Protokół nr 9/07
z obrad IX sesji Rady Miasta Józefowa odbytej
dnia 24 maja 2007r w siedzibie Rady Miasta
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, budynek B
Przed rozpoczęciem obrad sesji odbyło się uroczyste wręczenie orderu p. Robertowi
Wdziękońskiemu.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski o godz. 13.20 dokonał otwarcia IX
sesji Rady Miasta Józefowa. Powitał radnych i przybyłych gości a następnie stwierdził
quorom – w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 9/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 24.05.2007r

Załącznik nr 2 do protokołu nr 9/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 24.05.2007r

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowi
załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 9/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 24.05.2007r

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 9/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 24.05.2007r

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

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów VII i VIII sesji.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007r.
Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa
własności nieruchomości gruntowych położonych w liniach rozgraniczających dróg
gminnych (ul. Cicha i Mickiewicza).
5. Uchwała uchylająca uchwałę 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, 30/2, 31, 29 i 67 w obr. 94.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta
Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w liniach
rozgraniczających dróg gminnych (zmiana dot. uchwały Nr 526/IV/06 z dnia
14.06.2006r.).
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości
położonej w Józefowie przy ul. Zawiszy Czarnego na rzecz Towarzystwa
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Józefowie.
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8. Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa
przeprowadzonych w dniach 21 lutego – 27 marca 2007r.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
10. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych: Izabelę Lasocką i Mirosława Wójcika.
Rada Miasta skład Komisji Skrutacyjnej zaakceptowała przez aklamację.
Ad. 2 - Przyjęcie protokołu z obrad VII i VIII sesji Rady Miasta Józefowa.
Rada Miasta w obecności 14 radnych - 14 głosami „za” (jeden z radnych był nieobecny przy
głosowaniu) przyjęła protokół nr 7/07 z VII sesji Rady Miasta Józefowa.
Protokół nr 8/07 został przyjęty jednogłośnie w obecności wszystkich radnych.
Ad. 3 - Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta na 2007r.
Skarbnik Miasta H. Siwek na pytanie radnego D. Podolskiego odnośnie zwiększenia
wydatków o 30 tys. zł z przeznaczeniem na budowę ul. Cichej poinformowała, że zmiana
dotyczyła wstawienia słupów energetycznych i komunikacyjnych na odcinku od. ul.
Piłsudskiego do ul. 3 Maja.
Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie
głosowania imiennego.
Po głosowaniu przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna I. Lasocka odczytała protokół,
który stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 9/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 24.05.2007r

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 55/V/2007 w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007r, która stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 9/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 24.05.2007r

Ad. 4 - Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa
własności nieruchomości gruntowych położonych w liniach rozgraniczających dróg
gminnych (ul. Cicha i Mickiewicza).
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności nieruchomości
gruntowych położonych w liniach rozgraniczających dróg gminnych (ul. Cicha i
Mickiewicza).
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 56/V/2007 w
sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności
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nieruchomości gruntowych położonych w liniach rozgraniczających dróg gminnych (ul.
Cicha i Mickiewicza), która stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 9/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 24.05.2007r

Ad. 5 - Uchwała uchylająca uchwałę 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, 30/2, 31, 29 i 67 w obr. 94.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt 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, 30/2, 31, 29 i 67 w obr. 94.
Radny P. Rupniewski zgłosił dwie sprawy odnoszące się do ww. projektu uchwały i poprosił
o ich wyjaśnienie:
1) Wraz z Uchwałą Nr 540/IV/2006 z dnia 20.07.2006r. (§ 3, punkt 1) straciła moc
Uchwała Nr 394/III/2002 z dnia 18.01.2002r, którą zamierza się uchylić na nin.
obradach sesji.
2) Uzasadnienie do projektu uchwały, mówi, że Uchwała Nr 298/IV/2005 została w
całości uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego, a w rozstrzygnięciu nadzorczym
istnieje zapis, że został uchylony tylko § 1 ustęp 3.
Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił uwagę, ze takie wątpliwości należało zgłosić
podczas posiedzenia na którym omawiane były materiały na sesję.
Radny P. Rupniewski wytłumaczył, że błąd w projekcie uchwały dostrzegł dopiero po
posiedzeniu, o którym wspomniał Przewodniczący C. Łukaszewski.
W związku z zaistniałą sytuacją Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zarządził 10
minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Burmistrz S. Kruszewski przeprosił za zaistniałą niezgodność i wnioskował o
zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego omawianego projektu uchwały.
W nawiązaniu do drugiej wątpliwości radnego P. Rupniewskiego Pani B. Pukaczewska
poinformowała, że Wojewoda Mazowiecki uchylił tylko jeden punkt uchwały.
Przewodniczący C. Łukaszewski zakomunikował, że projekt uchwały skierowany zostaje do
ponownego opracowania i pracy Rady Miasta.
Następnie Przewodniczący Rady C. Łukaszewski oddał głos Prezesowi Klubu „Józefovia”.
Prezes Maciej Szyma w swoim wystąpieniu powiedział, że klubowi zależy na posiadaniu
umowy o dzierżawę terenów użytkowanych przez „Józefovię”.
Burmistrz S. Kruszewski przedstawił dotychczasowy wkład miasta w finansowanie klubu.
Burmistrz poinformował o chęci złożenia wniosku do UE o dofinansowanie nowego boiska
sportowego (w związku z Euro 2012). Następnie dodał, że będzie starał się by tereny klubu
były dostępne dla młodzieży Józefowa.
Radny P. Rupniewski zwrócił się z pytaniem – kiedy radnym zostanie przedstawiony projekt
uchwały, który został zdjęty z porządku obrad niniejszego posiedzeniu?
Burmistrz S. Kruszewski oznajmił, że na następnej sesji Rady Miasta wystąpi z propozycją
uchwały w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości pomiędzy ulicami Dolną i Żabią.
Radny P. Rupniewski wnioskował, aby ten projekt został przedstawiony radnym na
2 tygodnie przed obradami sesji.
Burmistrz S. Kruszewski uwzględnił prośbę radnego.
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Ad. 6 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości
miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w liniach
rozgraniczających dróg gminnych (zmiana dot. uchwały Nr 526/IV/06 z dnia
14.06.2006r.).
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności nieruchomości
gruntowych położonych w liniach rozgraniczających dróg gminnych (zmiana dot. uchwały Nr
526/IV/06 z dnia 14.06.2006r.).
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 57/V/2007 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, 30/2, 31, 29 i 67 w obr. 94, która stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 9/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 24.05.2007r

Ad. 7 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości
położonej w Józefowie przy ul. Zawiszy Czarnego na rzecz Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o. w Józefowie.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na przeniesienie własności nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Zawiszy Czarnego
na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Józefowie.
Radny A. Mazek zwrócił się z pytaniami do Burmistrza Miasta:
– czyją własnością będą budynki po uchwaleniu, jakiego typu to będą mieszkanie i kto będzie
przydzielał lokale mieszkalne?
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że budynki będą własnością TBS–u, którego
właścicielem jest miasto, mieszkania będą przydzielane przez gminę (przez specjalnie
powołaną komisję, po uprzednim zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej).
Zdaniem Burmistrza Miasta nie ma podziału na budownictwo socjalne i komunalne. Taki
podział istnieje w przypadku stawki czynszowej, która zależy od wysokości uzyskiwanych
dochodów.
Radny A. Mazek zauważył, że projekt uchwały wymaga doprecyzowania. Konieczny jest
zapis, że powstające budynki będą komunalnymi.. Dodał, że jest „za” budową mieszkań, ale
projekt uchwały zawiera wiele niejasności. Nieznana jest także wartość przekazywanej
nieruchomości.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że na poprzedniej sesji został zdjęty z
porządku obrad nin. projekt uchwały w celu dopracowania. Stwierdził, że radni mieli czas, by
takie wątpliwości zgłaszać przed sesją.
Radna M. Jakubowska dodała, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji
Budżetowo – Gospodarczej, gdzie zapadło pozytywne stanowisko w danej sprawie oraz
podczas omawiania materiałów na sesję. To był najlepszy moment na zgłaszanie
jakichkolwiek zastrzeżeń. Komisja budżetowa uzgodniła powstanie 3 budynków(54
mieszkań). Radna poinformowała, że ok. 170 rodzin czeka na przyznanie mieszkania.
Potrzeby tych ludzi trzeba zapewnić, a budownictwo komunalne jest statutowym
obowiązkiem gminy.
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Radny A. Mazek poinformował, że stawka za czynsz w mieszkaniach TBS w poprzednim
roku była jedną z największych w Polsce.
Burmistrz S. Kruszewski przypomniał, że wysokość stawki za czynsz ustala Rada Miasta w
drodze uchwały.
Radny M. Wójcik powiedział, że kolejne odroczenie podjęcia uchwały w niczym nie
pomoże ludziom, którzy od dawna oczekują na mieszkanie.
Radny J. Sekuła wyraził zdziwienie, że niektórzy radni popierają budowanie mieszkań ale są
przeciwni budownictwu wielorodzinnemu. Zastanawiał się również, że wszyscy radni są za
budowaniem przedszkola, a dziwnym zbiegiem okoliczności Wojewoda od pół roku
wstrzymuje wydanie pozwolenia na budowę.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 58/V/2007 w
sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości położonej w Józefowie
przy ul. Zawiszy Czarnego na rzecz Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Józefowie , która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 9/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 24.05.2007r

Ad. 8 - Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa
przeprowadzonych w dniach 21 lutego – 27 marca 2007r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej,
po czy spytał czy radni maja do niego jakieś pytania bądź uwagi.
Radna B. Wyderka spytała co jest przyczyną długich terminy niektórych postępowań w
przypadku kontroli przeprowadzonej w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Miasta Józefowa?
Radny P. Rupniewski wyjaśnił, że długie terminy postępowań związane są z brakami
kadrowymi w tym referacie.
Radny A. Mazek zapytał, czy w przypadku kontroli o której mowa w ad. 4 zostały
postawione wnioski przez Komisję Rewizyjną ponieważ w sprawozdaniu nie ma żadnej
informacji na ten temat.
Radny M. Wójcik zakomunikował, że była to tylko kontrola sprawdzająca. Zespół
kontrolujący nie stwierdził żadnych uchybień.
Sprawozdanie z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa przeprowadzonych w
dniach 21 lutego – 27 marca 2007r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 9/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 24.05.2007r

Ad. 9 - Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej
sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski zrelacjonował majowe spotkania władz miasta z
mieszkańcami. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło ok. 260 mieszkańców. Największą
frekwencją cieszyły się spotkania przy ul. Dobrej i Nadwiślańskiej – tam gdzie pojawia się
najwięcej problemów lokalnych. Natomiast w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Leśnej był
najmniejszy odzew mieszkańców. Stałym tematem wszystkich spotkań była rozbudowa sieci
wodociągowo – kanalizacyjnej oraz budowa i poprawa jakości dróg
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Następnie Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do radnych z rozważeniem usprawnienia
organizowania takiego typu spotkań.
Radny P. Rupniewski stwierdził, że niska frekwencja mieszkańców wynikała z
niedoinformowania ich o spotkaniach. Radny wyraził zadowolenie z powodu uczestnictwa
radnych w tych spotkaniach, po czym dodał, że w przyszłości trzeba usprawnić przepływ
informacji (min. podczas ogłoszeń parafialnych).
Zdaniem radnej I. Lasockiej spotkania władz miasta z wyborcami powinny odbywać się
częściej.
Przewodniczący C. Łukaszewski zaproponował, by zorganizować spotkania na przełomie
września i października, kiedy formułowane są wnioski do budżetu miasta.
Na pytanie radnego M. Wójcika w związku z zakupem komputera na zaplecze Biura Rady
Miasta Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że w najbliższy piątek zostanie
podpisana umowa w tej sprawie.
Radny A. Mazek zasygnalizował, że nie zostały przedstawione i zatwierdzone protokoły ze
wspólnych posiedzeń rady Miasta, w których przewodniczył Przewodniczący Rady Miasta.
Radna I. Lasocka wyraziła ubolewanie z powodu nieinformowania jej i radnego P.
Rupniewskiego o spotkaniach Kolegium Redakcyjnego.
Przewodniczący C. Łukaszewski zobowiązał się do usprawnienia pracy kolegium.
Ad. 10 - Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 19.04.2007r. do
24.005.2007r. stanowi załącznik załącznik nr 11 do protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 9/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 24.05.2007r

Radna U. Zielińska wystąpiła z prośbą do Burmistrza Miasta o przekazanie informacji z
niżej wymienionych spotkań:
1. Forum Energetyczne w Warszawie(na zaproszenie Dyr. Zakładu Energetycznego w
Otwocku).
2. Nabór na stanowisko Dyr. ICSiR w Józefowie.
3. Spotkanie z delegacją francuskich inwestorów.
4. Spotkanie z inż. Szeniawskim ze Stowarzyszenia Architektów (SARP).
5. Spotkanie z V – ce prezydentem warszawy p. Jackiem Wojciechowiczem.
6. Spotkanie z Dyr. PZU Oddziału Otwock.
7. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji.
8. Spotkanie z Panią Prezydent Warszawy – Hanną Gronkiewicz Waltz.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował o tematach i przebiegu odbytych spotkań:
ad. 1 – sprawy ogólne,
ad. 2 - spośród 5 kandydatur, które wpłynęły w sprawie naboru została wybrana p. Jadwiga
Kopka,
ad.3 - rozmowa na temat terenów pod duże osiedla mieszkaniowe,
ad.4 - rozmowa w sprawie konkursu na zagospodarowanie centrum miasta,
ad.5 - rozmowy w sprawie trasy 801 (rozważanie powstania nowego przebiegu trasy),
ad.6 – w sprawie oferty ubezpieczeniowej,
ad.7 – rozmowy o bezpieczeństwie w mieście oraz w sprawie otwarcia nowego komisariatu
policji,
ad.8 – rozmowy w sprawie trasy 801, SKM oraz budowy podkopu pod torami na wysokości
ul. Werbeny.
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Ad. 11 - Interpelacje i zapytania radnych
Radny A. Mazek zwrócił się z pytaniem – jakie działania zostały podjęte w sprawie
rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu Spółdzielni „Techniczna” przy ul.
Słonecznej 15? Radny spytał czy Burmistrz Miasta zapoznał się z protokołem NIK-u.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że dzisiejszego dnia podpisał pismo w sprawie
przeprowadzenia kontroli specjalnej na danym terenie.
Burmistrz M. Banaszek zakomunikował, że na terenie miasta nie była przeprowadzona
kontrola NIK-u. Ul. Słoneczna 15 została podana tylko jako przykład w jednym z raportów
innej kontroli. Burmistrz dodał, że w nin. sprawie zostały przekazane pisma do:
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Starostwa
Powiatowego w Otwocku oraz do powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego.
Radny P. Rupniewski wystąpił z prośbą przekazania tych pism do wiadomości Komisji
Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
Radna M. Jakubowska w związku ze skargami mieszkańców zwróciła się z prośbą
interwencji w sprawie zakłócania spokoju przez koparkę pracującą na ul. Mickiewicza do
godz. 21.00
Radny M. Wójcik zgłosił następujące sprawy:
- spowodowanie rozbiórki budynku zagrażającego niebezpieczeństwu (róg ul. Wawerskiej i
ul. Kard. S. Wyszyńskiego),
- dokończenie schodków przy ul. Piłsudskiego, po lewej stronie mostu,
- wysłanie służb miejskich w celu zbadania sprawy nawiezionego piachu przy rondzie na
skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Jarosławską.
Radna B. Wyderka pytała o termin realizacji placu zabaw na tyłach Gimnazjum Nr 1.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że nie znany jest jeszcze termin powstania placu
zabaw. Na dzień dzisiejszy badany jest kosztorys ofertowy.
Radny A. Mazek wnioskował o:
- uprzątnięcie ulic: 3 Maja, Pogodnej, Granicznej,
- namalowanie przejścia dla pieszych na ul. Granicznej (na wysokości ul. Piaskowej),
- likwidację nawiezionego piachu na ul. Uroczej.
Ad. 12 - Wolne wnioski.
W ramach wolnych wniosków jeden z mieszkańców zasugerował rozważenie możliwości
wprowadzenia zróżnicowanej stawki podatku od nieruchomości.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący C. Łukaszewski o godz.
15.20 zamknął IX sesję Rady Miasta Józefowa dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Protokołowała
Marta Wrońska

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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LISTA GOŚCI OBECNYCH NA IX OBRADACH SESJI
RADY MIASTA JÓZEFOWA
24.05.2007R.
Burmistrz Miasta Stanisław Kruszewski
Zastępca Burmistrza miasta Marek Banaszek
Sekretarz Miasta Krystyna Wasilewska
Skarbnik Miasta Halina Siwek
Mecenas Zbigniew Czajor
Kierownik Referatu GiGN Bożena Pukaczewska
Prezes Klubu „Józefovia” Maciej Szyma
Redaktorzy gazet lokalnych
Mieszkańcy
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