Protokół nr 2/2006
z obrad II sesji Rady Miasta Józefowa V kadencji
odbytej w dniu 6 grudnia 2006r w siedzibie Rady
Miasta przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Przewodniczący Rady Cezary Łukaszewski o godz. 13,10 dokonał otwarcia sesji.
Po powitaniu radnych, władz miasta i gości stwierdził quorum. W sesji uczestniczyło
początkowo 14 radnych, w czasie obrad przybył radny Z. Siekierzyński.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 2//06 sesji Rady Załącznik nr 2 do protokołu nr 2/06 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 6.12.2006r

Miasta Józefowa z dnia 6.12.2006r

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały stanowi
załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 2/06 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 6.12.2006r

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 2/06 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 6.12.2006r

Przewodniczący C. Łukaszewski zaproponował następującą zmianę w przekazanym radnym
porządku sesji.
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta
3. Ślubowanie Burmistrza Miasta Józefowa
4. Powołanie stałych komisji Rady Miasta
5. Sprawy różne.
Przewodniczący podkreślił, że powyższa propozycja porządku sesji wynika z faktu
niedochowania statutowego terminu doręczenia radnym materiałów sesyjnych. Projekty
uchwał zawarte w pierwotnym porządku sesji nie są pilne i mogą być odroczone do następnej
sesji. Projekt uchwały w sprawie określenia liczby członków komisji wycofuje całkowicie.
Propozycja powołania komisji stałych Rady Miasta wiąże się z tym, że radni zadeklarowali
swój udział w komisjach i mogą zacząć działać od następnego dnia po sesji. Sygnalizował, że
materiały na III sesję, planowaną w dniu 14.12. br radni otrzymają w dniu dzisiejszym.
Radny P. Rupniewski w imieniu Klubu radnych PIS zgłosił wniosek o odroczenie obecnej
sesji i wyznaczenie nowego terminu jej odbycia. Argumentował, że nie została dotrzymana
procedura przygotowania sesji określona w par. 28 Statutu Miasta Józefowa.
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 2/06 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 6.12.2006r

Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił uwagę, że sesja ta nie może być odroczona ze
względu na punkt dotyczący ślubowania Burmistrza, które musi się odbyć w ustawowym
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terminie. Jednocześnie zaapelował aby uwzględnić w porządku sesji powołanie komisji
stałych Rady Miasta.
Radny Rupniewski podtrzymał wniosek Klubu Radnych PIS.
Mecenas Z. Czajor wyjaśnił, że wniosek dotyczący przerwania sesji i jej kontynuacji w dniu
14. 12. może być skuteczny tylko w odniesieniu do merytorycznych punktów porządku obrad.
Nie może być głosowania nad odroczeniem punktu 3 dotyczącego ślubowania Burmistrza,
gdyż w tej sprawie jest ustalony ustawowy termin – w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników
wyboru. Dzień dzisiejszy jest ostatnim terminem złożenia ślubowania przez Burmistrza.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poddał pod głosowanie odroczenie punktów
porządku II sesji do dnia 14. 12 br, z wyłączeniem punktu 3-go.
Za powyższym wnioskiem głosowało 5 radnych, przeciwnych było 7, wstrzymało się od
głosu 2 radnych.
Wniosek nie został przyjęty przez Radę Miasta.
Radny J. Sekuła zwrócił uwagę, że podjęte na tej sesji uchwały mogą być zaskarżone do
Wojewody Mazowieckiego.
Mecenas Z. Czajor wyraził opinię, że faktycznie uchwały mogą być zaskarżone ale już teraz
nie można mówić o naruszeniu prawa i zakładać, że uchwały zostaną uchylone. O
skuteczności zaskarżenia będzie decydował organ nadzoru i on rozstrzygnie czy
niedotrzymanie statutowego terminu doręczenia materiałów merytorycznych stanowi rażące
naruszenie prawa. Przywołany przez radnego Rupniewskiego przepis przewiduje możliwość
złożenia takiego wniosku i w przypadku nie przyjęcia go przez Radę Miasta przewodniczący
poddaje pod głosowanie nowy porządek sesji.
Ad 1 - Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie zmieniony porządek sesji.
Porządek obrad akceptowało 10 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Przyjęty porządek obrad przedstawia się następująco:
Przyjęcie porządku obrad
Przyjęcie protokołu z I sesji
Ślubowanie Burmistrza Miasta Józefowa
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Budżetowo Gospodarczej Rady Miasta Józefowa
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Józefowa
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Józefowa
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniu w okresie od I sesji
10. Informacja Burmistrza o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
11. Interpelacje i zapytania radnych
12. Wolne wnioski.
1.
2.
3.
4.

Ad 2 - Przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Miasta Józefowa
Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się z pytaniem – czy są uwagi do protokołu z I
sesji Rady Miasta?
Uwag nie zgłoszono. Protokół sesji nr 1/2006 został przyjęty – jednogłośnie /15 głosów „za”/
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Ad 3 –Ślubowanie Burmistrza
C. Łukaszewski poprosił przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o odczytanie
zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta Józefowa.
Pan Jacek Ostrzyżek przedstawił zaświadczenie o wyborze Pana Stanisława Kruszewskiego
na Burmistrza Miasta Józefowa i wręczył je ww.
Przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta
Józefowa.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski czytał rotę ślubowania a Pan Stanisław
Kruszewski powtarzał słowa:
„Obejmując urząd Burmistrza Miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i
pomyślności mieszkańców miasta”. Dodał „ tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący C. Łukaszewski stwierdził, że Pan Stanisław Kruszewski objął urząd
Burmistrza Miasta Józefowa
Radni i obecni na sali goście wyrazili gratulacje - oklaskami.
Ad 4

Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia składu
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa
wymieniając nazwiska 11 radnych którzy zadeklarowali swój udział w pracy komisji.
Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 3/V/06 w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 2/2006 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 06. 12. .2006r

Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę, że punkt 4 porządku obrad dotyczył składu Komisji
Budżetowo Gospodarczej.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zamiany
kolejności głosowania punktów 4 i 5 porządku obrad.
Powyższy wniosek akceptowano – jednogłośnie.
Ad 5
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały dotyczący ustalenia składu
Komisji Budżetowo Gospodarczej wymieniając nazwiska 11 radnych, którzy deklarowali
swój udział w pracach komisji. Poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 4/V/06 w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miasta
Józefowa, która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 2/2006 sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 06..12. .2006r

Ad 6
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały dotyczący ustalenia składu
Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska wymieniając nazwiska 10 radnych,
którzy zgłosili swój akces do pracy w komisji. Poddał pod głosowanie ww. projekt uchwały.
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Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 5/V/06 w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony
Środowiska Rady Miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 2/2006 sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 06.12.2006r

Ad 7
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie składu Komisji
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego wymieniając nazwiska 7 radnych, którzy
zgłosili akces do pracy w komisji. Poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 6/V/06 w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego Rady Miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 2/2006 sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 06.12.2006r

Ad 8
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
składu Komisji Rewizyjnej wymieniając nazwiska 5 radnych, którzy deklarowali pracę w tej
komisji. Nadmienił, że Statut Miasta określa taką liczbę członków Komisji Rewizyjnej.
Poddał projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 7/V/06 w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa, która
stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 2/2006 sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 06. 12. .2006r

Ad 9 – Informacja Przewodniczącego Rady Miasta
Przewodniczący C. Łukaszewski przekazał następujące sprawy:
- wpłynęło do Rady Miasta od Wojewody Mazowieckiego rozstrzygnięcie nadzorcze dot.
uchylenia uchwały Nr 567/IV/2006 w sprawie poprawienia błędu w uchwale nr
251/IV/2004
- przypomniał o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych
- zaproponował następujące terminy posiedzeń komisji: 7.12. godz. 17 – Burdżetowa, na
której będą m. in. omawiane materiały na sesję według uzupełnionego porządku obrad.
Zaprosił wszystkich radnych do uczestnictwa w komisji. 11. 12 godz. 17 – Oświatowa,
12.12. godz. 17 – Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, 13.12. godz. 17 –
Rewizyjna a o godz. 18 – Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska.
- Zasygnalizował, że wkrótce będzie zorganizowane szkolenie dla radnych
- Prosił o przemyślenie tematów do planu pracy komisji.
- Przekazał gratulacje nowo wybranym radnym od posłanki
Ad 10 - Informacja Burmistrza
Burmistrz S. Kruszewski zadeklarował kontynuację planowanych zadań inwestycyjnych tj.
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-

budowę dwóch przedszkoli - jedno, przy ul. Sosnowej ze środków własnych, drugie przy
ul. Asnyka ze środków UE
- budowę sieci wodociągowo kanalizacyjnej – w opracowaniu są dwa wnioski w sprawie
finansowania inwestycji z funduszy UE. Po realizacji ww. wniosków ¾ terenu Józefowa
będzie objęte ww. siecią
- budowę dróg i parkingów – jest w przygotowaniu dokumentacja i będzie przedstawiony
radnym wniosek z siecią dróg modernizowanych
- budowę sal gimnastycznych w szkole podstawowej Nr 1 i Nr 2 oraz uporządkowanie
terenu przy szkołach, w tym budowa miejsc parkingowych
- budowę wiat dla potrzeb ZGK na dotychczasowym terenie z rrozjazdami od ul.
Świderskiej
Burmistrz nadmienił o sprawie modernizacji drogi Nadwiślańskiej oraz sprawie połączenia
Józefowa z Otwockiem ulicą Gen. Sikorskiego poprzez budowę mostu na rzece Świder.
Inwestycje te nie są zależne od miasta Józefowa. Szansą na zrealizowanie połączenia
Józefowa z Otwockiem mogą być fundusze unijne.
Burmistrz zasygnalizował, że od następnej sesji trzeba zacząć realizację zagospodarowania
centrum miasta, zgodnie z uchwalonym planem.
Ad 11 i 12
Radny P. Rupniewski przekazał Przewodniczącemu Rady C. Łukaszewskiemu wniosek
Klubu Radnych PIS w sprawie ustalenia stałej godziny rozpoczęcia sesji Rady Miasta na
godz. 16,15. Uzasadniał, że zmiana czasu rozpoczęcia sesji na godzinę wcześniejszą
zmniejszy frekwencję mieszkańców na sesji. Wniosek stanowi załącznik nr 11 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 2/2006 sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 06. 12. .2006r

Radna Izabela Lasocka przekazała przewodniczącemu C. Łukaszewskiemu wniosek
mieszkańców os. Górki i os. Dębinka w sprawie ustawienia w tych rejonach tablic
ogłoszeniowych. Wniosek stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 2/2006 sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 06. 12. .2006r

W związku z wyczerpaniem porządku obrad
Przewodniczący C. Łukaszewski o godz. 14,20 zamknął II sesęi Rady Miasta
Józefowa, dziękując wszystkim za uczestnictwo.
Protokółowała:

Izabela Rupniewska

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski
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