radna Izabela Lasocka wyraziła opinię, iż ograniczenie czasem ludzi prowadzących małe
lokale gastronomiczne nie wpłynie korzystnie na budżet.
Przewodniczący Rady Miasta argumentował, iż we wtorek w posiedzeniu komisji, podczas
którego omawiano ww. temat, uczestniczył Przewodniczący MKRPA - osoba kompetentna w
owej kwestii i wtedy uwagi Radnej Lasockiej powinny być zgłoszone.
W nawiązaniu do wypowiedzi Radnej Lasockiej, Burmistrz nadmienił, iż ustawa o
rozwiązywaniu problemów alkoholowych przeszkadza poruszonej przez nią kwestii.
Radna Izabela Lasocka zapytała, czy ograniczenie czasu pracy lokali gastronomicznych jest
jedynym sposobem rozwiązywania problemów alkoholowych. Przypomniała, że w latach 80 tych sprzedawano alkohol do godziny 13 i rozwijał się pokątny handel. Wyraziła zdanie, że jest
to hamowanie małej przedsiębiorczości, niekorzystne dla właścicieli zakładów gastronomicznych
oraz dla mieszkańców.
Następnie Radna Izabela Lasocka zgłosiła wniosek, by nie ograniczać czasu pracy zakładów
gastronomicznych i usługowych.
Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że byłoby to równoznaczne z wycofaniem projektu
uchwały.
Burmistrz nadmienił, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
określa, iż Rada Miasta powinna ustalić pewne ograniczenia. Ww. ustawa zawiera wytyczne,
jakie powinny znaleźć się w uchwale.
Głos w dyskusji zabrał także Radny Paweł Rupniewski, twierdząc, iż na komisji przegłosowano
wniosek, by wydłużyć czas pracy lokali gastronomicznych w piątki, soboty i niedziele do
godziny 24.00 przez cały rok. Przypomniał, że Przewodniczący MKRPA nie oponował przeciw
powyższemu wnioskowi.
Następnie Radny Rupniewski wyraził opinię, że jeśli mają panować zasady ,,zdrowej''
konkurencji, dopuściłby całodobowe korzystanie z lokali, za wyjątkiem ogródków działających
w okresie letnim.
Nadmienił także , że wszelkie kwestie związane z zakłócaniem porządku powinny być
rozwiązywane w inny sposób. Ponadto nadmienił, że w odniesieniu do sklepów powinny być
podtrzymane dotychczas obowiązujące zasady.
Kończąc swoją wypowiedź, zaproponował, by nie podejmować decyzji na ww. temat w dniu
dzisiejszym, ale przemyśleć tę kwestię i doprecyzować projekt uchwały.
Burmistrz Miasta Stanisław Kruszewski stwierdził, że wypowiedź Radnego Rupniewskiego
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jest odzwierciedleniem próśb sąsiadów lokali. Zgodził się z
wypowiedzią Radnego
Rupniewskiego odnośnie zachowania obowiązujących zasad dotyczących sklepów i możliwości
korzystania z lokali gastronomicznych po godzinie 22 w odniesieniu do sal zamkniętych,
ponieważ nie ma to bezpośredniego wpływu na życie sąsiadów.
W związku z pojawiającymi się nowymi argumentami w sprawie Radny Mirosław Wójcik
poparł wniosek dotyczący wycofania z porządku obrad sesji punktu dotyczącego projektu
uchwały w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i
usługowych na terenie miasta Józefowa i odesłanie go do prac komisji.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie ww. wniosek
Rada Miasta w obecności 14 radnych - 12 głosami ,,za”, głosów ,,przeciw'' nie stwierdzono,
nikt nie wstrzymał się od głosu, zaakceptowała wniosek o zdjęcie z porządku obrad
projektu uchwały w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i usługowych na terenie miasta Józefowa i odesłanie go do prac komisji.
Projekt ww. uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.

Ad.9 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży jaki i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuaowania
na terenie miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił ww. projekt uchwały, po czym zwrócił się z
zapytaniem do radnych, czy mają pytania do przedstawionego projektu.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
ww. projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 92/V/07
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie
miasta Józefowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, która stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku

Przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Obrady wznowiono o godzinie 14.45
Ad.10 Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa
własności nieruchomości gruntowych położonych w liniach rozgraniczających ulicy bez
nazwy (dz. ew. nr 25/13 i dz. ew. nr 25/14 w obr. 16).
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski zapytał o uwagi do przedstawionego
projektu uchwały.
Radny Paweł Rupniewski zgłosił pytanie dotyczące działki 25/13, która znajduje się w pasie
projektowanej trasy Nadwiślańskiej - czy miasto powinno ową działkę wykupić i w jakim celu.
Ponadto wyraził opinię, że ze względu na naniesienie (budynek), podział działek obok będzie
przeprowadzony w sposób uniemożliwiający poszerzenie sześciometrowej drogi, jak też
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zaznaczył, że nie zmieszczą się tam media.
Ponadto wyraził ubolewanie, że ww. temat nie był omawiany na Komisji ŁPiOŚ, ponieważ
obecnie nie ma możliwości skonsultowania powyższej kwestii z planem zagospodarowania
przestrzennego oraz zadał pytanie czy w planie jest zaprojektowana droga.
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Bożena Pukaczewska
wyjaśniła, iż plan nie przewiduje drogi tylko konkretną zabudowę i możliwość podziału na
konkretne działki o konkretnej powierzchni. Właściciel nieruchomości dokonał podziału na
działki budowlane oraz stworzył drogę i zaproponował nabycie jej za 10 zł za m². Jak stwierdziła
p. Pukaczewska Rada Miasta nie musi zgodzić się na propozycję właściciela.
Radny Rupniewski argumentował, iż sześciometrowa droga wobec naniesienia nie będzie
mogła uzyskać normalnych gabarytów drogi publicznej. Przypomniał, że postulowano, by drogi
były co najmniej 10 metrowe.
Pani Pukaczewska wyjaśniła, iż droga została zaprojektowana przy podziale jako
sześciometrowy ciąg pieszo - jezdny do obsługi projektowanych działek wyodrębnionych w
wyniku tegoż podziału.
Kierownik Referatu GiGN tłumaczyła, że teren objęto planem zagospodarowania, zgodnie z
którym przeznaczenie jego jest pod zabudowę mieszkaniową ekstensywną w formie zabudowy
wolnostojącej lub bliźniaczej z dopuszczeniem funkcji towarzyszących - usługi w zakresie
turystyki i rekreacji realizowanej w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym. Nie istnieje tam
konkretnie wydzielona droga. Jest to droga wewnętrzna służąca do obsługi mieszczących się
obok działek.
Radny Jacek Sekuła wyraził opinię, iż poszerzenie w przyszłości drogi w kierunku wschodnim
będzie niemożliwe, ponieważ istnieje naniesienie. Sugerował, by zaproponować właścicielowi,
aby droga posiadała pełne gabaryty, co najmniej 10 m.
W powyższej kwestii wypowiedziała się także Radna Urszula Zielińska, która `proponowała,
by zostawić tę drogę jako wewnętrzną.
Radny Paweł Rupniewski zapytał o działkę nr 25/13.
Burmistrz wyjaśnił, iż odpowiedź na pytanie Radnego Rupniewskiego na temat ww. działki
będzie możliwa za 2 - 3 miesiące, po dokładnym wykreśleniu w terenie trasy Nadwiślańskiej.
W związku z powyższym Radny Paweł Rupniewski wnioskował o wstrzymanie się z
głosowaniem nad ww. projektem uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Cezary Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Nikt z radnych nie głosował za podjęciem uchwały,
11 radnych głosowało ,,przeciw'' podjęciu uchwały, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Rada Miasta nie podjęła uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta
Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w liniach
rozgraniczających ulicy bez nazwy (dz. ew. nr 25/13 i dz. ew. 25/14 w obr. 16).
Projekt omawianej uchwały stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr13 do protokołu Nr 15/07 z sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 29 listopada
2007r.

Ad 11 Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa
własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie przy ulicy Rejtana (dz. ew. nr
45/1 w obr. 23)_.
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Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski przedstawił ww. projekt uchwały i zapytał
o ewentualne uwagi. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący poddał pod
głosowanie powyższy projekt.
Rada Miasta w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 93/V/07 w sprawie
nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności nieruchomości
gruntowej położonej w Józefowie przy ulicy Rejtana (dz. ew. nr 45/1 w obr.23), która
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku

Ad.12 Uchwała w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego.
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił ww. projekt uchwały, po czym zapytał, czy są uwagi
do tegoż projektu uchwały.
Radna Barbara Kaczorek zapytała czy inne gminy również wystąpiły do Trybunału
Konstytucyjnego w powyższej sprawie.
Radca prawny Robert Ostrowski udzielił odpowiedzi, że nie posiada wiedzy na temat
wystąpień innych gmin.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
Rada Miasta w składzie 14 radnych - 10 głosami ,,za", głosów ,,przeciw" nie stwierdzono, 4
radnych wstrzymało się od głosu - podjęła Uchwałę Nr 94/V/07 w sprawie wystąpienia do
Trybunału Konstytucyjnego, która stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.

Ad.13 Oświadczenie zawierające stanowisko w sprawie wskazania przez partycypanta
gminę Józefów najemcy do lokalu Nr 15 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 2 w
Józefowie.
Radna Marianna Jakubowska stwierdziła, iż wiele osób ubiega się o mieszkanie. Pani Halina
Grzeszczuk- Sajjad przyjechała do Polski na podstawie programu rządowego, w związku z czym
rząd powinien zapewnić jej pomoc w zakwaterowaniu. Wyraziła opinię, że jeśli w ogóle
przyznawać ww. mieszkanie, to może wziąć pod uwagę lokale o niższym standardzie.
Podkreśliła, że należy pamiętać o potrzebach mieszkańców Józefowa.
Burmistrz tłumaczył, że z wyżej wymienioną prośbą wystąpiło do miasta MSWiA, ponieważ
zostało sprowadzonych do Polski kilkadziesiąt rodzin ze względu na zagrożenie życia w Iraku.
Do tej pory p. Grzeszczuk - Sajjad mieszkała w ośrodku MSWiA w Otwocku. Ww. podjęła pracę
w Urzędzie Skarbowym w Otwocku, dzieci uczestniczyły w kursach nauki języka polskiego.
Burmistrz nadmienił także, iż mieszkanie proponowane p. Grzeszczuk - Sajjad jest mieszkaniem
TBS.
Radny Mirosław Wójcik wyraził opinię, iż ludziom w trudnych sytuacjach życiowych należy
pomagać. Podkreślił jednak, iż p. Grzeszczuk - Sajjad została ewakuowana do Polski na
podstawie programu rządowego, za który odpowiada MSWiA, w związku z czym MSWiA
powinno pomóc ww. i nawiązać rozmowy z miastem.
Radny Jacek Sekuła wyraził opinię, iż omawiane oświadczenie nie jest doprecyzowane min.:
kwestia pomocy finansowej, jaką p. Grzeszczuk - Sajjad otrzyma po opuszczeniu ośrodka.
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami p. Bożena Pukaczewska
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wyjaśniła, iż ma to być pomoc finansowa w wysokości 800 zł miesięcznie na wynajem lokalu, do
czasu podjęcia pracy, maksymalnie do 31.12.2007r.
Następnie w powyższej kwestii zabrał głos Radny Paweł Rupniewski, który stwierdził, iż
chciałby poznać stanowisko Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta w owej sprawie.
Radna Urszula Zielińska tłumaczyła, że do Burmistrza wpłynęło pismo w sprawie p.
Grzeszczuk - Sajjad, w związku z czym Komisja Mieszkaniowa przychyliła się do tego , by
pomóc w jakiś sposób p. Grzeszczuk - Sajjad, ze względu na trudną sytuację życiową.
Początkowo zastanawiano się nad tym, by p. Grzeszczuk - Sajjad sama wpłaciła partycypację,
jednak po dyskusji na powyższy temat podczas komisji kwalifikacyjnej uznano, by miasto
pozostało właścicielem partycypacji. Mieszkanie po powrocie p. Sajjad do Iraku wróciłoby do
gminy.
Radny Paweł Rupniewski ponownie zaapelował o przedstawienie aktualnego stanowiska
Komisji Mieszkaniowej w przedmiotowej sprawie, gdyż jak wynika z załączonego protokołu z
posiedzenia komisji w sierpniu, członkowie Komisji Mieszkaniowej zaproponowali, by
poinformować p. Grzeszczuk - Sajjad, iż gmina dysponuje jedynie lokalami ze starego zasobu
budowlanego.
Ponadto dodał, że z dokumentacji dołączonej do projektu oświadczenia wynika, iż Zespół ds.
partycypacji powołany przez Burmistrza zdecydował, że Rada Miasta na najbliższej sesji przyzna
p. Grzeszczuk - Sajjad w drodze uchwały mieszkanie położone w Józefowie przy ul. 3 Maja 2.
Ponownie podkreślił, że w Radzie Miasta są osoby, znające potrzeby i problemy mieszkaniowe i
chciałby bazować na ich stanowisku w omawianej sprawie.
Następnie Radny Andrzej Mazek stwierdził, iż p. Grzeszczuk - Sajjad uczestniczyła w jednym z
posiedzeń Komisji Mieszkaniowej i komisja uznała, że będzie rozpatrywała wniosek
zainteresowanej biorąc pod uwagę także stary zasób budowlany.
W nawiązaniu do wypowiedzi Radnego Rupniewskiego, Radny Mirosław Wójcik stwierdził, że
Komisja Mieszkaniowa nie ma wpływu na przyznawanie mieszkań TBS. Jedynym ciałem
doradczym jest Komisja ds. partycypacji. Podkreślił, iż nie jest przeciwnikiem pomocy rodzinom
ewakuowanym z Iraku, jednakże podobne sytuacje powinny być rozpatrywane dwustronnie. W
pomoc owym rodzinom powinno włączyć się MSWiA, które sprowadziło rodziny do kraju.
Radny Zbigniew Siekierzyński zapytał w jaki sposób mieszkanie przyznane p. Grzeszczuk Sajjad ,,wróciłoby'' do gminy, ponieważ istnieje ewentualność, iż zainteresowana wracając do
Iraku pozostawi lokal dzieciom.
Jednocześnie wyraził opinię, iż ww. znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej - w sytuacji
wojny i należałoby jej pomóc.
W odpowiedzi na pytanie przedmówcy Radna Urszula Zielińska, wyjaśniła, iż p. Grzeszczuk Sajjad może zamieszkiwać w lokalu tylko z jednym dzieckiem. Umowę najmu można podpisać
na czas określony i ewentualnie przedłużać okres najmu.
Radny Andrzej Mazek dodał, iż przed podjęciem decyzji w omawianej sprawie radni powinni
zapoznać się z zasadami partycypacji określonymi w uchwale 210 z 2004 r.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski przypomniał, iż istnieją dwa stanowiska w
sprawie. Pierwsze Komisji Mieszkaniowej podjęte w sierpniu bieżącego roku, mówiące, iż
należy poinformować p. Grzeszczuk - Sajjad, że gmina dysponuje jedynie lokalami ze starego
zasobu mieszkaniowego. Drugie Zespołu ds. partycypacji pozytywnie opiniujące przyznanie ww.
mieszkania TBS.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie projekt Oświadczenia
zawierającego stanowisko w sprawie wskazania przez partycypanta Gminę Józefów najemcy do
lokalu nr 15 położonego w budynku przy ul. 3 Maja 2 w Józefowie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych - 6 głosami ,,za'', 3 głosami ,,przeciw'', 5 radnych
wstrzymało się od głosu - podjęła oświadczenie zawierające stanowisko w sprawie
wskazania przez partycypanta Gminę Józefów najemcy do lokalu przy ul. 3 Maja 2 w
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Józefowie, które stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.

Ad.14 Uchwała w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa do wykonywania w imieniu
Rady Miasta obowiązków określonych w ustawie lustracyjnej.
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił ww. projekt uchwały oraz zapytał o ewentualne
uwagi do ww. projektu. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przystąpiono do głosowania nad
powyższym projektem uchwały.
Rada Miasta w obecności 14 radnych - 13 głosami ,,za'', głosów ,,przeciw'' nie stwierdzono,
1 osoba wstrzymała się od głosu - podjęła Uchwałę Nr 95/V/07 w sprawie powiadomienia o
obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady
Miasta Józefowa do wykonania w imieniu Rady Miasta obowiązków określonych w ustawie
lustracyjnej, która stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.

Ad.15 Uchwała w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do ustalania
wysokości cen i opłat za korzystanie z lodowiska w sezonie zimowym 2007/2008.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały i
zapytał o ewentualne uwagi do projektu.
Radny Andrzej Mazek zgłosił, iż w nazwie uchwały brakuje wyrażenia ,,w sezonie zimowym
2007/2008", co zostało uwzględnione.
Następnie przystąpiono do głosowania nad ww. projektem
Rada Miasta w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 96/V/07 w sprawie
powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do ustalania wysokości cen i opłat za
korzystanie z lodowiska, która stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.

Ad.16 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu
Nr 1.
Rada Miasta zaakceptowała protokół, który stanowi załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta z dnia 29 listopada 2007 roku.

11

Ad.17 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu
Nr 2.
Rada Miasta zaakceptowała protokół, który stanowi załącznik nr 20 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 20 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta z dnia 29 listopada 2007 roku.

Ad.18 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji inwestycji miejskich w 2006 roku.
Radny Andrzej Mazek wnioskował o wyjaśnienie przez zespół kontrolujący kwestii dotyczącej
złożenia oświadczenia przez kierownika budowy z dnia 27 kwietnia 2007 roku stwierdzającego
wykonanie robót drogowych związanych z budową ul. Cichej od ul. Marszałka Piłsudskiego do
ul. 3 Maja oraz ul. Nowej, skoro prace na ww. ulicy nie zostały zakończone. Radny Mazek
domagał się, by zespół kontrolny wyjaśnił na piśmie, kiedy zostały uregulowane należności za
wykonanie prac.
Radny Jacek Sekuła odesłał Radnego Mazka do protokołu z kontroli oraz załączników do
protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta tłumaczył, iż dokumentacja dotycząca kontroli omawianej
inwestycji jest obszerna, w związku z czym radni otrzymali tylko protokół pokontrolny. Protokół
odbioru końcowego spisano 17 maja 2007r., a zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej kontrolował
11 lipca 2007r., w związku z czym mógł ustalić stan faktyczny oraz sformułować wnioski
jedynie na podstawie dokumentacji. Dociekanie szczegółów w ww. kwestii może stać się
przedmiotem kolejnej kontroli.
Radny Andrzej Mazek ponowił swoje stanowisko w sprawie uzyskania informacji odnośnie
daty wypłacenia należności za wykonanie prac w związku z omawianą inwestycją, czy nastąpiła
ona bezpośrednio po złożeniu oświadczenia przez kierownika robót.
Głos w dyskusji na powyższy temat zabrał również Burmistrz Stanisław Kruszewski
stwierdzając, że termin wypłaty należności za wykonanie prac nie wynika z oświadczenia
kierownika robót czy też dyrektora firmy, a z protokołu odbioru końcowego spisanego przez:
przedstawiciela miasta, przedstawiciela wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Wypłata należności następuje po spisaniu protokołu.
Radny Paweł Rupniewski wyraził opinię, iż procedura powinna przebiegać w sposób opisany
przez Burmistrza. Stwierdził, iż w omawianym przypadku było podobnie. Spisano protokół
odbioru końcowego, aczkolwiek z uwagi na fakt, iż gmina nie była właścicielem części gruntu,
na którym była inwestycja, nie była w stanie udostępnić gruntu wykonawcy. W związku z
powyższym w protokole odbioru końcowego zaznaczono, że gdy gmina nabędzie grunt,
wykonawca zakończy inwestycję. Zdaniem Radnego Rupniewskiego oświadczenie było
przedwczesne i nie wynikało z winy wykonawcy. Wypłata należności nastąpiła zgodnie z
umową. Radny Rupniewski stwierdził, iż pomimo że fizycznie prace związane z budową drogi
nie zostały zakończone, a należność uregulowano, droga została wykonana w całości.
Odnośnie kontroli związanej z omawianą inwestycją Radny M irosław Wójcik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przypomniał, że protokół zawiera zalecenia pokontrolne,
by uniknąć podobnych sytuacji na przyszłość.
Radny Andrzej Mazek zapytał, czy w związku z powyższym oznacza to , że po złożeniu
oświadczenia przez kierownika budowy droga została oddana do użytku, bo jak nadmienił ruch
na ww. odcinku ul. Cichej odbywał się.
Burmistrz wyjaśnił, że podczas trwania budowy mieszkańcy muszą przemieszczać się do swoich
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posesji, dlatego niewielki ruch na ulicy odbywał się. W omawianym przypadku jeden z
mieszkańców nie zgadzał się na sprzedaż gruntu, w związku z czym powstały trudności z
zakończeniem inwestycji.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z powyższym protokół pokontrolny został
zaakceptowany i stanowi on załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 21 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku

Ad.19 Sprawozdania z pracy komisji Rady Miasta Józefowa za I półrocze 2007 roku.
Nie zgłoszono uwag do sprawozdań. Rada Miasta zaakceptowała sprawozdania..
Sprawozdania stanowią załączniki nr 22, nr 23, nr 24, nr 25, nr 26, nr 27,nr 28 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 22 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.
Załącznik nr 23 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta z dnia 29 listopada 2007 roku.
Załącznik nr 24 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.
Załącznik nr 25 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.
Załącznik nr 26 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.
Załącznik nr 27 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.
Załącznik nr 28 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.

Ad.20 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski poinformował o:
- wnioskach i interpelacjach radnych oraz wnioskach mieszkańców. Wszystkim wnioskom i
interpelacjom nadano właściwy bieg.,
- nieprawidłowościach w złożonych oświadczeniach majątkowych,
- uczestnictwie w akcji propagandowej organizowanej przez Fundację ,,Ja Wisła",
- pomocy finansowej dla ucznia Liceum Katolickiego w Józefowie.
Ad.21 Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres 11 października 2007 r. do 29
listopada 2007 r. stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 29 do protokołu Nr 15/07 z sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 29 listopada 2007 roku.

Radna Urszula Zielińska zapytała o:
•
spotkanie w sprawie trasy 801,
•
spotkanie z członkami Stowarzyszenia Metropolia Warszawa w Józefowie,
•
wizytę Księdza Proboszcza z Błot,
•
otwarcie biura poselskiego Pani Anny Sikora.
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•

Burmistrz wyjaśnił, iż istotą spotkania w sprawie trasy 801 była dyskusja na temat szans
powstania ww. trasy, określenia kto i w jaki sposób rozwiąże kwestię skrzyżowania trasy
801 z południową obwodnicą Warszawy. Problem rozwiązano, gdyż przedstawiciele
Zarządu Dróg Krajowych poinformowali, iż ów węzeł jest już zaprojektowany. Burmistrz
nadmienił także, że zaproponował pomoc miasta w pracach przygotowawczych do
budowy trasy. Józefów brałby udział w przygotowaniu map podziałowych, w pracach
geodezyjnych dotyczących wytyczenia i wydzieleń pod drogę na terenie Józefowa.

•

Burmistrz wyjaśnił, iż 17.10.2007r.odbyła się konferencja ,, Warszawa Metropolią'',
podczas której omawiano min. wyniki ankiety dotyczącej wyobrażeń mieszkańców, czym
powinna zajmować się Metropolia .
Ponadto nadmienił, że w ramach Metropolii działają zespoły. Jest on członkiem
zespołu drogowo - komunikacyjnego. Stwierdził, że istnieje szansa, by za 2 - 3 lata
jeździła przez Józefów Szybka Kolej Miejska, w związku z czym miasto ponosiłoby
znaczne miesięczne koszty utrzymania SKM.

•
•

Burmistrz poinformował, że wizyta Księdza z Błot była wizytą grzecznościową.
Burmistrz wyjaśnił, iż był gościem podczas otwarcia biura poselskiego p. Anny Sikora. w
dniu 25 listopada bieżącego roku.

Następnie Radna Beata Wyderka zapytała o spotkanie w dniu 15 października 2007r. z
Wiceprezydentem Miasta Warszawy p. Wojciechowiczem.
Burmistrz wyjaśnił, iż spotkanie dotyczyło budowy trasy 801, jak też wspólnej budowy z Gminą
Wawer przejścia pod torami na wysokości ul. Werbeny oraz utwardzenia ul. Werbeny i
Brucknera.
Radna Wyderka zapytała także o spotkanie 23 października w Hotelu Holiday Inn z p. Dyrektor
Elżbietą Pniewską
Burmistrz wyjaśnił, iż spotkanie dotyczyło prośby o umorzenie podatku.
Kolejne pytanie do Burmistrza dotyczyło spotkania w dniu 29 października z firmą PRO - EKO.
Burmistrz odpowiedział, iż podczas spotkania z przedstawicielami ww. firmy rozmawiano na
temat studium wykonalności i innych dokumentów dotyczących wniosku do funduszu spójności
na wodę i kanalizację.
Ostatnie pytanie zadane przez Radną Beatę Wyderka dotyczyło przebiegu spotkania z
Dyrektorem MEN p. Januszem Krupa .
Burmistrz wyjaśnił, że tematem spotkania była komputeryzacja szkół.
Radny Damian Podolski zapytał o spotkanie z dyrektorami szkół.
Burmistrz udzielił odpowiedzi, iż dotyczyło ono zwiększenia sum pieniędzy przeznaczonych na
fundusz motywacyjny.
Ad.22 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Paweł Rupniewski zapytał, czy są już rozstrzygnięcia dotyczące zatrudniania
urzędników USC.
Burmistrz wyjaśnił, iż nie otrzymał sygnałów o nieprawidłowościach w ww. kwestii. Nadmienił,
iż na stronie internetowej miasta znajduje się informacja - wyjaśnienie w powyższej sprawie.
Radna Izabela Lasocka zadała pytanie dotyczące budowy kliniki kardiochirurgicznej przy ul.
Nadwiślańskiej.
Burmistrz tłumaczył, że z informacji jakie posiada, wynika, że klinika powstanie. Ma ona być
wyposażona w nowoczesny sprzęt kardiochirurgiczny.
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Radny Mirosław Wójcik zapytał o informacje na temat udziału Józefowa w zakwaterowaniu
jednej z drużyn piłkarskich podczas trwania EURO 2012.
Burmistrz odpowiedział, że w Hotelu Holiday Inn przedstawiciele UFA przeprowadzili kontrolę
i jak wynika z rozmów z Dyrektor hotelu, kontrolujący byli przychylni owej koncepcji.
Ponadto Burmistrz poinformował radnych, że miasto zamierzało pozyskać fundusze unijne na
tzw. Centrum Pobytowe, które miałoby powstać w miejscu istniejącego ośrodka , gdzie mogłaby
przebywać jedna z drużyn podczas Euro 2012. Jednak okazało się, że Unia Europejska nie
finansuje tego. W związku z powyższym należy zmienić nazwę na Centrum Sportowo –
Rekreacyjne.
Część pieniędzy, szczególnie na boiska ze sztuczną nawierzchnią można byłoby pozyskać z
Ministerstwa Sportu, a część - na rozwój sportu z Unii Europejskiej.
Podkreślił, iż najpierw należałoby zrobić tam wodę, kanalizację oraz dogodny dojazd.
Następnie zabrała głos Radna Izabela Lasocka. Zasygnalizowała kwestię usuwania uschłych
drzew. Stwierdziła, iż usuwanie drzew długo trwa i zapytała czy nie ma możliwości
przyspieszenia tego procesu.
Burmistrz wytłumaczył, że w pierwszej kolejności musi być zgoda Powiatu, po czym miasto w
drodze przetargu wyłania wykonawcę i jak nadmienił nie jest to nadmiernie długi proces.
Radna Lasocka zapytała również o wodociąg przy ul. Nadwiślańskiej.
Burmistrz tłumaczył, iż w kwestii wodociągu nic nie zmieniło się. Jest w trakcie uzgodnień.
Sprawa zaczęła się dwa lata temu i nadal trwa. Jedynym rozwiązaniem sprawy jest, by
mieszkańcy wyrazili zgodę na wpuszczenie rurociągu na ich teren.
Burmistrz nadmienił także, iż przed dwoma dniami otrzymał wstępne zapewnienie, że na ulicy
Wyszyńskiego na odcinku od Wawerskiej do ul. Nadwiślańskiej z przerwami, być może będzie
zgoda na kanalizację. Ostatnią sprawą w przypadku nie wyrażenia zgody przez mieszkańców na
wejście na teren prywatny, będzie rozwiązanie, aby przy projektowaniu drogi 801 nadzorować
projekt i wkomponować to w tzw. drogę obsługową.
Radna Lasocka wyjaśniła, iż mieszkańcy są przychylni projektowi. Nadmieniła również, że ze
względu na wcześniejsze informacje o wodociągu mieszkańcy przygotowali się do projektu.
Burmistrz wyjaśnił, że najczęściej w Józefowie problemy występują przy drogach
wojewódzkich.
Następnie Radny Mirosław Wójcik zadał pytanie dotyczące powstania Delegatury Powiatu w
mieście.
Burmistrz udzielił odpowiedzi, że jutro w ww. sprawie odbędzie się spotkanie za Starostą.
Ad.23 Wolne wnioski.
Jeden z Mieszkańców Józefowa zapytał o:
- skrzyżowanie drogi 721 z trasą 801.
Burmistrz wyjaśnił, że będzie ono w tym miejscu gdzie jest obecnie. Będzie tam jednostronne
dojście.
Ponadto mieszkaniec zapytał o możliwość zapoznania się z projektami budowlanymi dróg
osiedlowych.
Burmistrz udzielił odpowiedzi, iż takie projekty nie istnieją.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski o godzinie 16.50 zamknął XV sesję Rady Miasta Józefowa, dziękując wszystkim
za uczestnictwo.
Protokołowała:
Renata Nosarzewska

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski
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