Protokół nr 5/07
z obrad V sesji Rady Miasta Józefowa odbytej
w dniu 15 lutego 2007r w siedzibie Rady
Miasta przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Przewodniczący Rady Cezary Łukaszewski powitał radnych, władze miasta i przybyłych
na sesję gości. Następnie nawiązał do otrzymania przez Urząd Miasta Józefowa certyfikatu
jakości ISO i zaproponował aby p. Sekretarz Miasta przedstawiła informację na ten temat.
Burmistrz S. Kruszewski zaprezentował otrzymany certyfikat ISO 9001:2001.
Pani K. Wasilewska nadmieniła, że uroczyste wręczenie Burmistrzowi Józefowa certyfikatu
zarządzania jakością odbyło się 8 lutego br. Przedstawiła charakterystykę działań dokonanych
w Urzędzie Miasta w okresie przygotowawczym do wdrożenia systemu ISO. Dotyczyły one
m.in. zorganizowania Biura Obsługi Klientów, zmian organizacyjnych, określenia procesów i
procedur w pracy urzędu, zgodnych z normą ISO. Po wdrożeniu procedury przygotowawczej
został przeprowadzony w Urzędzie miasta audyt. Wprowadzenie systemu ISO ma na celu
poprawienie organizacji pracy i polepszenie jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta
na rzecz mieszkańców.
Po wystąpieniu pani Sekretarz – przewodniczący Rady C. Łukaszewski dokonał otwarcia V
Sesji Rady Miasta Józefowa Stwierdził kworum - w sesji uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 5/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 15.02.2007r

Załącznik nr 2 do protokołu nr 5/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 1 5.02.2007r

Wnioski Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowią
załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 5/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 15.02.2007r

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 5/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 15.02.2007r

Ad 1 – Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił autopoprawki do proponowanego porządku
sesji tj. wycofanie z punktu 3-go projektu uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia nauczycieli i wprowadzenie nowego
projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Przychodni Miejskiej
w Józefowie. Następnie zapytał czy są uwagi do zmienionego porządku obrad?
Uwag nie zgłoszono, porządek obrad przyjęto przez aklamację.
Porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu IV sesji
3. Uchwała w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakładu kształcenia nauczycieli oraz ustalenia
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specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w
przedszkolach i szkołach prowadzonych przez miasto Józefów na 2007r
4. Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Społecznej SPZOZ Przychodni Miejskiej w
Józefowie
5. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Przychodni Miejskiej w
Józefowie
6. Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których
zarządcą jest Burmistrz Miasta Józefowa
7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa
8. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Józefowie
przy ul. Złotej Jesieni i Niezapominajki
9. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Józefowie
przy ul .Marsz. Piłsudskiego i Słonecznej
10. Przyjęcie planów pracy komisji i Rady Miasta na 2007r
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji
12. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie j.w.
13. Interpelacje i zapytania Radnych
14. Wolne wnioski.
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych: Ryszarda Nowaczewskiego i Pawła
Rupniewskiego.
Rada Miasta skład Komisji Skrutacyjnej akceptowała – jednogłośnie.
Ad 2 - Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Miasta Józefowa
Radny P. Rupniewski wnioskował o odroczenie protokołu IV sesji Rady Miasta bowiem
pominięto w nim część jego wypowiedzi.
Przyjęcie protokołu nr 4/07 odroczono do następnej sesji.
Ad 3
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił 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.
Radna B. Wyderka postulowała aby projekty uchwał były lepiej sprawdzane przez radcę
prawnego.
W dyskusji nad ww. projektem uchwały zgłoszono kilka uwag i poprawek do jej treści. W
związku z tym wnioskowano o odroczenie podjęcia uchwały i przesłanie do omówienia na
Komisji Oświaty, Kultury...
Za zdjęciem z porządku sesji punktu 3 głosowało 13 radnych , 1 radny był przeciwny i 1
wstrzymał się od głosu.
Ad 4
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru
członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodni Miejskiej w Józefowie. Wymienił kandydatów na członków rady i poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr 28/V/2007 w sprawie wyboru członków Rady Społecznej
SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie , która stanowi załącznik nr 5 do nin.
protokołu.

2

Załącznik nr 5 do protokołu 5/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 15.02.2007r

Ad 5
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
Rady Społecznej przy SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie.
Radna B. Wyderka zgłosiła błąd techniczny w treści uchwały i postulowała o zamianę
kolejności paragrafu 2 z paragrafem 3.
Radny J. Sekuła uważał, że uchwała nie zawiera błędów merytorycznych.
Zdaniem p. Sekretarz K. Wasilewskiej kolejność paragrafów w uchwale jest dobra.
Mecenas R. Ostrowski potwierdził, że uchwała jest skonstruowana zgodnie ze Statutem
Miasta.
Radna B. Wyderka podtrzymała swoje stanowisko twierdząc, że Statut Miasta również
zawiera błędy techniczne.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski zaproponował przedyskutowanie tego tematu na
komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego i poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 29/V/2007 w
sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie,
która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 5/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 15.02.2007r

Ad 6
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta
Józefowa i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 30/V/2007 w
sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest
Burmistrz Miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 5/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 15.02.2007r

Ad 7
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że propozycja podjęcia ww. uchwały umożliwi
wprowadzenie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, które radni uznają za
konieczne i potrzebne miastu.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poddał projekt uchwały od głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 31/V/07 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 8 do
nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 5/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 15.02.2007r
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Ad 8
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Józefowie przy
ul. Złotej Jesieni i ul. Niezapominajki.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 32/V/07 w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Józefowie przy ul.
Złotej Jesieni i ul. Niezapominajki, która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 507 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 15.02.2007r

Ad 9
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych w Józefowie przy ul. Piłsudskiego i
ul. Słonecznej.
Radny p. Rupniewski zwrócił uwagę, że w przypadku przeznaczenia do sprzedaży działki
przy ul. Piłsudskiego zamyka się szansę na pozyskanie gruntu w pasie drogowym od państwa
Bartosiak, w celu poprawienia komunikacji w ul. Piłsudskiego. Wcześniej był zamiar
zamiany gruntu wydzielonego z ww. działki miejskiej z gruntem p. Bartosiak, położonym w
liniach rozgraniczających ul. Piłsudskiego.
Burmistrz S. Kruszewski podkreślił, że ul. Piłsudskiego jest powiatowa. Przypomniał, że w
czasie omawiania sprawy zamiany gruntu na sesji pp. Bartosiak wycofali się z tego.
Zdaniem radnego J. Sekuły przeznaczenie działki miejskiej do sprzedaży zmobilizuje pp.
Bartosiak do działania.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 12 głosami „za” i 3 „wstrzymującymi się”,
przeciwnych głosów nie było podjęła Uchwałę Nr 33/V/07 w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości położonych w Józefowie przy ul. Marsz. Piłsudskiego i ul.
Słonecznej, która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu..
Załącznik nr 10 do protokołu nr 5/ 07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 15.02.2007r

Przewodniczący Rady o godz. 14,30 ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach.
Ad 10
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekty planów pracy komisji na 2007r:
- Budżetowo-Gospodarczej,
- Rewizyjnej
- Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu
- Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska
- Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
- Mieszkaniowej.
Plany pracy komisji na 2007 rok zostały przyjęte przez aklamację.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił plan pracy Rady Miasta na 2007r z
uzupełnieniem o temat „Omówienie pisma samorządowego Józefów nad Świdrem” w
miesiącu marcu.
Plan Rady Miasta na 2007 rok został przyjęty do realizacji.
Plany pracy komisji i Rady Miasta stanowią załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 5/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 15.02.2007r

4

Ad 11
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przypomniał przewodniczącym komisji o
terminowym rozpatrywaniu pism kierowanych do komisji i terminowym przekazaniu
odpowiedzi na te pisma. Ponadto poinformował, że
- Komisja Oświaty, Kultury w dniu 19.02. odbędzie się w Urzędzie Miasta ze względu na
spotkanie Rady Konsultacyjnej w siedzibie Rady Miasta na temat strategii miasta. W imieniu
Burmistrza zaprosił radnych na to spotkanie.
- od 19. 02 br. w każdy poniedziałek będzie pełnił dyżur w Urzędzie Miasta w godz. 16 –
17 radca prawny i radni mogą zwracać się o konsultacje prawne.
- Zarząd Powiatu Otwockiego zaprasza radnych na spotkanie na temat realizacji „Zielonego
szlaku rowerowego Mazowsza” - w poniedziałek 19 lutego br. godz. 17.
- Wkrótce w biurze Rady /na zapleczu / będzie podłączony dodatkowy komputer do
dyspozycji radnych i w czasie pracy będzie możliwość korespondencji przez internet z
mieszkańcami.
- W internecie jest informacja o działalności w Radzie Miasta dwóch klubów: Klub
Radnych PiS” oraz klub „Razem dla Józefowa”
Ad 12
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 25 stycznia do 15
lutego 2007r stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 5/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 15.02.2007r

Burmistrz S. Kruszewski przekazał informacje ze spotkania ze Starostą na temat otwarcia
w Józefowie filii wydziału architektury.
Na pytania radnej B. Wyderka o spotkanie z przedstawicielami firmy Aquila Park
odpowiedział, że dotyczyło zapoznania się ze stanem budowy obiektu, który ma zacząć
działać w czerwcu br.
W odniesieniu do spotkania z dyrektorem firmy Krewox przekazał, że dotyczył planowanej
rozbudowy urządzeń na stacji uzdatniania wody z wodociągu miejskiego w celu zwiększenia
poziomu i jakości wody.
W odniesieniu do spotkania z Marszałkiem p. Piotrem Szprendałowiczem Burmistrz S.
Kruszewski przekazał, że rozmawiano na temat realizacji nowej trasy drogi wojewódzkiej ul.
Nadwiślańskiej, planowanej od wielu lat. Burmistrz wspomniał, że koncepcja modernizacji
drogi Nadwiślańskiej była przedstawiana i wówczas wpłynęły protesty od grupy
mieszkańców przeciwko trasie. Wnioski o przeniesienie trasy w inne miejsce spowodują
dalsze odraczanie realizacji inwestycji, co nie jest korzystne dla Józefowa.
Radna I. Lasocka przekazała wniosek grupy mieszkańców ul. Nadwiślańskiej o utwardzenie
pobocza i wykonanie ścieżki rowerowej w celu poprawy bezpieczeństwa na tej ulicy.
Burmistrz S. Kruszewski skomentował, że ww. zadania są w wojewódzkim projekcie
modernizacji ul. Nadwiślańskiej ale jej realizację opóźniają protesty części mieszkańców tego
rejonu Józefowa.
Ad 13
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny P. Rupniewski sugerował aby w ramach planu pracy Rady Miasta podjąć dyskusję /w
maju bądź czerwcu/ na temat problemu małej ilości przyłączeń się do sieci wodociągowo
kanalizacyjnej i pozyskiwania dalszych funduszy na kontynuowanie inwestycji.
Burmistrz S. Kruszewski podkreślił, że nie ma problemów z rozliczeniem finansowym
wniosku unijnego oraz z terminem wykonania inwestycji. Uważał, że nad sposobami
usprawnienia przyłączania się do sieci można już zacząć dyskutować. Radni w swoich
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okręgach wyborczych mogą wpływać na mieszkańców i zachęcać do podłączania się do sieci.
Zapraszał radnych, którzy mają jakieś pomysły na rozmowy do urzędu miasta.
Radny P. Rupniewski złożył do przewodniczącego Rady Miasta trzy interpelacje Klubu
Radnych PIS tj:
- w sprawie uzupełnienia informacji dotyczącej zakazu umieszczania na słupach
ogłoszeniowych ogłoszeń mieszkańców,
- w sprawie wyjaśnienia powodów umieszczenia na stronie 8 styczniowego numeru pisma
samorządowego „Józefów nad Świdrem” pod artykułem dotyczącym śmierci ks.
proboszcza L. Antolaka, nekrologu mogącego wpłynąć negatywnie na wizerunek zmarłego
kapłana,
- w sprawie dokładnego określenia terminu „okresu próbnego” dotyczącego ustalenia
godziny rozpoczęcia sesji Rady Miasta.
Ad 14
Wolne wnioski
Radny P. Rupniewski w imieniu Klubu Radnych PIS złożył wniosek w sprawie wyboru i
powołania na najbliższej sesji Rady Miasta Kolegium redakcyjnego czasopisma „Józefów nad
Świdrem”.
Na pytanie radnego D. Podolskiego o koszty budowy przedszkola przy ul. Sosnowej –
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że po rozstrzygnięciu przetargu w sprawie wyboru
wykonawcy inwestycji będzie znana kwota i wówczas przekaże informację o jej wysokości.
P. Rupniewski poruszył sprawę informacji w internecie o działalności Rady Miasta.
Przewodniczący C. Łukaszewski wyjaśnił, że wkrótce wszystkie informacje o działalności
Rady będą się ukazywać w internecie na stronie urzędu miasta.
W związku z wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący C. Łukaszewski o godz. 16,35
zamknął IV sesję Rady Miasta Józefowa dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Protokółowała:
Izabela Rupniewska

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski
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