Protokół nr 6/07
z obrad VI sesji Rady Miasta Józefowa
odbytej w dniu 15 marca 2007r.
w siedzibie Rady Miasta Józefowa
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski o godz. 13.00 otworzył obrady sesji. Powitał
radnych, władze miasta i przybyłych gości.
W obradach uczestniczyło 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07r.

Załącznik nr 2 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07r.

Wnioski Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowią
załącznik nr 3 do protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 6/07 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 6/07 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07r.

Ad. 1 – Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił autopoprawki do proponowanego porządku sesji tj.
wprowadzenie nowych projektów uchwał:
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do zawarcia z
Województwem Mazowieckim – Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w warszawie
umowy na wspólną realizację budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej i Kard.
Wyszyńskiego w Józefowie.
- uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa, zatwierdzonego uchwałą Nr 251?IV/2004 z dnia 10 grudnia
20004r.
- uchwała w sprawie złożonego w dniu 8 lutego 2007r. przez p. Jerzego Exnera do usunięcia
naruszonego prawa.
Przewodniczący C. Łukaszewski zapytał czy są uwagi do zmienionego porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono, porządek obrad przyjęto przez aklamację.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów IV i V sesji
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007r
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007r
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
Józefowa do zawarcia z Województwem Mazowieckim – Mazowieckim Zarządem
Dróg Wojewódzkich w Warszawie umowy na wspólną realizację budowy ronda na
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skrzyżowaniu ul. Wawerskiej i Kard. Wyszyńskiego w Józefowie.
6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu
7. Uchwała w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie
stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających miastu Józefów lub jej
jednostkom organizacyjnym.
8. Uchwała w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowych
warunków przyznawania nagród w 2007r
9. Uchwała w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane
przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form
kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach
prowadzonych przez miasto Józefów na 2007r
10. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ul.
Granicznej 21B (dz. nr 56 obr. 24).
11. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Józefowie przy ul. Botanicznej, Owalnej i
Dziekońskiej.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, zatwierdzonego uchwałą
Nr 251/IV/2004 z dnia 10 grudnia 2004r
13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Miasta Józefów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 14. prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
14. Uchwała w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na pkt. 1 podrozdziału „Zasady
ustalania wysokości stawek czynszu” w rozdziale IV załącznika do uchwały Rady Miasta Józefowa
Nr 113/IV/03 z dnia 29 września 2003r w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta Józefowa na lata 2004 – 2008.
15. Uchwała w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa
16. W sprawie złożonego w dniu 8 lutego 2007r. przez p. Jerzego Exnera wezwania do
usunięcia naruszonego prawa.
17. Uchwała w sprawie odwołania Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Józefów nad Świdrem” –
pismo samorządowe.
18. Uchwała w sprawie powołania kolegium redakcyjnego czasopisma „Józefów nad Świdrem” –
pismo samorządowe oraz zmiany uchwały w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego oraz
przyjęcia statutu redakcji czasopisma „Józefów nad Świdrem” – pismo samorządowe.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
20. Informacja Burmistrza o podejmowaniu działań w okresie jw.
21. Interpelacje i zapytania Radnych.
22. Wolne wnioski.
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych : Beatę Wyderka i Andrzeja Mazka. Rada Miasta
skład Komisji Skrutacyjnej zaakceptował przez aklamację.
Ad. 2 – Przyjęcie protokołów IV i V sesji Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się z pytaniem – czy są uwagi do protokołów z poprzednich
obrad sesji Rady Miasta Józefowa?
Uwag nie zgłoszono. Protokół nr 4/07 z IV obrad sesji został przyjęty 10 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się”. Protokół nr 5/07 z V obrad sesji przyjęto 7 głosami „za” przy 4 głosach
„wstrzymujących się”.
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Ad. 3
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
budżecie miasta na 2007r. Następnie zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenia imiennego
głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007r.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały, a następnie
przewodnicząca B. Wyderka przedstawiła protokół z głosowania, który stanowi załącznik nr 5 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 6/07 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 34/V/07 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007rok, która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 6/07 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 4
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta na 2007r.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że proponowane zmiany w budżecie miasta związane są
z dofinansowaniem zakupu samochodu terenowego dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
Radny M. Wójcik spytał, czy inne gminy też przyłączyły cię do tego dofinansowania.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, ze już 4 gminy zdeklarowały pomoc.
Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenia imiennego
głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007r.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały a następnie
przewodnicząca B. Wyderka przedstawiła protokół z głosowania, który stanowi załącznik nr 7 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 6/07 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Rada Miasta w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 35/V/07 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007rok, która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu
Załącznik nr 8 do protokołu nr 6/07 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 5
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie
upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do zawarcia z Województwem Mazowieckim – Mazowieckim
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie umowy na wspólną realizację budowy ronda na
skrzyżowaniu ul. Wawerskiej i Kard. Wyszyńskiego w Józefowie.
Skarbnik H. Siwek powiedziała, że projekt uchwały odnosi się do zmiany Uchwały Nr 537/IV/06 –
korekcie ulega §1 uchwały. Poinformowała, że zwiększenie kwoty związane jest z rozszerzeniem zakresu
prac realizowanych w ramach ronda na skrzyżowaniu ulic oraz rozliczeniem kosztów poniesionych w
2006r.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – 8 głosami „za”, 1 głosem „przeciwnym”, przy 3
głosach„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr 36/V/07 w sprawie
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upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do zawarcia z Województwem Mazowieckim –
Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie umowy na wspólną realizację budowy
ronda na skrzyżowaniu ul. Wawerskiej i Kard. Wyszyńskiego w Józefowie. Uchwała Nr 36/V/07
stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 6/07 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 6
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Otwockiemu.
Skarbnik H. Siwek zakomunikowała, że ze środków budżetu Miasta Józefowa na 2007r. udziela się
pomocy w kwocie 137 100 zł. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 11 radnych – jednogłośnie „za” podjęła Uchwałę Nr 37/V/07 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu, która stanowi załącznik nr 10 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 7
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w
spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
przypadających miastu Józefów lub jej jednostkom organizacyjnym
Burmistrz S. Kruszewski nadmienił, że na prośbę radnego A. Mazka przekazał radnym wykaz osób,
którym w 2005r. umorzono zaległości podatkowe i należności z tytułu czynszów.
Radny A. Mazek zwrócił uwagę, że lista przedstawiona na nin. posiedzeniu jest niezgodna z listą, która
została przekazana do publicznej wiadomości.
Skarbnik H. Siwek wyjaśniła zaszłe zmiany w wykazie dłużników podkreślając, że owy wykaz nie odnosi
się do ww. projektu uchwały.
Radny P. Rupniewski poprosił przewodniczącą Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego B.
Wyderka o przekazanie opinii komisji w sprawie omawianego projektu.
Radna B. Wyderka poinformowała, że stanowisko Komisji PPiPP, po uprzednim omówieniu projektu na
posiedzeniu, jest pozytywne.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła
Uchwałę Nr 38/V/07 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do
których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających miastu Józefów
lub jej jednostkom organizacyjnym, która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 8
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nagród w 2007r.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 39/V/07 w sprawie
wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
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szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nagród w
2007r. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 9
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie
będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Józefów na 2007r.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 40/V/07 w sprawie
określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które
dofinansowanie będzie przyznawane w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto
Józefów na 2007r. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 10
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Granicznej 21B (dz. nr 56 obr. 24).
Burmistrz M. Banaszek odpowiadając na pytanie radnego A. Mazka poinformował, że organem
władającym drogą dojazdową do działki nr 57 jest gmina.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 41/V/07 w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Granicznej 21B (dz. nr 56
obr. 24). Uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 11
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Józefowie przy ul. Botanicznej, Owalnej i Dziekońskiej.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – 12 głosami „za” podjęła Uchwałę Nr 42/V/07 w sprawie
nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Józefowie przy ul. Botanicznej, Owalnej i Dziekońskiej., która stanowi załącznik nr 16
do nin. protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 12
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
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przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Józefowa, zatwierdzonego uchwałą Nr 251/IV/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.
Przeprowadzono dyskusję o możliwości wprowadzenia do planu zagospodarowania terenów
położonych przy rzece Świder.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 43/V/07 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Józefowa, zatwierdzonego uchwałą Nr 251/IV/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 13
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego
programu i zasad współpracy Miasta Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Przewodniczący C. Łukaszewski odpowiadając na pytanie radnego P. Rupniewskiego poinformował, że
zmiana uchwały odnosi się do wyłączenia z programu współpracy z pozarządowymi organizacjami
promocji i organizacji wolontariatu. Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 44/V/07 w sprawie rocznego
programu i zasad współpracy Miasta Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do
nin. protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 14
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie skargi Rzecznika Praw
Obywatelskich na pkt. 1 podrozdziału „Zasady ustalania wysokości stawek czynszu” w rozdziale IV
załącznika do uchwały Rady Miasta Józefowa Nr 113/IV/03 z dnia 29 września 2003r w sprawie programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2004 – 2008.
Mecenas R. Ostrowski wyjaśnił bezzasadność skargi Rzecznika Praw Obywatelskich (żądania co
do obniżenia istniejącej stawki czynszu jest niezasadne, ponieważ gmina nie doliczyła do czynszu
należnego jej zysku).
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 12 radnych – 8 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” podjęła
Uchwałę Nr 45/V/07 w sprawie skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na pkt. 1 podrozdziału
„Zasady ustalania wysokości stawek czynszu” w rozdziale IV załącznika do uchwały Rady Miasta
Józefowa Nr 113/IV/03 z dnia 29 września 2003r w sprawie programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Józefowa na lata 2004 – 2008. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do
nin. protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 15
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie skargi p. Zbigniewa
Zielińskiego na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
Radny M. Wójcik odczytał uzasadnienie do projektu uchwały.
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Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”
podjęła Uchwałę Nr 46/V/07 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa,
która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 16
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie złożonego w dniu 8
lutego 2007r. przez p. Jerzego Exnera do usunięcia naruszonego prawa.
Mecenas R. Ostrowski wyjaśnił na czym polega niezasadność żądania skarżącego, które nie może
zostać uwzględnione.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”
podjęła Uchwałę Nr 47/V/07 w sprawie złożonego w dniu 8 lutego 2007r. przez p. Jerzego
Exnera do usunięcia naruszonego prawa, która stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 17
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
odwołania Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Józefów nad Świdrem” – pismo samorządowe.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 48/V/07 w sprawie
odwołania Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Józefów nad Świdrem” – pismo
samorządowe., która stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Załącznik nr 20 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 18
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania kolegium
redakcyjnego czasopisma „Józefów nad Świdrem” – pismo samorządowe oraz zmiany uchwały w sprawie
powołania kolegium redakcyjnego oraz przyjęcia statutu redakcji czasopisma „Józefów nad Świdrem” –
pismo samorządowe. Następnie Przewodniczący odczytał proponowany skład kolegium i poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 49/V/07 w sprawie
powołania kolegium redakcyjnego czasopisma „Józefów nad Świdrem” – pismo samorządowe oraz
zmiany uchwały w sprawie powołania kolegium redakcyjnego oraz przyjęcia statutu redakcji
czasopisma „Józefów nad Świdrem” – pismo samorządowe, która stanowi załącznik nr 21 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 21 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

W następnej kolejności Dyrektor MOK-u Pani Danuta Wojciechowska przedstawiła plan obchodów
45-cio lecia Miasta Józefowa.
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Plan obchodów 45-cio lecia otrzymania praw miejskich przez Józefów pod hasłem „Józefów – miasto
radości” stanowi załącznik nr 22 do nin. protokołu.
Załącznik nr 22 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Ad. 19 - Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji
Przewodniczący C. Łukaszewski zaprosił radnych na imieniny Józefowa, które odbędą się 18
marca 2007r. Następnie przypomniał radnym o terminowym złożeniu oświadczeń majątkowych i
podaniu adresów mailowych min. w celu przesyłania materiałów sesyjnych drogą internetową.
Przewodniczący poinformował o przekazanym do Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego wniosku w sprawie zmiany Statutu Miasta Józefowa.
Radny J. Sekuła przedstawił relacje z odbytego spotkania z Radą Powiatu, na którym
dyskutowano o możliwości utworzenia szlaku rowerowego, który byłby łącznikiem między
Mazowszem a Europą.
Przewodniczący C. Łukaszewski nadmienił o wniosku „Klubu Radnych PiS” w sprawie zmiany
godziny obrad sesji na późniejszą porę.
Radny P. Rupniewski stwierdził, że późniejsza godzina rozpoczęcia obrad umożliwi mieszkańcom
Józefowa uczestniczenie w posiedzeniu.
Radna B. Wyderka przedstawiła stanowisko „Klubu Radnych Razem dla Józefowa”, który jest
„za” obecną godziną rozpoczynania obrad.
W czasie trwania dyskusji nad ww. sprawą głos zabrał mieszkaniec Józefowa, który zasugerował
radnym ściślejszy kontakt z mieszkańcami min. poprzez przesunięcie pory obrad sesji na późniejszą
godzinę.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że rozmowy z zainteresowanymi mieszkańcami prowadzone
są na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miasta o godz. 17.00, a na sesjach zapadają
decyzje na bazie tych dyskusji.

Ad. 20 – Informacja Burmistrza o podejmowaniu działań w okresie od ostatniej sesji
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 15 lutego 2007r. do 15 marca
2007r. stanowi załącznik nr 23 do nin. protokołu.
Załącznik nr 23 do protokołu nr 6/07 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
15.03.07rr

Burmistrz S. Kruszewski przekazał informacje z przeprowadzonych rozmów z ZTM. Następnie
Burmistrz poprosił radnych aby ustosunkowali się do propozycji ZTM w sprawie nocnej
komunikacji miejskiej.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – 1 głosem „za” przy 12 głosach „przeciwnych”
negatywnie oceniła propozycję ZTM.
Ad. 21 – Interpelacje i zapytania radnych
Radny Z. Siekierzyński przedstawił wnioski mieszkańców w sprawie ustawienia progów
zwalniających na ul. Armii Krajowej oraz w sprawie poprawy stanu technicznego ul. Wawerskiej
(na odcinku od ul. Granicznej do ul. Armii Krajowej).
Burmistrz S. Kruszewski zakomunikował, że do Rady Miasta skierowane zostało pismo w
sprawie kompleksowego rozważenia budowy progów zwalniających w Józefowie. W odniesieniu
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do drugiego wniosku poinformował, że nawierzchnia ul. Wawerskiej zostanie wyrównana, a
nierówności zasypane żużlem.
Na pytanie radnego D. Podolskiego o przekazanie działki pod budowę TBS Burmistrz S.
Kruszewski odpowiedział, że w na następnej sesji wystąpi do Rady Miasta z propozycją w tej
sprawie.
Radny A. Mazek poruszył temat otrzymania przez radnych błędnych PITów, z których wynika, że
radni muszą dwukrotnie zapłacić podatek.
Skarbnik H. Siwek wyjaśniła błąd pracownika referatu finansowego i dodała, że Urząd Miasta
zwróci radnym powstałe nadpłaty.
Radny A. Mazek zasygnalizował, że większość mieszkańców nie otrzymała wezwania do zapłaty
podatku od nieruchomości, który powinni uregulować do 15 marca 2007r. Następnie przypomniał o
prośbie interwencji na ul. Słonecznej w związku z niebezpieczeństwem spowodowanym
zawężeniem ulicy.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że nieotrzymanie wezwania w terminie nie zwalnia z
obowiązku opłacenia podatku. W odniesieniu do prośby przedmówcy Burmistrz stwierdził, że na
ul. Słonecznej, która jest ulicą jednokierunkową nie ma dużego ruchu drogowego.
Radny A. Mazek wnioskował o ustawienie progów spowalniających na ww. ulicy.
Mecenas R. Ostrowski odpowiadając na pytanie radnego A. Mazka poinformował, że podatek
VAT naliczony niesłusznie od użytkowania wieczystego zostanie zwrócony użytkownikom przez
Urząd Skarbowy.
Radny P. Rupniewski wnioskował o utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Granicznej (na
wysokości ul. Godebskiego), gdzie ciąg pieszo-rowerowy przechodzi na drugą stronę jezdni.
Następnie radny spytał, czy został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Dyrektora ICSIR.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że żadna z ofert nie spełniała stawianych wymogów,
dlatego konkurs został ponownie ogłoszony.
Następnie Radny P. Rupniewski zaapelował o podjecie decyzji w sprawie ustalenia godziny
rozpoczęcia obrad sesji Rady Miasta.
Przewodniczący C. Łukaszewski zapytał radnych – kto jest „za” godziną 13 rozpoczynania obrad
sesji?
Rada Miasta w obecności 13 radnych – 8 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych” nie
zmieniła pory rozpoczęcia obrad sesji.
Ad. 22 - Wolne wnioski
W ramach wolnych wniosków Burmistrz S. Kruszewski poprosił radnych o rozważenie
całkowitego zakazu spalania odpadów roślinnych(traw, gałęzi, suchych liści itp.) przez właścicieli
nieruchomości z racji wielu sygnałów mieszkańców chorych na astmę i cierpiących na alergie.
Radny P. Rupniewski zasugerował, aby sprawę przedyskutować na Komisji Ładu Przestrzennego i
Ochrony Środowiska. Dodał, że należy zastanowić się nad zminimalizowaniem kosztów, jakie
poniosą mieszkańcy w związku z wywozem śmieci.
Pod koniec obrad sesji Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że w najbliższym czasie
dodatkowo zostanie zatrudnionych 14 funkcjonariuszy prewencyjnych policji do patrolowania
miasta.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący C. Łukaszewski zamknął obrady
VI sesji Rady Miasta Józefowa dziękując wszystkim za uczestnictwo.
Protokołowała:
Marta Wrońska

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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