Protokół nr 10/07
z obrad X sesji Rady Miasta Józefowa, która odbyła się
w dniu 21 czerwca 2007 roku w siedzibie Rady
Miasta przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski o godz. 13.15 dokonał otwarcia X Sesji Rady
Miasta Józefowa. Powitał radnych i przybyłych gości. Stwierdził quorum - w sesji uczestniczyło
piętnastu radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 10/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 21 czerwca 2007 roku.

Załącznik nr 2 do protokołu nr 10/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 21 czerwca 2007 roku.

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowi załącznik nr
3 do protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 10/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 21.06.2007 roku

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 10/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 21czerwca 2007r

Ad.2. Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miasta Józefowa .
Na wstępie Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski zwrócił się z pytaniem - czy radni
mają uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta Józefowa.
Radny Pan Paweł Rupniewski zgłosił następujące zastrzeżenia:
a) brak zapisu, dotyczącego wyjaśnienia późnego zgłoszenia błędu, jaki zauważył Pan Rupniewski. Pan
Rupniewski dostrzegł, błąd odnośnie projektu Uchwały, dotyczącej uchylenia uchwały w sprawie
oddania w dzierżawę na czas oznaczony działek gruntu położonych w Józefowie przy rzece Świder
pomiędzy ulicami Dolną i Żabią, oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr
11/2,66.12,27,17/6,18/3,18/6,30/1,30/3,31,29 i 67 w obr.94; po posiedzeniu komisji, na którym
omawiane były materiały na sesję.
b) brak zapisu, dotyczącego prośby Radnego Rupniewskiego, by projekt nowej Uchwały w sprawie
oddania w dzierżawę nieruchomości położonych przy rzece Świder, między ul. Dolną a ul. Żabią,
został przedstawiony radnym na dwa tygodnie przed kolejną sesją Rady Miasta.
c) prośba, by w protokole znalazł się zapis, dotyczący sugestii Radnego Pana Jacka Sekuły, iż niektórzy
radni, nie popierają budownictwa socjalnego w mieście, jak również, iż niektórzy radni ponoszą winę
za wstrzymywanie przez Wojewodę budowy przedszkola.
Przyjęcie protokołu zostało przełożone na kolejną sesję Rady Miasta Józefowa.
Ad.1 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Pan Cezary Łukaszewski zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad.
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Radny Pan Paweł Rupniewski w imieniu Klubu Radnych PiS, zgłosił wniosek, by rozszerzyć porządek
obrad o Uchwałę w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Józefowa - Rady Osiedla ,,Nowa
Wieś’’. Wyjaśnił, że podczas dyżuru, jaki pełnił w dniu 18.06.2007 r. zapoznał się z wnioskiem grupy
mieszkańców, która wyszła z inicjatywą powołania jednostki pomocniczej w mieście. Mieszkańcy
wnioskowali, by uchwała w wyżej wymienionej sprawie, została podjęta na sesji Rady Miasta Józefowa w
dniu 21 czerwca 2007 roku. Jak zaznaczył Pan Rupniewski, mieszkańcy nie otrzymali odpowiedzi na
pierwsze pismo, dlatego też złożyli pismo ponaglające. Radny Rupniewski nadmienił, iż przekazywał
sprawę Przewodniczącemu Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski wyjaśnił, iż pismo w sprawie powołania Rady
Osiedla ,,Nowa Wieś’’, wpłynęło do biura Rady Miasta w dniu 4 czerwca 2007 roku.
W dniu 5 czerwca 2007 roku, sprawa została przekazana do Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego - pod obrady. Kolejne pismo - ponaglające, zostało złożone przez mieszkańców w dniu 14
czerwca 2007 roku. Jak poinformował Przewodniczący Rady Miasta, proceduralnie, podjęcie uchwały na
sesji w dniu 21 czerwca 2007 roku, nie jest możliwe, ze względu na konieczność dokładnego
przeanalizowania propozycji przez wszystkich radnych.
Radny Pan Paweł Rupniewski wyraził opinię, iż zasadnym byłoby, nie zważając na maksymalny termin
udzielenia odpowiedzi - 30 dni, poinformować mieszkańców, iż sprawa jest realizowana, gdyż jak
zaznaczył Pan Rupniewski, Rada powinna, bez zbędnej zwłoki, załatwiać sprawy. Pan Rupniewski
wyjaśnił, iż nie mógł odpowiedzieć na wyżej wymieniony wniosek mieszkańców, gdyż nie wiedział, że
taki wpłynął do Rady.
Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, iż odpowiedź została wysłana mieszkańcom trzy dni temu.
Do dyskusji na temat powołania Rady Osiedla ,,Nowa Wieś’’ włączył się Radca Prawny Zbigniew
Czajor, który wyjaśnił, iż osiedle w rozumieniu prawa jest jednostką pomocniczą miasta.
W dziale III, w § 9 i następnych Statutu Miasta, są określone zasady, na podstawie których, podejmuje się
uchwałę o utworzeniu jednostki pomocniczej. W pierwszej kolejności przeprowadzane są konsultacje z
mieszkańcami, następnie Rada określa uchwałą, tryb i zasady konsultacji, po czym Burmistrz sporządza
projekt granic jednostki pomocniczej. Jak stwierdził Pan Czajor, nie jest to kwestia dwóch tygodni, ale
dłuższego czasu.
Radny Pan Paweł Rupniewski wyraził opinię, iż zgadza się z koniecznością określenia granic jednostki
pomocniczej, jednakże obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych, nakazuje wyłącznie Statut
Miasta Józefowa, natomiast ustawa o samorządzie gminnym, dopuszcza rezygnację z konsultacji, jeśli
inicjatorem utworzenia jednostki pomocniczej są mieszkańcy.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w dniu 21 czerwca, uchwała w sprawie powołania Rady
Osiedla ,,Nowa Wieś”, nie będzie wprowadzona pod obrady. Zaproponował, by sprawę przełożyć do
posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
Następnie mieszkaniec Józefowa Pan Marek Cichocki - jeden z inicjatorów powołania Rady Osiedla
,,Nowa Wieś’’, zapytał Przewodniczącego Rady Miasta, czy może zabrać głos w powyższej sprawie.
Przewodniczący Pan Cezary Łukaszewski nie udzielił głosu Panu Cichockiemu, wyjaśniając, iż sprawa
utworzenia Rady Osiedla nie jest przedmiotem obrad X sesji.
Radny Pan Paweł Rupniewski zapytał , czy w sprawie wniosku dotyczącego utworzenia jednostki
pomocniczej - Rady Osiedla ,, Nowa Wieś’’, powinno zostać przeprowadzone głosowanie .
Radca Prawny uczestniczący w obradach sesji Pan Zbigniew Czajor stwierdził, iż wniosek Radnego
Rupniewskiego jest wnioskiem formalnym i powinien zostać przegłosowany.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Klubu Radnych PiS Pana
Pawła Rupniewskiego, dotyczący wprowadzenia do porządku obrad X sesji, Uchwały w sprawie
utworzenia jednostki pomocniczej - Rady Osiedla ,,Nowa Wieś’’.
Wyżej wymieniony wniosek nie został przyjęty. Głosów za przyjęciem wniosku było 6, głosów
przeciwnych - 7, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Porządek obrad nie został rozszerzony.
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Porządek obrad.
1.
2.
3.
4.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu IX sesji Rady Miasta.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze, przedstawianej przez
Burmistrza Miasta.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Józefowa.
6. Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą ,,Zielony Szlak Rowerowy
Mazowsza"
7. Uchwała w sprawie Statutu Redakcji ,,Józefów nad Świdrem" - pismo samorządowe oraz zmianie
Uchwały Nr 445/II/98 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie
powołania Kolegium Redakcyjnego oraz przyjęcie Statutu Redakcji czasopisma ,, Józefów nad
Świdrem'' - pismo samorządowe.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
9. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j.w.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Wolne wnioski.
Ad.3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski zapytał, czy radni mają uwagi do projektu
wyżej wymienionej uchwały.
Radny Pan Paweł Rupniewski przypomniał, iż podczas posiedzenia komisji, na której omawiano
materiały na sesję, wnioskował o dokładne podanie przyczyn zwiększenia środków finansowych na
budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Polnej i 3 Maja. Ponadto Pan Rupniewski zapytał czy został
poprawiony załącznik do Uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2007 rok, ponieważ, zostało
tam błędnie oznaczone zadanie, dotyczące budowy ulicy Mickiewicza.
Skarbnik Urzędu Miasta Pani Halina Siwek wyjaśniła, iż treść zadania, dotyczącego budowy ulicy
Mickiewicza nie uległa zmianie, pozostała taka, jaka jest wpisana do budżetu, ponieważ całe zadanie ma
zakres - ,,budowa ulicy Mickiewicza do ulicy Skłodowskiej’’, natomiast w chwili obecnej jest
wykonywana tylko część zadania. Zadanie jest wykonywane etapami.
Następnie Zastępca Burmistrza Pan Marek Banaszek podał szczegółowe przyczyny zwiększenia
środków finansowych na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic: Polnej i 3 Maja tj.:
- rozebranie chodnika z kostki 6 cm, z uwagi na zmianę kształtu skrzyżowania, w tym rozebranie 20 cm
obrzeża,
- dopasowanie niwelety wjazdu na posesję 3 Maja 98 i zatoki postojowej,
- do zmienionej niwelety ulicy przełożyć ok. 100m² kostki grubości 8 cm,
- zmiana rzędnych krawężnika zatoki postojowej,
- poszerzenie chodnika na wylocie ulicy 3 Maja w kierunku ulicy Granicznej,
- wybudowanie chodnika o szerokości 1,5 m przy zatoce postojowej - 13 metrów bieżących,
- wycięcie 4 drzew kolidujących ze zmianą układu drogowego.
Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że wcześniej nie zostały uwzględnione również koszty nadzoru
inwestorskiego.
Kolejne pytanie w sprawie projektu Uchwały, dotyczącej zmian w budżecie na 2007 rok, zadał Radny
Pan Damian Podolski. Pan Podolski zapytał, z czego wynika zwiększenie środków finansowych na
budowę ulicy Mickiewicza oraz jakie prace będą wykonywane w najbliższym czasie.
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Burmistrz Miasta Pan Stanisław Kruszewski wyjaśnił, iż ulica Mickiewicza będzie modernizowana na
odcinku do ulicy Rysiej. W sprawie otrzymania szczegółowych informacji zaprosił Pana Podolskiego do
Urzędu Miasta.
Radny Pan Damian Podolski nadmienił, iż kwota środków finansowych przeznaczona na powyższy cel,
była zwiększana dwukrotnie, a ulica Mickiewicza zbudowana jest tylko, na pewnym odcinku.
Burmistrz wytłumaczył, iż został wybudowany parking przy Szkole Podstawowej, zdemontowano parkan,
przebudowano miejsca parkingowe.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy są inne uwagi dotyczące projektu omawianej uchwały.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z czym Komisja Skrutacyjna w składzie: Radna Pani Izabela
Lasocka oraz Radny Pan Jacek Sekuła, przeprowadziła głosowanie imienne.
Po przeprowadzeniu głosowania imiennego Radny Pan Jacek Sekuła odczytał protokół z głosowania, który
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 10/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 21 czerwca 2007 roku.

Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 59/V/2007 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 10/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 21 czerwca 2007 roku.

Ad.4. Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze, przedstawianej przez
Burmistrza Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski zapytał czy radni mają uwagi do projektu
uchwały. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym, Przewodniczący Rady Miasta poddał wyżej
wymieniony projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 60/V/2007 w sprawie
określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze,
przedstawianej przez Burmistrza Miasta, która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 10/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 21 czerwca 2007r

Ad.5 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Józefowa.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski skierował pytanie do radnych, czy mają uwagi
odnośnie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta.
Radny Pan Paweł Rupniewski wyraził opinię, iż nie zauważył znaczącej różnicy między nową Strategią
a Strategią z 2003 roku. Apelował, by większą uwagę przywiązywano do zapisów Strategii, gdyż jego
zdaniem jest ona opracowywana wyłącznie, w celu uzyskania środków unijnych. Zaznaczył, iż podczas
ostatniego posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Przewodniczący tejże
komisji, wystąpił z wnioskiem, by na wszystkich terenach zielonych, znajdujących się w strefie ochrony
urbanistycznej, jak też w strefie chronionego krajobrazu, rozważyć dopuszczenie zabudowy
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mieszkaniowej. Pan Rupniewski stwierdził, że taki zapis przeczy zapisom Strategii. Ponadto podkreślił, że
w Strategii unika się, określania rodzaju zabudowy mieszkaniowej. Określany on jest ewentualnie, w
planach zagospodarowania przestrzennego. Wyraził pogląd, iż w polityce przestrzennej powinny znaleźć
się zapisy, dotyczące określenia rodzaju zabudowy, ponieważ Strategia jest wytyczeniem kierunku
rozwoju zagospodarowania przestrzennego.
Wyjaśnił również, iż zabrał głos w sprawie Strategii Rozwoju Józefowa, mimo iż opracowanie podoba mu
się, ponieważ ma wątpliwości, czy podejmując Uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Józefowa,
za miesiąc, nie stanie się ona nieaktualna.
Burmistrz Miasta Pan Stanisław Kruszewski wyjaśnił, iż Strategia Rozwoju Józefowa nie jest nowym
dokumentem, lecz aktualizacją poprzedniej Strategii.
Nad jej opracowaniem pracowało około 40 osób, w tym także mieszkańcy. Wyraził także ubolewanie, iż
zainteresowanie radnych opracowywaniem Strategii, było znikome.
Ponadto nadmienił, że gdyby Strategia zawierała szczegółowe zapisy, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz plan zagospodarowania przestrzennego byłyby zbędne.
Następnie zabrał głos Przewodniczący Pan Cezary Łukaszewski odnośnie wypowiedzi Radnego Pana
Pawła Rupniewskiego i wyjaśnił, iż to on zgłaszał wniosek, dotyczący terenów zielonych
Przewodniczącemu Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Intencją wniosku, było
wyeliminowanie rozpatrywania wniosków mieszkańców, w sposób indywidualny i potraktowanie ich
kompleksowo. Jak stwierdził Przewodniczący, kompleksowe potraktowanie terenów zielonych, bez
rozpatrywania poszczególnych wniosków oddzielnie, pozwoli wyeliminować wszelkie podejrzenia, z
jakimi spotyka się Rada.
Radny Pan Paweł Rupniewski wyraził zadowolenie z faktu, że Strategia została opracowana na skutek
konsultacji społecznych, jednakże wyraził obawy, że działania radnych, czego przykładem jest posiedzenie
Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, są sprzeczne z zapisami Strategii.
Następnie, w związku z głosami, dotyczącymi monitorowania Strategii, Przewodniczący Rady Miasta
Pan Cezary Łukaszewski wyraził pogląd, że sprawą monitoringu, powinni zająć się wszyscy radni.
Każda komisja powinna monitorować odpowiednie tematycznie działy.
Radny Pan Paweł Rupniewski wyjaśnił, że informacje na temat monitorowania poprzedniej Strategii są
zawarte w rozdziale pierwszym nowej Strategii. Chciałby jednak, aby owo monitorowanie, następowało
częściej i jego efektem, był dokument, dzięki któremu można byłoby dokonać analizy i porównania z
wynikami poprzedniej Strategii, czym mógłby zajmować się specjalnie powołany zespół.
Kolejnym głosem w dyskusji, była wypowiedź Radnego Pana Andrzeja Mazka, który stwierdził, iż
wywołał temat monitoringu, podczas posiedzenia komisji dotyczącej, omawiania materiałów na sesję,
ponieważ chciał sprawdzić, czy radni czytają materiały sesyjne. Kwestie dotyczące monitoringu
poprzedniej Strategii są zawarte w rozdziale pierwszym nowej Strategii. Jak sugerował Pan Mazek, radni
nie czytali Strategii, ponieważ nikt nie zabrał głosu w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że wszyscy czytali Strategię, natomiast nikt nie zgłosił uwag.
Następnie do dyskusji włączyła się Radna Pani Marianna Jakubowska, nadmieniając, iż na posiedzeniu
wspólnym komisji, ustalono, iż tematem pierwszego posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej w
lipcu będzie Strategia z 2003 roku, po czym Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski
poddał pod głosowanie projekt Uchwały a sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Józefowa.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr 61/V/07 w sprawie
przyjęcia Strategii rozwoju Józefowa, która stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 10/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 21 czerwca 2007 roku.

Ad.6 Uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą ,,Zielony Szlak Rowerowy
Mazowsza''.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski zapytał, czy radni mają uwagi do wyżej
5

wymienionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie projekt Uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ,, Zielony Szlak
Rowerowy Mazowsza ".
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 62/V/07 w sprawie
przystąpienia do realizacji projektu ,, Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza", która stanowi załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 10/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 21 czerwca 2007 roku

Ad.7 Uchwała w sprawie Statutu Redakcji czasopisma ,, Józefów nad Świdrem'' - pismo
samorządowe oraz zmianie Uchwały Nr 445/II/98 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 maja 1998r.
w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego oraz przyjęcie Statutu Redakcji czasopisma ,,
Józefów nad Świdrem''.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski zapytał, czy radni chcieliby zgłosić uwagi w
sprawie powyższego projektu uchwały.
Radny Pan Paweł Rupniewski zapytał o opinię Komisji Statutowej w sprawie Statutu czasopisma
,,Józefów nad Świdrem''. Zdaniem Pana Rupniewskiego, Komisja Statutowa tworzy akty prawne, dlatego
też, powinna wyrazić opinię w sprawie Statutu gazety.
Przewodnicząca Komisji Statutowej Pani Beata Wyderka odpowiedziała, że podczas posiedzenia
komisji, została podjęta dyskusja na powyższy temat oraz przeprowadzono głosowanie. Większość
członków komisji wypowiedziała się za przyjęciem Statutu czasopisma ,, Józefów nad Świdrem’’.
Przewodniczący Rady Miasta przypomniał, iż Zastępca Burmistrza Pan Marek Banaszek zgłosił wniosek
dotyczący zmiany w Statucie czasopisma ,,Józefów nad Świdrem", w związku z czym, oddał głos
Zastępcy Burmistrza.
Zastępca Burmistrza Pan Marek Banaszek wyjaśnił, iż proponuje zmienić zapis dotyczący § 4 ust.4
pkt.1 Statutu czasopisma ,,Józefów nad Świdrem", który brzmiałby: ,,Burmistrz Miasta, po zasięgnięciu
opinii Kolegium Redakcyjnego, ustala regulamin postępowania konkursowego''. Jak stwierdził Zastępca
Burmistrza, powyższy zapis, ograniczałby uprawnienia Burmistrza, szczególnie w zakresie zatrudniania
redaktora naczelnego gazety.
Radny Pan Paweł Rupniewski nadmienił, że podczas posiedzeń Kolegium Radakcyjnego podjęto prace
nad Statutem, jednak ,,stanęły one w martwym punkcie''. Kolegium zajęło się sprawami bieżącymi i nie
kontynuowało prac w sprawie Statutu, stąd zdziwienie Pana Rupniewskiego pojawieniem się projektu
Uchwały w sprawie Statutu gazety ,,Józefów nad Świdrem’’ na sesji. Ponadto w nawiązaniu do wniosku
Zastępcy Burmistrza, Pan Rupniewski przypomniał, że Rada Miasta jest wydawcą, a Kolegium
Redakcyjne sprawuje pieczę nad pismem w imieniu Rady. Sugerował także, iż próbuje się ograniczyć
zadania Kolegium Redakcyjnego. Pan Rupniewski stwierdził, iż chciałby , żeby Rada Miasta miała
kontrolę nad wydawaniem gazety, przede wszystkim w sprawie ustalania warunków konkursu. Poza tym
wnioskował, by członek Kolegium Redakcyjnego uczestniczył w pracach komisji konkursowej.
Radny Pan Paweł Rupniewski zgłosił również zastrzeżenia do § 3 ust 2 i 3 napisanych po sobie, po czym
wystąpił z wnioskiem, by projekt Statutu czasopisma ,,Józefów nad Świdrem'' wrócił do prac komisji, w
celu dokładnego przeanalizowania i dopracowania.
Następnie zabrał głos Burmistrz Miasta Pan Stanisław Kruszewski. Wyjaśnił, że Burmistrz proponuje
kandydata na redaktora naczelnego, natomiast Rada zatwierdza kandydaturę lub ją odrzuca.
Radna Pani Izabela Lasocka zaznaczyła, że nie została zaproszona na posiedzenie Kolegium
Redakcyjnego oraz, że materiały otrzymuje bardzo późno.
Następnie Radna Pani Beata Wyderka zapytała, czy opinia Kolegium Redakcyjnego w przedmiocie
zatrudnienia redaktora naczelnego czasopisma, jest wiążąca dla Burmistrza.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewki wyjaśnił, iż w propozycji Zastępcy Burmistrza
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jest określone, że Burmistrz Miasta ustala regulamin postępowania konkursowego, po zasięgnięciu opinii
Kolegium Redakcyjnego. Burmistrz zatrudnia redaktora naczelnego, ustalając warunki zatrudnienia i
wynagrodzenia, po uprzednim powołaniu go przez Radę Miasta.
Radna Pani Beata Wyderka ponownie zadała pytanie, czy opinia Kolegium Redakcyjnego w sprawie
zatrudnienia redaktora naczelnego, jest dla Burmistrza wiążąca, adresując je do radcy prawnego.
Radca prawny odpowiedział, że opinia nie jest wiążąca dla Burmistrza.
Burmistrz Miasta Pan Stanisław Kruszewski wyjaśnił, że Rada zapoznaje się z opinią Kolegium oraz
wnioskiem Burmistrza i podejmuje decyzję.
Zastępca Burmistrza Pan Marek Banaszek wyraził pogląd, że stwierdzenie, jakoby Kolegium
Redakcyjne i Rada Miasta traciły kontrolę nad kwestią zatrudnienia redaktora naczelnego, jest
nieuprawnione. Jak tłumaczył Pan Banaszek, Burmistrz Miasta ustala regulamin postępowania
konkursowego, po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego. Kolegium Redakcyjne wnioskuje do Rady
Miasta o powołanie redaktora naczelnego. W sytuacji, gdy Burmistrz jest w konflikcie z Kolegium
Redakcyjnym, Kolegium nie złoży wniosku do Rady Miasta. Bez wniosku Kolegium, Rada nie powoła
redaktora naczelnego. Z powyższego wynika, iż Kolegium Redakcyjne ma możliwość zareagowania. Na
zakończenie procesu związanego z zatrudnieniem redaktora naczelnego, Rada powołuje danego
kandydata lub odrzuca kandydaturę.
Kolejnym głosem w dyskusji na temat projektu Uchwały w sprawie Statutu czasopisma ,,Józefów nad
Świdrem", była wypowiedź radcy prawnego Pana Zbigniewa Czajora. Radca prawny nawiązał do
wypowiedzi Radnego Pana Pawła Rupniewskiego i stwierdził, iż według niego postanowienia Statutu są
czytelne. Paragraf 3 ust. 2 Statutu wskazuje, w jakim trybie następuje zgłoszenie kandydatur do Kolegium
Redakcyjnego. Są one zgłaszane przez podmioty uprawnione, na sesji, podczas której, będzie
zatwierdzany skład Kolegium. Radca prawny nadmienił, że jeśli Radny Pan Paweł Rupniewski ma uwagi
do Statutu, to radca wnosi o ich zaproponowanie.
Radny Pan Paweł Rupniewski odpowiedział, że nie ma uwag, po czym stwierdził, że jeśli Rada Miasta
zatwierdza kandydaturę redaktora naczelnego, to należy dodać zapis, że zatwierdza ją uchwałą.
Radca Prawny stwierdził, że zgodnie ze Statutem, Rada zatwierdza kandydaturę uchwałą.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski zaproponował przystąpienie do głosowania nad
poprawką przedstawioną przez Zastępcę Burmistrza.
Radny Pan Paweł Rupniewski przypomniał, iż zgłosił wniosek i nie został on przegłosowany.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie wniosek Radnego Rupniewskiego w sprawie
odesłania do prac Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego projektu Uchwały w sprawie
Statutu Redakcji czasopisma ,,Józefów nad Świdrem" - pismo samorządowe oraz zmianie Uchwały Nr
445/II/98 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie powołania Kolegium
Redakcyjnego oraz przyjęcie Statutu Redakcji czasopisma Józefów nad Świdrem'" - pismo samorządowe.
Za przyjęciem wniosku Radnego Pana Pawła Rupniewskiego głosowało 5 radnych, przeciwnych było
8 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek Radnego Rupniewskiego nie został przyjęty.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski poddał pod głosowanie wniosek
Zastępcy Burmistrza, dotyczący zmiany treści § 4 ust.4 pkt.1 Statutu Redakcji czasopisma ,,Józefów nad
Świdrem"- pismo samorządowe.
Rada Miasta akceptowała wniosek Zastępcy Burmistrza, dotyczący zmiany treści § 4 ust.4 pkt.1
Statutu Redakcji czasopisma ,,Józefów nad Świdrem"- pismo samorządowe, w obecności 15 radnych
-10 głosami ,,za’ i 5 głosami ,,przeciw’’. Nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt Uchwały w
sprawie Statutu Redakcji czasopisma ,,Józefów nad Świdrem'- pismo samorządowe oraz zmianie Uchwały
Nr 445/II/98 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie powołania Kolegium
Redakcyjnego oraz przyjęcia Statutu Redakcji czasopisma ,,Józefów nad Świdrem" - pismo samorządowe.
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Rada Miasta w obecności 15 radnych - 10 głosami ,,za'', 3 głosami ,,przeciw’’, 2 ,,wstrzymującymi
się’’, podjęła Uchwałę Nr 63/V/07 w sprawie Statutu Redakcji czasopisma ,,Józefów nad Świdrem' pismo samorządowe oraz zmianie Uchwały Nr 445/II/98 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 29 maja
1998 roku w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego oraz przyjęcia Statutu Redakcji
czasopisma ,,Józefów nad Świdrem' - pismo samorządowe, która stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 10/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 21 czerwca 2007 roku

Przewodniczący Rady Miasta ogłosił kilkominutową przerwę w obradach. Obrady wznowiono o
godzinie 14.20.
Ad.8 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski poinformował mieszkańców oraz radnych o
miejscach w mieście patrolowanych przez policję tj.: w Michalinie - od ulicy 11 listopada do ulicy Matejki
oraz od ulicy Kwiatowej, ulica Teatralna, Wronia i Werbeny, w mniejszym stopniu Błota i Nowa Wieś.
Drugą sprawą, o której nadmienił Przewodniczący Rady Miasta to zakupiony komputer dla radnych.
Radni mają założone skrzynki mailowe, które mogą uruchomić, wchodząc na odpowiednią stronę, w celu
porozumienia się z mieszkańcami. Przewodniczący Rady Miasta wyraził nadzieję, że w niedługim czasie
będzie można przekazywać materiały na sesje również drogą mailową.
Przewodniczący Pan Cezary Łukaszewski poinformował także, że po zakończeniu obrad sesji odbędzie
się spotkanie Przewodniczących Komisji w celu ustalenia harmonogramu pracy na wakacje.
Ponadto, w związku z sugestiami mieszkańców Pan Łukaszewski, zwrócił się z prośbą o zajęcie się przez
Kolegium Redakcyjne opracowaniem materiału, dotyczącego rysu historycznego miasta i umieszczenia go
na stronie internetowej Józefowa.
Radna Pani Marianna Jakubowska wyjaśniła, iż na ostatnim spotkaniu Kolegium Redakcyjnego,
członkowie Kolegium rozmawiali z redaktorem naczelnym, na temat zamieszczenia w czasopiśmie
,,Józefów nad Świdrem '', materiału dotyczącego nadania praw miejskich. Redaktor naczelny Pan Andrzej
Murat zaproponował osobę Pana Józefa Marta jako autora materiału.
Następnie zabrał głos Radny Pan Paweł Rupniewski , który stwierdził, iż chciałby zobligować
Przewodniczącego Rady do realizowania postanowień Statutu Miasta. Jak nadmienił Pan Rupniewski
zgodnie z § 38 ust 8 Statutu ,,Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i
odpowiedziach na najbliższej sesji Rady''. Pan Rupniewski wyraził opinię, iż dostęp radnych do informacji
jest ograniczony, w związku z czym, zaproponował, by Przewodniczący Rady Miasta przedstawiał Radzie
sprawozdanie z działalności, co jak stwierdził, satysfakcjonowało by radnych i pomogło w pilnowaniu
korespondencji oraz czasowym udzielaniu odpowiedzi na interpelacje.
Przewodniczący Rady Pan Cezary Łukaszewski wyjaśnił, że nie ma sobie nic do zarzucenia, odnośnie
terminowego odpowiadania na interpelacje. Przyznał natomiast, że odpowiedzi są przekazywane tylko
adresatom owych interpelacji, w związku z czym, zobowiązał się, że odpowiedzi na interpelacje będą
upubliczniane.
Radny Pan Paweł Rupniewski dodał, że wnioskował o dwie opinie prawne, niestety nie otrzymał ich i
nie mógł się z nimi zapoznać, zostały jedynie odczytane.
Zaproponował, by zostały one odszukane i przekazane mu.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił, by Radny Pan Paweł Rupniewski przedstawił na piśmie
interpelacje.
Radny Pan Paweł Rupniewski odpowiedział, iż to było zapytanie.
Następnie Radna Pani Beata Wyderka zadała pytanie, dotyczące odpowiedzi na wniosek, jaki złożyła w
sprawie uzyskania opinii prawnej, sporządzonej przez niezależnego prawnika w przedmiocie uregulowania
w Statucie Miasta gazety samorządowej.
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Burmistrz Miasta Pan Stanisław Kruszewski zapytał, co Pani Wyderka rozumie pod pojęciem
,,niezależny''.
Radna Pani Beata Wyderka odpowiedziała, iż ma na myśli prawnika niezatrudnionego w Urzędzie
Miasta, by uniknąć podejrzeń o stronniczość.
Burmistrz odpowiedział, iż odpowiedź, w powyższej sprawie jest przesłana.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski wyjaśnił, iż odpowiedź na wniosek Pani
Wyderka, będzie w Radzie następnego dnia, po czym udzielił głosu mieszkance Józefowa Pani Halinie
Sitarskiej.
Pani Halina Sitarska, poinformowała, iż w marcu bieżącego złożyła wniosek w sprawie studium
zagospodarowania przestrzennego i nie otrzymała odpowiedzi. Został on tylko odczytany na posiedzeniu
Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Miasta udzielił odpowiedzi, iż wnioski dotyczące zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego są przekazywane do twórców planu. Wniosek Pani Sitarskiej, również
został przekazany, w związku z czym Przewodniczący wyjaśnił, że należy czekać na podjęcie decyzji w
sprawie. Natomiast odpowiedź, że wniosek został przekazany do twórców planu może zainteresowana
otrzymać wcześniej.
Radna Pani Izabela Lasocka zaznaczyła, iż wiele mieszkańców nie uzyskało odpowiedzi na wnioski,
mimo iż wcześniej wielokrotnie poruszano ten temat.
Przewodniczący Pan Cezary Łukaszewski wyjaśnił, iż wnioski do planu zagospodarowania
przestrzennego, powinny być adresowane do Urzędu Miasta, gdyż Urząd przekazuje je projektantowi , a
Rada po sporządzeniu projektu, akceptuje lub odrzuca.
Radna Pani Izabela Lasocka wyjaśniła, iż mieszkanka miała problem, ponieważ podzielono jej własność
- działkę, ścieżka, bez jej zgody. Pani Lasocka stwierdziła, iż pisma są gubione, brak jest odpowiedzi na
wiele pism.
Ad.9 Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
Nastęnie zabrała głos Pani, która przybyła na sesję Rady Miasta z Panią Jolantą Wierzbicką. Stwierdziła,
iż wniosek Pani Wierzbickiej został złożony w Urzędzie Miasta w dniu 13 kwietnia 2007 roku. Część
wniosku dotyczyła studium zagospodarowania przestrzennego, a część innych spraw. Zainteresowana nie
otrzymała odpowiedzi, w związku z czym oczekuje na nią.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski poprosił radnych o zadawanie pytań,
odnośnie sprawozdania Burmistrza z działalności w okresie od ostatniej sesji Rady Miasta który stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.
Załącznik nr11 do protokołu nr 10/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 21 czerwca 2007 roku.

Radna Pani Barbara Kaczorek zapytała na jakim etapie jest sprawa wynajmu pomieszczeń
przeznaczonych na przedszkole.
Burmistrz Miasta Pan Stanisław Kruszewski wyjaśnił, że podpisał umowę dotyczącą wynajmu 200 m²
powierzchni oraz 200 m² działki. Pomieszczenia znajdują się w sąsiedztwie Biura Rady Miasta. Będą się
tam mieściły dwa oddziały przedszkolne tj. 50 dzieci. Koszt wynajmu będzie wynosił 8 tys. zł netto
miesięcznie. Wstępna umowa podpisana jest od września do końca czerwca.
Radna Pani Barbara Kaczorek zapytała także o wyniki spotkania w sprawie drogi 801 oraz budowy
parkingów na terenie PKP.
Burmistrz wyjaśnił, iż odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta w Józefowie, w którym uczestniczyli min.:
Dyrektor Mazowieckigo Urzędu Dróg Wojewódzkich Pani Teresa Materek, Wicemarszałek Pan Piotr
Szprendałowicz, Prezydent Otwocka.
Tematem spotkania była budowa drogi 801 oraz budowa parkingów przy PKP. Sprawy te, były omawiane
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razem, ponieważ obie inwestycje finansowane będą przez Urząd Marszałkowski. Jak nadmienił Burmistrz
w Michalinie jest wybudowanych już 20 miejsc parkingowych, 50 będzie budowane. W Józefowie będzie
budowane 70 miejsc parkingowych.
Ponadto Burmistrz nadmienił o trzeciej sprawie omawianej na wyżej wymienionym spotkaniu tj. o planach
budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, na odcinku od ulicy Wawerskiej do ulicy
Nadwiślańskiej. Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie finansował zakup materiałów budowlanych, natomiast
miasto zapłaci za wykonanie prac. Burmistrz wyraził nadzieję, iż w bieżącym roku zostanie zrealizowana
powyższa inwestycja.
Radna Pani Barbara Kaczorek zapytała także, o możliwość wybudowania parkingu przy ulicy
Sikorskiego - przy budynku Poczty w Michalinie.
Burmistrz wyjaśnił, iż miasto nie posiada środków w budżecie , by zaspokoić wszystkie potrzeby
mieszkańców.
Radna Pani Urszula Zielińska zwróciła się z prośbą o dobudowanie brakujących schodów przy ulicy
Parkingowej.
Burmistrz odpowiedział, że przekaże sprawę do wykonawcy.
Kolejne pytanie zadała Radna Pani Izabela Lasocka. W związku z dużą ilością Zarządzeń Burmistrza w
sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonych w Józefowie, Pani Lasocka
zapytała, komu zostały wydzierżawione poszczególne nieruchomości i w jakim celu oraz jak duża jest
powierzchnia wydzierżawionych nieruchomości.
Burmistrz wyjaśnił, iż są to na ogół ogródki przydomowe o bardzo małej powierzchni. Poprosił, by Radna
Lasocka podała numer Zarządzenia na piśmie, to zostanie udzielona jej szczegółowa odpowiedź, po czym
Radna Pani Izabela Lasocka przytoczyła treść paragrafu 39 ust. 2 Statutu Miasta, który mówi, że ,,jeśli
bezpośrednia odpowiedź na zadane pytanie, nie jest możliwa, to pytany udziela odpowiedzi pisemnej w
ciągu 21 dni”, w związku z czym Pani Lasocka poprosiła o odpowiedź na piśmie.
W odpowiedzi na wypowiedź Radnej Pani Izabeli Lasockiej, Burmistrz poprosił o zadanie pytania na
piśmie, w celu udzielenia pisemnej odpowiedzi, w możliwie krótkim terminie. Wyjaśnił, że pytanie Radnej
Lasockiej w formie pisemnej otrzyma dopiero po stworzeniu protokołu z sesji, a potrwa to trzy tygodnie.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski wytłumaczył, że jeśli Radna Pani Izabela
Lasocka zadaje pytanie i Burmistrz nie może udzielić na nie odpowiedzi w danej chwili, wówczas
Burmistrz otrzyma wyciąg z protokołu z pytaniem Pani Lasockiej i od tego czasu będzie liczył się czas 21
dni , przeznaczony na udzielenie odpowiedzi. Natomiast, jeśli Radna Lasocka złoży pytanie w formie
pisemnej w dniu dzisiejszym, dostanie odpowiedź wcześniej.
W powyższej sprawie wypowiedział się także Zastępca Burmistrza Pan Marek Banaszek, który stwierdził,
iż § 39 Statutu Miasta mówi, w jakich sprawach składa się zapytanie, tj. w aktualnych sprawach miasta.
Dzierżawa według Pana Banaszka nie jest aktualną sprawą miasta.
Ad.10 Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski zapytał, czy radni mają pytania i interpelacje.
Nikt nie zgłosił pytań i interpelacji.
Ad. Wolne wnioski.
Radny Pan Paweł Rupniewski w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zgłosił dwa wnioski:
- wniosek w sprawie przygotowania na kolejną sesję Rady Miasta Józefowa projektu uchwały dotyczącej
utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Józefowa - Rady Osiedla, Nowa Wieś'' nr 1, zgodnie z § 9 ust.1
Statutu Miasta Józefowa.
oraz
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- wniosek w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Józefowa na 2007 rok środków z przeznaczeniem
na wykonanie badań natężenia promieniowania elektromagnetycznego w rejonie oddziaływania anten
telefonii komórkowej zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej w Józefowie.
Pan Rupniewski odczytał uzasadnienie wniosku następującej treści: ,,w związku z protestami
mieszkańców Józefowa powodowanymi obawą o szkodliwe oddziaływanie na stan zdrowia pól
elektromagnetycznych wytwarzanych przez anteny telefonii komórkowej, zlokalizowanych przy ulicy
Słonecznej, właściwym wydaje się wykonanie niezależnych od inwestora badań, mogących wiarygodnie
określić ewentualne zagrożenia, powstające w wyniku użytkowania wspomnianych urządzeń"".
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski stwierdził, iż drugi wniosek jest powieleniem
wniosku Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, w związku z czym tym bardziej będzie
rozpatrywany bardzo uważnie.
Natomiast odnośnie wniosku pierwszego, Przewodniczący Rady, odesłał zainteresowanych do Działu III,
§ 9,10,11,12 Statutu Miasta, gdzie opisana jest procedura powołania jednostki pomocniczej. Zdaniem
Przewodniczącego, zgodnie z postanowieniami Statutu Miasta nie jest możliwe powołanie jednostki
pomocniczej w ciągu dwóch tygodni. Ponadto podkreślił, iż ze strony radnych nie usłyszał złej woli w
powyższej sprawie, natomiast uważa, że należy załatwić sprawę zgodnie z prawem.
Następnie głos zabrali mieszkańcy Józefowa.
Jedna z mieszkanek zapytała, co dzieje się z aktualnym problemem miasta, czyli antenami telefonii
komórkowej na ulicy Słonecznej, jak również co dzieje się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego oraz czy Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski wie, ile masztów telefonii
komórkowej jest obecnie zamontowanych na Spółdzielni Inwalidów ,,Techniczna''.
Przewodniczący odpowiedział, iż na Spółdzielni Techniczna jest pięć masztów.
Mieszkanka stwierdziła, że Przewodniczący Rady Miasta w odpowiedzi na wniosek do Komisji Ładu i
Ochrony Środowiska nadmienił o trzecim maszcie, obecnie mówi o piątym maszcie, sprawa dotyczyła
drugiego masztu, 1 czerwca powstał trzeci maszt, a obecnie wybudowano czwarty maszt.
Przewodniczący Rady Miasta argumentował, iż ilość masztów nie ma znaczenia, istotą jest, iż władze
miasta dążą do tego, by przeprowadzić badania sprawdzające, czy maszty mają szkodliwy wpływ na
zdrowie mieszkańców.
Następnie wypowiedział się Radny Pan Jacek Sekuła. Wyjaśnił, że na posiedzeniu Komisji Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 25 kwietnia bieżącego roku przyjęto wniosek o poparciu
protestu mieszkańców w omawianej sprawie i Pan Sekuła odniósł wrażenie , iż mieszkańcy mówili o
trzecim maszcie, stąd być może wynika pomyłka odnośnie ilości masztów. Pan Sekuła stwierdził, iż ilość
masztów nie ma znaczenia. Ważne jest natężenie pola elektromagnetycznego.
Mieszkanka wyjaśniła, iż dla niej ma znaczenie ilość masztów.
Radny Pan Andrzej Mazek zapytał czy Przewodniczący wie coś na temat piątego masztu.
Przewodniczący Rady Pan Cezary Łukaszewski odpowiedział, że nie posiada wiedzy na temat piątego
masztu, wyjaśnił, że pomylił się.
Następnie Radny Pan Ryszard Nowaczewski stwierdził, że pojedzie policzyć ilość masztów i opuścił
salę.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski poinformował, że w sprawie masztów telefonii
komórkowej zostały wystosowane w dniu 25 maja 2007 roku trzy pisma do odpowiednich organów tj.:
- do Starostwa Powiatowego w Otwocku,
- do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
Następnie mieszkanka stwierdziła, iż otrzymała pismo od Wojewody Mazowieckiego, w którym
Wojewoda prosi Ministra o utrzymanie w mocy decyzji o budowie masztów. Nadmieniła, iż Wojewoda
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Mazowiecki przesyła pisma do dwóch mieszkańców, co jest błędem.
Mieszkanka zapytała również o możliwość wypowiedzenia umowy wieczystej dzierżawy ze Spółdzielnią
Inwalidów oraz czy Spółdzielnia uiszcza opłatę za dzierżawę.
Burmistrz wyjaśnił, że sprawa dotycząca możliwości wypowiedzenia umowy jest rozważana, natomiast
Spółdzielnia nie uiszcza opłaty, jest zwolniona z opłaty z mocy prawa.
Mieszkanka zapytała także, czy Spółdzielnia Inwalidów nie ponosi opłaty dzierżawnej, z powodu
zatrudniania inwalidów, po czym sugerowała, iż inwalidzi w wyżej wymienionej instytucji nie są
zatrudniani.
Przewodniczący Rady Miasta nadmienił, iż na terenie Spółdzielni odbywają się warsztaty terapii
zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym instytucja ta jest społecznie użyteczna, inną
sprawą jest używanie budynku do innych celów.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu Markowi Cichockemu mieszkańcowi
Józefowa.
Pan Marek Cichocki zabrał głos w sprawie powołania Rady Osiedla ,,Nowa Wieś". Wyjaśnił, iż celem
mieszkańców nie jest utworzenie Rady Osiedla w ciągu dwóch tygodni. Jak stwierdził Pan Cichocki ,
mieszkańcy złożyli pismo w dniu 4 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Rady Osiedla, a Pan Cichocki
prosił o spotkanie z Przewodniczącym Rady Miasta, w celu przedyskutowania powyższej kwestii. Jednak
do spotkania nie doszło, nikt nie zainteresował się sprawą, dlatego też złożono pismo ponaglające. Pan
Cichocki stwierdził, iż nie słyszał, by ktoś z radnych w ciągu ostatniego pół roku spotkał się z
mieszkańcami w swoim okręgu i wyraził chęć pomocy w rozwiązywaniu problemów, dlatego też powstała
inicjatywa powołania Rady Osiedla. Wyraził także zdziwienie, iż żaden z radnych nie złożył wniosku o
sprostowanie Statutu Miasta, ponieważ zdaniem Pana Cichockiego łamie on ustawę o samorządzie
gminnym w art. 5a, który mówi, że ,,jednostkę pomocniczą tworzy Rada Gminy w drodze uchwały po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy".
Jak wynika z powyższego zapisu jednostka pomocnicza powstaje z inicjatywy Rady, i wtedy należy
przeprowadzić konsultacje społeczne, albo z inicjatywy mieszkańców i w takim przypadku, konsultacje są
zbędne. Mieszkańcy oczekiwali, że Przewodniczący zgłosi na sesji wniosek o przekazanie sprawy do
odpowiedniej komisji. Natomiast jak stwierdził Pan Cichocki, Przewodniczący nadał bieg sprawie, o czym
nie poinformowano mieszkańców i uważa sprawę za załatwioną.
Radny Pan Ryszard Nowaczewski powrócił na salę obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski przeprosił za trudności ze skontaktowaniem
się z nim. Wyjaśnił jednocześnie, iż spotkania władz miasta z mieszkańcami odbyły się. Ponadto
podkreślił, iż Statut Miasta nie został zakwestionowany, ani uchylony przez Wojewodę. Nadmienił, że
zdarza się , że wnioskodawcy nie dostają odpowiedzi w terminie, co wynika ze złożoności problemu.
Wyjaśnił również, iż mieszkańcy złożyli pismo w sprawie Rady Osiedla 4 czerwca 2007 roku. Ustawowy
termin odpowiedzi wynosi 30 dni. Szóstego czerwca pismo zostało skierowane do Komisji Przestrzegania
Prawa i Porządku Publicznego. Wstępnie sprawa była omawiana, natomiast odpowiedź być może jeszcze
nie dotarła do zainteresowanych, ale została wysłana. Odpowiedź zawiera informację, że sprawa jest w
toku, zastała poddana procedurze.
Pan Marek Cichocki stwierdził, iż mieszkańcom zależało na spotkaniu, którego celem miała być
dyskusja na temat szans na powołanie Rady Osiedla, jak też Strategii, planu zagospodarowania
przestrzennego. Drugie pismo zostało skierowane do Rady Miasta, na wypadek, gdyby radni nie wiedzieli
o istnieniu pierwszego pisma.
Pan Cichocki wyraził nadzieję, że mieszkańcy otrzymają w najbliższym terminie propozycję spotkania od
radnych, w celu przedyskutowania oczekiwań mieszkańców i radnych. Sugerował też, że Statut posiada
wadę prawną, ponieważ jest sprzeczny z ustawą o samorządzie gminnym.
Przewodniczący Rady Miasta nadmienił, iż mieszkańcy nie starają się osiągnąć celu, tylko twierdzą, iż
Statut Miasta zawiera wady prawne.
Pan Cichocki ponownie stwierdził, iż celem mieszkańców jest wyłącznie powstanie Rady Osiedla, aby był
lepszy kontakt z radnymi, dlatego też oczekiwali zainteresowania ze strony Rady.
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Następnie zabrał głos Radny Pan Paweł Rupniewski. Wyraził opinię, że jeśli Statut Miasta zakłada
obowiązek konsultacji społecznych, a ustawa o samorządzie gminnym dopuszcza możliwość zaniechania
przeprowadzenia konsultacji, w przypadku kiedy z inicjatywą powstania jednostki pomocniczej wyjdą
mieszkańcy, to niedoskonałość Statutu w powyższej kwestii, może opóźnić powstanie Rady Osiedla. Pan
Rupniewski zaapelował, by zastanowić się , czy konsultacje społeczne są konieczne w powyższym
przypadku.
Pan Marek Cichocki zaproponował, by przeprowadzić referendum, w celu rozważenia , czy całego
miasta nie podzielić na Rady Osiedla.
Przewodniczący Pan Cezary Łukaszewski tłumaczył, iż jest on reprezentantem Rady Miasta i musi
uwzględniać głosy większości mieszkańców, w związku z czym drogą formalną przekazał wniosek.
Następnie zabrała głos Pani w sprawie wniosku Pani Jolanty Wierzbickej, na jaki zainteresowana nie
otrzymała odpowiedzi. Wniosek składał się z wielu części, nie tylko z wniosku do studium. Głównym
problemem była kwestia podziału działki Pani Wierzbickiej bez jej wiedzy.
Radny Pan Jacek Sekuła wyjaśnił, iż radni na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony
Środowiska podjęli decyzję, by planiści rozważyli możliwość przeznaczenia większych terenów nie
budowlanych, leśnych pod zabudowę mieszkaniową. Wniosek został zgłoszony w momencie analizowania
wniosku Pani Wierzbickiej i został przegłosowany.
Radna Pani Izabela Lasocka argumentowała, że wniosek wpłynął, więc zainteresowana powinna
otrzymać odpowiedź.
Burmistrz Miasta Pan Stanisław Kruszewski wyjaśniał, że wszystkie wnioski do studium
zagospodarowania przestrzennego są rozważane przez komisję i po akceptacji bądź odrzuceniu komisji,
udzielane są odpowiedzi.
Radny Pan Paweł Rupniewski nadmienił, iż Radny Pan Jacek Sekuła odpowiedział nieprecyzyjnie.
Wniosek był wielowątkowy. Część dotyczyła zabudowy, natomiast pozostałe punkty nie dotyczyły
studium. Pismo zostało przekazane projektantowi, w związku z czym punkty nie dotyczące studium
pominięto. Według Pana Rupniewskiego pominięta część pisma, powinna zostać skierowana do
Burmistrza lub należało poinformować Panią Wierzbicką, gdzie należy skierować pozostałą część
wniosku. Jak podkreślił Radny Pan Paweł Rupniewski, należy uzupełnić powyższe kwestie.
Ponownie głos zabrał Pan Marek Cichocki, nawiązując do informacji Przewodniczącego Pana Cezarego
Łukaszewskiego. Stwierdził, iż Komisariat Policji w Józefowie zatrudnia policjantów pełniących
obowiązki dzielnicowych, a nie dzielnicowych, w związku z czym, zmieniają oni często teren
patrolowania.
Burmistrz odpowiedział, iż dzielnicowi są na stałe wyznaczeni do danego terenu.
Pan Cichocki argumentował, że nie ma funkcji dzielnicowego, tylko pełniący obowiązki dzielnicowego.
Ponadto Pan Cichocki poinformował, iż w Komisariacie Stołecznym Policji odbywa się weryfikacja
sprzętu policyjnego, który często przekazywany jest do innych jednostek, w związku z czym zapytał, czy
Rada przewiduje zakup motoru dla miejscowej Policji, ponieważ jest to najszybszy jednoślad mogący
dotrzeć do mieszkańców.
Radna Pani Urszula Zielińska odpowiedziała, że miasto przeznaczyło na budowę komisariatu 850 tys. zł,
dofinansowano także zakup samochodu. Zaproponowała, by Skarb Państwa finansował zakup sprzętu dla
Policji.
Pan Cichocki zaproponował, by Rada wystosowała pisma do Komendanta Powiatowego i Stołecznego o
doposażenie komisariatu.
Przewodniczący Rady Pan Cezary Łukaszewski wyjaśnił, iż motor jest w wyposażeniu Policji w
Józefowie. Ponadto miasto dofinansowało budowę komisariatu, zakup samochodów.
Pan Marek Cichocki argumentował, iż gros wypadków ma miejsce nad Wisłą, a tam właśnie Policja nie
ma czym dotrzeć
Następnie głos zabrał Pan Opolski - mieszkaniec Józefowa, w sprawie trasy 801.
Pan Opolski przytoczył treść pism, jakie otrzymał:
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- z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, z którego wynika, że zmiana przebiegu
trasy Nadwiślańskiej jest konfliktem lokalnym, który powinien być rozwiązany w ramach procedury
sporządzania studium gminy, gwarantującej zainteresowanym współuczestnictwo kształtowaniu treści tego
dokumentu, tj. poprzez możliwość składania wniosków do studium, zgłaszania uwag, uczestniczenie w
publicznej debacie na temat studium.
- z Kancelarii Prezesa rady Ministrów, zgodnie z którym zmiana przebiegu trasy Nadwiślańskiej powinna
być rozwiązana w ramach procedury sporządzania studium zagospodarowania przestrzennego.
- z Urzędu Miasta Józefowa - odpowiedź Zastępcy Burmistrza informująca, że projektanci wyrazili
negatywne stanowisko w sprawie zmiany przebiegu trasy Nadwiślańskiej.
Pan Opolski stwierdził, iż pierwszy wniosek w sprawie zmiany przebiegu trasy Nadwiślańskiej, był
skierowany do Rady w grudniu 1989 roku. Jak zaznaczył przez 18 lat demokracji, nie przeprowadzono
konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie, a część mieszkańców nie chce trasy 801.
Przewodniczący Rady Miasta wyjaśnił, że Pan Opolski nie reprezentuje mieszkańców mających problem
z dojazdem do pracy. Natomiast projekt budowy trasy funkcjonuje już od wielu lat . Fakt ,że może być on
zrealizowany obecnie, może stać się dobrodziejstwem dla mieszkańców. Przewodniczący zaznaczył, że
Pan Opolski reprezentuje grupę osób, które nie chcą trasy.
Następnie Pan Marek Cichocki wyraził pogląd, że trasa nie rozwiąże problemu korków ulicznych w
całym Józefowie.
Burmistrz wyjaśnił, że spotkanie, o którym wspominał wcześniej, dotyczyło trasy 801. Oprócz trasy 801
planowana jest budowa drogi S2, która byłaby kolejną przeprawą przez Wisłę. Ów cykl inwestycji, jak
stwierdził Burmistrz, może spowodować rozładowanie korków w Józefowie. Józefów ma swoje ,,5 minut''
i zdaniem Burmistrza należy je wykorzystać. Należy pozyskać jak najwięcej środków finansowych z Unii
Europejskiej, by zrealizować jak najwięcej inwestycji.
Pan Marek Cichocki wyraził pogląd, że miasto jako społeczność może spowodować, by nowa trasa była
jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Sugerował, iż trasę 801 można podnieść na palach, dlatego też
należy pozyskać jak najwięcej środków unijnych.
Na zakończenie Radny Pan Paweł Rupniewski zadał pytanie dotyczące sprawy Klubu Sportowego
MLKS ,,Józefowia". Pan Rupniewski stwierdził, że uchwała w sprawie oddania w dzierżawę
nieruchomości położonych w Józefowie przy Rzece Świder, pomiędzy ulicami Dolną a Żabią - na rzecz
Klubu Sportowego MLKS ,,Józefowia" jest niewykonywana. W związku z powyższym wnioskował o
przedstawienie propozycji rozwiązania powyższej kwestii.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Pan Cezary Łukaszewski
o godzinie 16.20 zamknął X sesję Rady Miasta Józefowa, dziękując wszystkim za uczestnictwo.
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