Protokół nr 8/07
z obrad VIII sesji Rady Miasta Józefowa odbytej
w dniu 19 kwietnia 2007r w siedzibie Rady
Miasta przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Przewodniczący Rady Cezary Łukaszewski o godz. 13,15 dokonał otwarcia VIII Sesji
Rady Miasta Józefowa. Powitał radnych i przybyłych gości. Stwierdził kworum - w sesji
uczestniczyło początkowo 14 radnych, w czasie obrad przybył piętnasty radny.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 8/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

Załącznik nr 2 do protokołu nr 8/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19 .04.2007r

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowi
załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 8/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 8/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

Ad 1 – Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący C. Łukaszewski zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku sesji?
Uwag nie zgłoszono, porządek obrad przyjęto przez aklamację.
Porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu VI sesji.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Józefowa za 2006 rok
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2006 rok
b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania przez Burmistrza budżetu miasta
za 2006 rok przed udzieleniem absolutorium
c) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2006 rok
d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
Józefowa
e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Józefowa
f) dyskusja
4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2006 rok.
5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok
6. 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.

1

Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie
przy ul. Orzeszkowej
8. Uchwała uchylająca uchwały w sprawie zasad sprzedaży
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji
10. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie j.w.
11. Interpelacje i zapytania Radnych
12. Wolne wnioski.
7.

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych: Józefa Kaczorka i Mirosława Wójcika.
Rada Miasta skład Komisji Skrutacyjnej akceptowała przez aklamację.
Ad 2 - Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Miasta Józefowa
Przewodniczący C. Łukaszewski zapytał czy są uwagi do protokołu sesji nr 6/07?
Uwag nie zgłoszono. Protokół nr 6/07 z dnia 15 marca br. został przyjęty 13 głosami „za”,
przy 1 „wstrzymującym się”, głosów „przeciwnych” nie było.
Ad 3
Radny A. Mazek zwrócił się do przewodniczącego C. Łukaszewskiego z pytaniem dlaczego
w sesji nie uczestniczy radca prawny?
Pan C. Łukaszewski usprawiedliwiając nieobecność radcy prawnego wyjaśnił, że mecenas
aktualnie reprezentuje gminę w sądzie i spóźni się na obrady. Jego zdaniem można rozpocząć
obrady, gdyż pierwsze punkty porządku sesji są obligatoryjne i nie wymagają wyjaśnień
prawnych.
Radny A. Mazek uważał, że obsługa prawna powinna być zapewniona od samego początku
sesji a nie wybiórczo. Tym bardziej, że sesja absolutoryjna jest ważną sesją. Radny wnosił o
opinię prawną – czy możliwe jest rozpoczęcie obrad bez obecności radcy prawnego.
Przewodniczący C. Łukaszewski uważał, że to pytanie można zadać jak przyjdzie mecenas
i kontynuował obrady sesji.
Radny A. Mazek wnioskował o zaprotokołowanie, iż w związku z nieobecnością mecenasa
nie miał możliwości uzyskania opinii prawnej w ww. sprawie.
a) Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.
Skarbnik H. Siwek odczytała uchwałę nr 30/W/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta sprawozdaniu z
wykonania budżetu miasta za 2006 rok. Opinia była pozytywna. Uchwała RIO stanowi
załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 8/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

b) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu miasta za 2006 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. M. Wójcik przedstawił sprawozdanie z kontroli
komisji dotyczącej wykonania budżetu miasta za 2006 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik
nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 8/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

c) Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2006 rok.
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej p. J. Sekuła odczytał opinię komisji o wykonaniu
budżetu miasta za 2006 rok. Opinia była pozytywna, stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
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Załącznik nr 7 do protokołu nr 8/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

d/ Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej p. J. Sekuła odczytał wniosek komisji o udzielenie
Burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2006 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 8/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

e/ Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Miasta
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Wójcik odczytał uchwałę nr 50/W/07 Składu
Orzekającego RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego
udzielenia absolutorium Burmistrzowi miasta z 2006 rok. Uchwała RIO stanowi załącznik nr
9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 8/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

W związku z uwagą RIO zawartą w uchwale nr 50/W/07, dotyczącą rozbieżności między
kwotą zadłużenia miasta na koniec 2006r wykazaną w opinii Komisji Rewizyjnej a kwotą ze
sprawozdania Burmistrza Miasta radny M. Wójcik odczytał wyjaśnienie w tej sprawie, które
stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 8,/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

Przewodniczący Rady C. Łukaszewski o godz. 14,15 ogłosił kilkuminutową przerwę w
obradach. Obrady wznowiono o godz. 14,25.
f/ Dyskusja
Burmistrz S. Kruszewski odpowiadając na pytanie radnej B. Wyderka wyjaśnił, że
przyczyną niewykonania dokumentacji na budowę kanalizacji na terenie „Kolonii Błota” była
konieczność powtórzenia przetargu. Dodatkowo wyjaśnił, że w drugim półroczu nie udało się
zrealizować kilku zadań inwestycyjnych ze względu na brak mocy przerobowych oraz z
powodu wydłużenia się znacznie cyklu przygotowania inwestycji do realizacji.
Więcej głosów w dyskusji nie było.
Ad 4
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Józefowa za 2006 rok i zwrócił się do Komisji
Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Po przeprowadzeniu głosowania imiennego przewodniczący Komisji Skrutacyjnej M. Wójcik
odczytał protokół z głosowania, który stanowi załącznik nr 11do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr ,8,/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

Rada Miasta w obecności 15 radnych – 10 głosami „za” i 5 głosami „przeciwnymi”
podjęła Uchwałę Nr 51/V/2007 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Józefowa
absolutorium za 2006r, która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu 8/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

Burmistrz podziękował radnym, którzy doceniając jego pracę głosowali za udzieleniem
absolutorium jak również tym, którzy byli przeciwni. Deklarował, że dołoży starań aby
przekonać do swojej pracy radnych z opozycji.
Ad 5
Skarbnik H. Siwek przedstawiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
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Przewodniczący Rady C. Łukaszewski zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o
przeprowadzenie imiennego głosowania nad uchwałą.
Po przeprowadzeniu głosowania radny M. Wójcik odczytał protokół z głosowania, który
stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu 8/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i 1 głosie „przeciw” podjęła
Uchwałę Nr 52/V/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007 rok,
która stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 8/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

Ad 6
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku
obrad i przeniesienie na następną sesję projektu 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, w związku ze
zgłoszonymi wątpliwościami. Skierował projekt uchwały do Komisji Budżetowej w celu
zaopiniowania skutków finansowych jej podjęcia.
Radny A. Mazek poparł wniosek apelując do wszystkich radnych o akceptację tego wniosku.
Postulował aby przed podjęciem uchwały miasto zawarło porozumienie z TBS w
przedmiotowej sprawie.
Zdaniem radnego J. Sekuły nie ma podstaw do podjęcia zgłoszonego wniosku bowiem
porządek obrad został przez Radę Miasta przyjęty. Dodał, że na posiedzeniu komisji ŁPiOŚ
wniosek o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały nie został przyjęty ale nie było też
wniosku w sprawie negatywnej opinii o ww. uchwale. Uważał, że uchwała powinna być
przegłosowana na tej sesji.
Radny A. Mazek nie podzielał powyższej opinii twierdząc, iż w każdym momencie obrad
można zgłosić wniosek formalny o zmianę porządku sesji.
Radny C. Łukaszewski poparł stanowisko przedmówcy dodając, że jest ono zgodne z
przekazaną w tej kwestii opinią mecenasa. Poddał wniosek pod głosowanie.
Wniosek o zdjęcie z porządku sesji projektu uchwały akceptowało 14 radnych, głosów
przeciwnych i wstrzymujących nie było, 1 radny nie wziął udziału w głosowaniu.
Ad 7
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy
ul. Orzeszkowej.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 53/V/07 w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ul.
Orzeszkowej /proj. dz. nr 71/1 w obr. 69/, która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr 8/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

O godz. 14,50 przybył na obrady mecenas Robert Ostrowski.
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Ad 8
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały uchylający uchwały w sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych
w budynkach komunalnych stanowiących własność Miasta Józefowa..
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi się”,
głosów „przeciwnych” nie było, podjęła Uchwałę Nr 54/V/07 uchylającą uchwały w
sprawie zasad sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych
stanowiących własność Miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu nr 807 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

Przewodniczący Rady C. Łukaszewski o godz. 14,55 ogłosił kilkuminutową przerwę w
obradach.
Ad 9
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski w ramach informacji z pracy Rady Miasta poruszył
następujące sprawy:
- przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do dnia 30 kwietnia,
- zaprosił przewodniczących komisji na spotkanie po zakończeniu sesji, w celu ustalenia
harmonogramu pracy na miesiąc maj.
- poruszył sprawę organizacji i terminów spotkań radnych z mieszkańcami.
Radny P. Rupniewski proponował aby spotkania były prowadzone przez przewodniczącego
Rady Miasta. Zaapelował aby były one dobrze przygotowane technicznie, gdyż poprzednio na
niektórych spotkaniach nagłośnienie było słabe.
Burmistrz S. Kruszewski deklarował, że terminarz spotkań będzie doręczony wszystkim
mieszkańcom. Ustalono, że spotkania odbędą się w miesiącu maju.
- Przewodniczący przekazał, że wpłynęło do Rady Miasta pismo od p. W. Kosmatki – jest
do zapoznania w sekretariacie,
- ponadto wpłynęło pismo w sprawie porządków na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej z ul.
Sosnową o odwodnienie i informacja Burmistrza, że zostało to wykonane.
Radny P. Rupniewski zapytał o opinię prawną w sprawie prowadzenia przez
przewodniczącego Rady Miasta wspólnego posiedzenia komisji Rady Miasta w dniu 6 marca
Przewodniczący C. Łukaszewski odczytał opinię prawną radcy prawnego Z. Czajora w ww.
sprawie. Opinia stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu nr 807 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r

Radny Rupniewski zapytał o obiecany komputer w Radzie Miasta do kontaktów radnych z
mieszkańcami – Przewodniczący C. Łukaszewski wyjaśnił, że czyni starania i wkrótce będzie
to załatwione.
Ad 10
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 15 marca do 19
kwietnia 2007r stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu nr 8/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.04.2007r
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Ad 11 i 12
Radny R. Nowaczewski pytał o sprawę wyboru dyrektora ICSiRu - Burmistrz przekazał, że
są 4 kandydatury, z którymi przeprowadzone zostaną rozmowy i po nich dokona się wyboru
dyrektora.
Radny A. Mazek apelował o naprawę chodnika, zniszczonego w czasie utwardzania
parkingu przy stacji kolejowej w Michalinie.
Radny P. Rupniewski zapytał o przyczyny zmiany dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 2 –
Burmistrz wyjaśnił, że obecny dyrektor wyraził chęć przejścia na emeryturę.
Radna U. Zielińska postulowała o sprawdzenie kosztorysów na budowę chodnika w ul.
Marsz. Piłsudskiego na odcinku od mostu do ul. Sosnowej, zwłaszcza kosztów wykonania
trawników.
Radny J. Kaczorek apelował o naprawę chodnika na ul. Zielonej.
Burmistrz proponował zgłosić naprawę w referacie urzędu miasta.
Radny M. Wójcik postulował o budowę ul. Wawerskiej oraz o wykonanie oznakowania
poziomego na skrzyżowaniu ul. Kard. Wyszyńskiego z ul. Świderską. Prosił o informacje w
sprawie nowego komisariatu policji.
Radny P. Rupniewski poparł postulat w sprawie budowy ul. Wawerskiej.
Radny A. Mazek przekazał postulat wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w sprawie
wymalowania pasów na przejściu ul. Granicznej przy ul. Piaskowej /droga do szkoły/.
Pytał czy będą kontynuowane nasadzenia drzewek wzdłuż ścieżek rowerowych?
Burmistrz przekazał, że na terenie miasta są wykonywane oznakowania poziome w ulicach,
również będą przy ul. Świderskiej. W sprawie pasów na ul. Granicznej obiecał wystąpić do
Powiatowego Inspektora Ruchu. Budynek komisariatu jest zgłoszony do odbioru ale
Komenda stołeczna policji nie ma wybranego komendanta ani zastępców i nie ma kto go
odebrać. Powiat kwestionuje nasadzanie drzewek ze względu na odwodnienie ale będą
dosadzenia drzewek w miejscach, gdzie je zniszczono.
Radny P. Rupniewski przekazał postulat p. Lewandowicza z ul. Wiślanej w sprawie
wzmożonego ruchu tą ulicą, w związku z budową ronda na ul. 3-go Maja i Polnej. Ulica jest
nieutwardzona i ta sytuacja jest uciążliwa dla okolicznych mieszkańców. Ponadto poddał pod
rozwagę powrót do sprawy nocnej linii autobusowej, gdyż jego zdaniem decyzja o rezygnacji
z tego autobusu była podjęta za szybko.
Radna M. Jakubowska poparła propozycję P. Rupniewskiego.
Radny R. Nowaczewski sygnalizował potrzebę budowy nowej szkoły podstawowej ze
względu na zagęszczenie obecnych placówek.
Zdaniem Burmistrza trzeba w pierwszej kolejności budować przedszkola bo mogą one
rozluźnić szkoły.
Radna U. Zielińska apelowała o informowanie mieszkańców o konieczności wymiany
dowodów osobistych do końca roku bieżącego.
W końcowej części sesji redaktor „Życia Otwocka” poruszył sprawę zagospodarowania
terenu centrum po wschodniej stronie Józefowa oraz sprawę mostu przez rzekę Wisłę w
Józefowie.
W związku z wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący C. Łukaszewski o godz. 16,10
zamknął VIII sesję Rady Miasta Józefowa dziękując wszystkim za uczestnictwo.
Protokółowała:
Izabela Rupniewska

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski
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