Protokół nr 3/2006
z obrad III sesji Rady Miasta Józefowa V kadencji
odbytej w dniu 14 grudnia 2006r w siedzibie Rady
Miasta przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Przewodniczący Rady Cezary Łukaszewski o godz. 13,00 dokonał otwarcia sesji.
Po powitaniu radnych, władz miasta i gości stwierdził quorum. W sesji uczestniczyło
początkowo 12 radnych, w czasie obrad przybyli radni: M. Jakubowska, I. Lasocka i J.
Sekuła.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 3//06 sesji Rady
Załącznik nr 2 do protokołu nr 3/06 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 14.12.2006r

Miasta Józefowa z dnia 14.12.2006r

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowi
załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 3/06 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 1412.2006r

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 3/06 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 14.12.2006r

Ad 1 – Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący C. Łukaszewski oświadczył, że radni otrzymali uzupełniony porządek sesji
i zapytał czy są uwagi do zmienionego porządku obrad – nie było.
Porządek sesji akceptowano jednogłośnie.
Przyjęty porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta
3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok
4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok
5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w
2007 roku.
6. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2007 roku.
7. Uchwała w sprawie wysokości podatku od posiadania psów w 2007 roku.
8. Uchwała w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2007.
9. 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.
10. Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Marsz.
Piłsudskiego
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie użytkowaniem (ograniczonym
prawem rzeczowym) nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Józefowa,
oznaczonej jako dz. nr 45 w obr. 44
12. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady
Miasta Józefowa
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13. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa
14. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Rady Miasta Józefowa
15. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego Rady Miasta Józefowa
16. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Józefowa
17. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży
służbowej
18. Uchwała w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Józefowa
oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji
20. Informacja Burmistrza o podejmowaniu działań w okresie j.w.
21. Interpelacje i zapytania Radnych
22. Wolne wnioski.
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych: Józefa Kaczorka i Zbigniewa
Siekierzyńskiego.
Rada Miasta skład Komisji Skrutacyjnej akceptowała – jednogłośnie.
Ad 2 - Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miasta Józefowa
Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się z pytaniem – czy są uwagi do protokołu z II
sesji Rady Miasta?
Uwag nie zgłoszono. Protokół sesji nr 2/2006 został przyjęty – jednogłośnie.
Ad 3
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta na 2006r podkreślając, że przygotowano dwie wersje tej uchwały.
Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę na błędną klasyfikację wydatków na media w
budynkach komunalnych.
Skarbnik H. Siwek uznając uwagę za słuszną deklarowała uwzględnienie zmiany
klasyfikacji tj. przeniesienie z paragrafu 4270 na 4300 kwoty 165.000 zł dotyczącej
wydatków na media w budynkach komunalnych.
Burmistrz S. Kruszewski w odniesieniu do sprawy zakupu masztu do fotoradaru wyjaśnił,
że alternatywny projekt uchwały / bez poz. 17.000 zł/ przygotowano po dyskusji na
posiedzeniu komisji. Jego zdaniem fotoradary w Józefowie są potrzebne, gdyż wpłyną na
poprawę bezpieczeństwa na drogach. Z wnioskiem o zakup masztów wystąpiła Policja
Powiatowa, która kupuje radary ze środków Policji. Jest korzystne aby przy współpracy z
Policją zainstalować kamery w Józefowie.
Radna B. Kaczorek zwróciła uwagę, że radni nie są przeciwni instalowaniu fotoradarów
tylko chcieliby omówić ww. sprawę na posiedzeniu komisji Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego z przedstawicielem Policji.
Radny M. Wójcik dodał, że chciałby dowiedzieć się jakie dodatkowe koszty dla miasta
spowoduje ta inwestycja. Jest zwolennikiem fotoradaru, gdyż uważa, że jest skuteczniejszy
niż np. budowa spowalniaczy w ulicach. Pytał czy sprawa zakupu masztu jest aktualna tylko
do końca roku?
Burmistrz podkreślił, że najważniejsze jest podniesienie stanu bezpieczeństwa na ulicach.
Policja jako właściciel będzie ponosić koszty obsługi fotoradaru. W perspektywie Policja ma
zainstalować więcej fotoradarów w wytypowanych przez siebie miejscach i będzie czas na
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dyskusję. Kwota na zakup masztu powinna być uchwalona obecnie, w przeciwnym wypadku
inwestycja nie będzie zrealizowana w roku bieżącym.
Zdaniem radnego P. Rupniewskiego omówienie tematu na Komisji Przestrzegania Prawa i
Porządku Publicznego jest właściwe bowiem uzyska się więcej informacji. W kwestii budowy
spowalniaczy w ulicach wyraził odmienne zdanie niż M. Wójcik.
Radna M. Jakubowska zwróciła uwagę, że w głównych ulicach miasta nie można wykonać
spowalniaczy i tam powinny być fotoradary. Jako przykład podała ul. Wiązowskią, gdzie jej
zdaniem nie przestrzega się prędkości jazdy. Proponowała zacząć od zakupu jednego masztu
aby sprawdzić jakie będą efekty funkcjonowania kamery.
Radny A. Mazek uważał, że obowiązkiem Policji jest ustawianie fotoradarów niezależnie od
tego czy miasto sfinansuje zakup masztu. Nie należy umniejszać roli komisji rady, gdyż jest
powołana do podejmowania decyzji.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie wykreślenie z projektu uchwały
poz.3 - 17.000 zł w par. 2. Za ww. poprawką głosowało 8 radnych, przeciwnych było 2,
wstrzymało się od głosu 5 radnych.
Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie
imiennego głosowania nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie z uwzględnieniem ww.
poprawki.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła imienne głosowanie nad ww. uchwałą a następnie
przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił protokół z głosowania, który stanowi
załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 3/2006 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 14.12.2006r

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 8/V/06 w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2006 rok, która stanowi załącznik
nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 3/2006 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 14.12.2006r

Ad 4
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.
Radny P. Rupniewski zaproponował aby wszystkie lokalne podatki utrzymać na poziomie
roku 2006. Uważał, że miasto jest w dobrej kondycji finansowej i byłby to dobry gest wobec
tych mieszkańców, którzy są w trudnej sytuacji materialnej.
Burmistrz S. Kruszewski uważał, że podatki powinny wzrastać corocznie minimalnie, o
procent inflacji, gdyż jest to mniej odczuwalne dla mieszkańców, niż po kilku latach większy
wzrost. Miasto ma duże potrzeby, w związku z jego rozwojem. Budowa ulic, chodników,
ścieżek rowerowych i innych udogodnień powoduje wzrost kosztów utrzymania czystości i
porzadku. Zaznaczył, że w 2006r wzrost dochodów z podatków m. in. odpisów z PIT był
mniejszy w stosunku do poprzedniego roku a ceny usług wzrastają.
Radny A. Mazek uważał propozycję P. Rupniewskiego za zasadną, gdyż jest związana z
następnymi punktami porządku sesji dotyczącymi podnoszenia diet radnych i pensji
Burmistrza.
Radna I. Lasocka podzielała stanowisko, że zwiększenie stawek podatku od nieruchomości
zwłaszcza dla osób starszych będzie dużym obciążeniem.
Zdaniem radnego Z. Siekierzyńskiego pozostawienie podatków na dotychczasowym
poziomie faktycznie jest ich obniżeniem. Poparł stawki proponowane w uchwałach
twierdząc, że należy myśleć o rozwoju miasta przyszłościowo.
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Radna M. Jakubowska uważała, że kwota wzrostu podatku od nieruchomości w
przeliczeniu na jednego mieszkańca nie jest duża. Według jej wyliczenia jest to ok. 14 – 15 zł
rocznie przy działce wielkości 1500m2.
Radny W. Walkiewicz był za podwyżką stawek, gdyż uważał, że muszą być środki na
utrzymanie miasta. Mieszkańcy chcą aby miasto było czyste, miało dobrze utrzymane
trawniki i zieleńce, aby były chodniki a to wszystkie kosztuje.
Radny M. Wójcik przypomniał, że w 2006 roku podatki nie były podnoszone i uważał, że
obecnie można je podnieść.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” i 1 głosem
„wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr 9/V/06 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok, która stanowi załącznik nr 7 do nin.
protokołu
Załącznik nr 7 do protokołu nr 3/2006 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 14.12.2006r

Ad 5
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały dotyczącej określenia stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 11 głosami „za” i 3 „przeciwnymi”, 1 radny nie
wziął udziału w głosowaniu podjęła Uchwałę Nr 10/V/06 w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok, która stanowi załącznik nr 8
do nin. protokołu
Załącznik nr 8 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r

Ad 6
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2007 roku.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 11/V/06 w
sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2007 roku, która stanowi załącznik nr 9 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r

Ad 7
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości
podatku od posiadania psów w 2007 roku.
Radna M. Jakubowska wnioskowała o obniżenie podatku na 20 zł twierdząc, iż wówczas
będzie większa jego ściągalność.
Radny P. Rupniewski poparł stawkę proponowaną w projekcie uchwały, gdyż uważał, że
jest właściwa. W kwestii ściągalności trzeba zwiększyć działalność informacyjną.
Burmistrz uważał, że nie ma problemu z płaceniem tego podatku a ze sprzątaniem psich
odchodów przez ich właścicieli i z wyrzucanymi, wałęsającymi się psami.
Radny M. Wójcik był za utrzymaniem proponowanej stawki podatku.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poddał pod głosowanie obniżenie stawki do 20 zł.
Za powyższym wnioskiem głosowało 3 radnych, 6 było przeciwnych i 6 radnych wstrzymało
się od głosu.
Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 12 głosami „za”, 1 głosie „przeciwnym” i 2
głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr 12/V/06 w sprawie określenia
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podatku od posiadania psów w 2007 roku, która stanowi załącznik nr 10 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r

Ad 8
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie opłaty targowej na rok 2007 z autopoprawką -. dopisanie w treści uchwały
par. 5 wyjaśniającego kwestię poboru opłaty.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 4 głosach „przeciwnych” i
1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr 13/V/06 w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej na 2007 rok, która stanowi załącznik nr 11 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r

Przewodniczący Rady C. Łukaszewski o godz. 14,10 ogłosił 5- minutową przerwę w
obradach.
Ad 9
Przewodniczący Rady 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.
Pani M. Książek wyjaśniła, że podstawą do podjęcia przedmiotowej uchwały jest zmiana
przepisów ustawy o finansach publicznych.
Radny A. Mazek zaproponował odroczenie podjęcia ww. uchwały i omówienie jej na
komisji Przestrzegania Prawa i Porządku. Posiada wykaz osób prawnych i cywilnych, w
odniesieniu do których były stosowane ulgi i umorzenia. Na liście znajduje się 77 nazwisk.
Uważał za zasadne poinformowanie radnych jakie kwoty umorzeń miały poszczególne osoby.
Ogólna kwota umorzeń podatkowych może być znaczna. Uchwała powoduje skutki
finansowe.
Burmistrz wyraził opinię, że komisja może analizować wykaz nazwisk i kwot, a niezależnie
od tego można podjąć uchwałę.
Skarbnik H. Siwek oświadczyła, że według obowiązujących przepisów nie ma problemu z
opublikowaniem wielkości umorzeń oraz nazwisk osób, którym podatki zostały umorzone.
Radna M. Jakubowska uważała za zasadne przeanalizowanie na komisji listy osób, którym
podatki zostały umorzone. Natomiast uchwałę w sprawie zasad i trybu stosowania ulg
proponowała podjąć na tej sesji.
Radny Mazek argumentował, że uchwała upoważnia Burmistrza do zastosowania umorzeń w
2006r, który jeszcze się nie skończył. W myśl zasady, że trzeba oszczędnie gospodarować
miejskimi środkami proponował przeanalizować kwoty umorzeń i dopiero podjąć tę uchwałę.
Zdaniem radnego C. Łukaszewskiego analiza kwot umorzeń i listy osób nie zmieni zasad
stosowania ulg. Można je uchwalić po dokonaniu analizy wykazu umorzeń i ulg.
Radny M. Wójcik poparł stanowisko M. Jakubowskiej twierdząc, że uchwała o zasadach
stosowania ulg nie jest związana z tematem zgłoszonym przez radnego Mazka.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 4 głosami „za”, 8 „przeciwnymi”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się” nie podjęła uchwały w sprawie zasad i trybu ustalania ulg w
spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa, przypadających miastu Józefów lub jej jednostkom organizacyjnym.
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Ad 10
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały dotyczący zamiany
nieruchomości położonej przy ul. Marsz. Piłsudskiego.
Radna M. Jakubowska wnioskowała o odroczenie projektu uchwały i przesłanie do komisji,
w związku z otrzymanym pismem w tej sprawie od właściciela zamienianej nieruchomości.
Wyżej wymieniony właściciel obecny na sesji postulował o zapoznanie się z treścią pisma i
podjęcie decyzji.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że chodzi o budynek dawnej poczty stojący w ulicy.
Właściciel chce go rozbudowywać. Były prowadzone z nim rozmowy co zrobić aby budynek
nie znajdował się w ulicy.
Zdaniem C. Łukaszewskiego uchwała powinna być omówiona na komisji.
Radny P. Rupniewski przypomniał, że ten projekt uchwały był już omawiany na
posiedzeniu komisji, na której mówiono, że ta zamiana jest korzystna dla miasta. Radny
prosił o wyjaśnienie rozbieżności w kwestii rozbiórki budynku. Na posiedzeniu komisji
twierdzono, że będzie to dokonane na koszt inwestora zaś w otrzymanym piśmie jest, że na
koszt miasta.
Burmistrz S. Kruszewski zwracając się do właściciela nieruchomości zaproponował
zamianę gruntu pod warunkiem rozebrania budynku na własny koszt. W przeciwnym
wypadku wycofa projekt uchwały z porządku sesji. Tylko taka propozycja jest korzystna dla
miasta.
Mieszkaniec nie zgodził się na takie rozwiązanie, twierdząc, że jeśli dojdzie do procedury
wywłaszczeniowej to on ma prawo do odszkodowania.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
odroczenia projektu uchwały.
Za wnioskiem głosowało 8 radnych, głosów „przeciwnych” nie było, wstrzymało się od głosu
7 radnych. Wniosek uzyskał akceptację Rady Miasta.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski zaprosił zainteresowanego mieszkańca na posiedzenie
komisji Budżetowej.
Ad 11
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod glosowanie projekt
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie użytkowaniem nieruchomości gruntowej j
stanowiącej własność miasta Józefowa.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 14/V/06 w
sprawie wyrażenia zgody na obciążenie użytkowaniem /ograniczonym prawem
rzeczowym/ nieruchomości gruntowej stanowiącej własność miasta Józefowa,
oznaczonej jako dz. nr 45 w obr. 44, która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r

Ad 12
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały zatwierdzającej wybór przewodniczącego Komisji Budżetowo Gospodarczej.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 15/V/06 w
sprawie zatwierdzenia wyboru Marianny Jakubowskiej na przewodniczącą Komisji
Budżetowo- Gospodarczej Rady Miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 13 do
nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r
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Ad 13
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały zatwierdzającej wybór przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr 16/V/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru Ryszarda
Nowaczewskiego na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 14 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r

Ad 14
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały zatwierdzającej wybór przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony
Środowiska.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr 17/V/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru Jacka Sekuły na
przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta
Józefowa, która stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r

Ad 15
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały zatwierdzającej wybór przewodniczącego Komisji Przestrzeganie Prawa i Porządku
Publicznego.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr 18/V/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru Beaty Wyderki na
przewodniczącą Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta
Józefowa, która stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r

Ad 16
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały zatwierdzającej wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr 19/V/06 w sprawie zatwierdzenia wyboru
Mirosława Wójcika na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa,
która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r
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Przewodniczący rady C. Łukaszewski o godz. 14,45 ogłosił kilkuminutową przerwę w
obradach.
Ad 17
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości diet radnych.
Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę na duże zmiany w naliczaniu diet w porównaniu do
poprzedniej uchwały. W wyniku dokonanej analizy stawek poprzednich i proponowanych
najmniejszy wzrost występuje w dietach przeciętnego radnego. Zwiększenie diet
przewodniczących komisji uważał, że jest mobilizujące do efektywnej pracy. Propozycja aby
przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Rady Miasta oprócz ryczałtu przysługiwały
diety za udział w posiedzeniach komisji spowoduje znaczny wzrost diet. Radny Rupniewski
stwierdził, że ogólnie diety wzrosną o ok. 30%. Uważał, że nie powinno zaczynać się pracy w
Radzie Miasta od podnoszenia diet. Zaproponował w imieniu radnych Klubu PIS o
utrzymanie dotychczasowych stawek diet radnych.
Przewodniczący C. Łukaszewski zaznaczył, że nie wypowiada się o wysokości
poszczególnych diet. Z obserwacji pracy radnych w poprzedniej kadencji zauważył, że
najwięcej pracy spoczywa na przewodniczących komisji a radni wykazują w pracy różny
stopień zaangażowania. Zaproponował takie stawki po analizie wysokości pobieranych diet z
zaangażowaniem i aby zachęcić radnych do efektywniejszej pracy. Diety powinny
rekompensować straty w zarobkach pracy zawodowej.
Na pytanie P. Rupniewskiego o opinię Burmistrza Miasta w sprawie wysokości diet radnych
– Burmistrz odpowiedział że nie jest przeciwny proponowanym stawkom.
Radny A. Mazek odczytał par.55 pkt. 4 Statutu Miasta i twierdził, że powinna być
pisemna opinia Burmistrza o ww. projekcie uchwały.
Mecenas Z. Czajor odczytał ponownie treść pktu 4 Statutu , w którym nie ma podanej
formy opinii. Radny Mazek dodał słowo „pisemna”. Stwierdził, że wypowiedź Burmistrza o
projekcie uchwały jest wystarczająca.
Radny Z. Siekierzyński poparł projekt uchwały, gdyż uważał, że w Radzie powinny zasiadać
„najtęższe umysły” tego miasta. Jeśli chce się ściągnąć do pracy w radzie najlepszych ludzi
to muszą być dobrze opłacani. Zapytał o roczny koszt diet w budżecie miasta.
Pani H. Siwek przekazała, że roczny koszt diet to ok. 150 – 180 tys. zł. tj wzrost ok. 50 tys.
w skali roku .
Przewodniczący C. Łukaszewski przypomniał, że poprzednią kadencję zaczynano od
obniżenia diet i w ciągu roku nie było ich podwyżki.
Radny P. Rupniewski prosił o przegłosowanie jego wniosku.
Mecenas Z. Czajor wyjaśnił, że wniosku P. Rupniewskiego nie można uznać za formalny,
gdyż nie spełnia wymagań. Radny musiałby przedstawić alternatywny projekt uchwały,
identyczny jak obowiązująca do chwili obecnej uchwała.
Radny A. Mazek zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad przedmiotowego punktu.
Powyższy wniosek akceptowało 5 radnych, 9 radnych było przeciwnych, 1 radny wstrzymał
się od głosu. Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych 10 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciwnych”
podjęła Uchwałę Nr 20/V/06 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu
kosztów podróży służbowej, która stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r

Ad 18
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Józefowa.
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W związku z wnioskiem radnego A. Mazka przedstawił informację o wysokości
wynagrodzeń burmistrzów i prezydentów w 8 miejscowościach, także tych sąsiednich oraz
liczby dot. godzin pracy Burmistrza.
Radny A. Mazek poinformował, że w poprzedniej kadencji były podjęte trzy uchwały w
sprawie podwyżki płacy Burmistrza. Uważał, że proponowana kwota wynagrodzenia
Burmistrza jest za duża i na ten cel zostaną wydane środki z podwyżki podatków. Podwyżka
ta wiąże się też z podwyżką pensji Wiceburmistrza, Sekretarza i Skarbnika. Proponował
porównać koszty utrzymania Urzędu planowane w budżecie na 2007r z kosztami w 2006r.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciwnych” i
2 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr 21/V/06 w sprawie wysokości
miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Józefowa oraz innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy, która stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r

Ad 19
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poinformował o:
- przekazaniu radnym z poprzedniej kadencji skróconej wersji PIT, które będą potrzebne do
oświadczeń majątkowych.
- Przypomniał radnym o złożeniu do 24 grudnia br. oświadczeń majątkowych, oświadczeń
o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, wstępnych, zstępnych i
rodzeństwo oraz umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków, wstępnych,
zstępnych i rodzeństwo oraz informacji o zatrudnieniu małżonka, wstępnych, zstępnych i
rodzeństwa na terenie miasta Józefowa. Nie złożenie oświadczeń w obligatoryjnym
ustawowo terminie skutkuje wygaśnięciem mandatu radnego.
- Prosił nowych radnych o wypełnienie druków do przekazania do WKU
- Zaprosił przewodniczących komisji na spotkanie w dniu 22.12. na godz. 17.
- Zasygnalizował, że w pierwszy piątek po Nowym Roku odbędzie się szkolenie radnych,
- poinformował, że wpłynęło od Wojewody rozstrzygnięcie nadzorcze unieważniające
uchwałę Rady Miasta nr 566/IV/06 w sprawie opłaty adiacenckiej ponoszonej z tytułu
budowy sieci wodociągowo kanalizacyjnej.
Burmistrz dodał, że będzie uchylona też uchwała Nr 568/IV/06 w sprawie ustalenia stawki
czynszu dzierżawy obiektu sportowo – rekreacyjnego w Józefowie.
Ad 20
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności za okres od 6 do 14 grudnia 2006r stanowi
załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Załącznik nr 20 do protokołu nr 3/2006
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
14.12.2006r

Burmistrz zasygnalizował informację z artykułu w Rzeczypospolitej dotyczącą ustawy o
finansowaniu budownictwa socjalnego.
Ad 21 i 22
Radny A. Mazek przypomniał sprawę przesunięcia chodnika przy rondzie na ul 3-go
Maja/Graniczna i pytał czy jest to możliwe do wykonania?
Ponadto postulował aby ul. Pogodna była regularnie sprzątana.
Burmistrz odpowiedział, że ww. poprawka może być wykonana dopiero wiosną 2007r, w
związku z obecnymi pracami drogowymi na ul. Wawerskiej.
Radny P. Rupniewski złożył wniosek w sprawie zamieszczenia na przystankach
autobusowych, słupach i tablicach ogłoszeniowych oraz w gazecie samorządowej informacji
o przebiegu tras i rozkładu jazdy autobusów komunikacji lokalnej. Ponadto złożył interpelację
Klubu Radnych PIS w sprawie udzielenia informacji dotyczącej przyczyny wprowadzenia
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zakazu umieszczania ogłoszeń na słupach informacyjnych, stanowiących miejsca przepływu
informacji lokalnych, rozmieszczonych na terenie miasta.
Burmistrz odpowiedział, że rozkłady jazdy będą zamieszczone na przystankach.
Jednocześnie sygnalizował niską frekwencję korzystania z komunikacji. W kwestii drugiej
chodziło o kulturę korzystania ze słupów ogłoszeniowych aby w okresie przed wyborami nie
zaklejać ogłoszeń Urzędu Miasta.
Radny P. Rupniewski prosił o udostępnienie wszystkim radnym parkingu Urzędu Miasta Burmistrz odpowiedział, że są zamówione „piloty” dla radnych.
Radny P. Rupniewski przypomniał swój wniosek w sprawie zmiany godziny rozpoczęcia
sesji. Ponadto wnioskował o informację na następnej sesji – czy sfinalizowano sprawę
wykupu gruntu przez p. Bartosiak. Apelował aby w planie pracy Rady uwzględnić spotkania
radnych z mieszkańcami.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że wniosek dotyczący godziny sesji czeka na
rozpatrzenie i będzie przedmiotem dyskusji na komisji.
Radna I. Lasocka złożyła wniosek o naprawienie szkód wyrządzonych przez firmę
instalującą oświetlenie przy ul. Nadwiślańskiej Chodzi o doprowadzenie terenu do stanu jaki
był przed robotami.
Burmistrz w odniesieniu do ww. wniosku stwierdził, że jechał ul. Nadwiślańską i jest ona
uporządkowana.
Radna Lasocka apelowała o pomoc w udostępnieniu pomieszczenia dla odbywania spotkań
z jej wyborcami.
Burmistrz radził zwrócić się do OSP Świdry Małe o udostępnienie świetlicy.
Mieszkaniec zgłosił kilka pytań dot. m. in. publikowania informacji o terminach posiedzeń
sesji i komisji Rady Miasta , interesowania się sprawami mieszkańców w swoich okręgach
wyborczych, prac drogowych.
Przewodniczący C. Łukaszewski udzielił odpowiedzi na zadane pytania.
Radna I. Lasocka ponowiła wniosek o ustawienie słupów ogłoszeniowych na os. Górki i o
dostarczanie pisma samorządowego do tego rejonu miasta.
Burmistrz wyjaśnił, że sprawa słupów musi być załatwiona proceduralnie. Na os. Górki stoi
jeden słup, drugi przy strażnicy OSP na ul. Nadwiślańskiej.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad
Przewodniczący C. Łukaszewski o godz. 16,25 zamknął III sesję Rady Miasta
Józefowa, dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Protokółowała:

Izabela Rupniewska

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski
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