Protokół nr 40/09
z obrad XL sesji Rady Miasta Józefowa, jaka
odbyła 18 grudnia 2009 roku w siedzibie Rady Miasta, przy ulicy Kardynała S.
Wyszyńskiego 1.

O godzinie 13.10 przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski stwierdził quorum i otworzył
XL sesję Rady Miasta. W obradach uczestniczyło czternastu radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Załącznik nr 2 do protokołu nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Wnioski Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowią
załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Załącznik nr 4 do protokołu nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Ad.1 Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miasta zapytał o uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący zaproponował wprowadzenie jako
punktu 10 projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok,
który to projekt był omawiany podczas posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej 16
grudnia bieżącego roku oraz jako punktu 11 porządku obrad projektu uchwały w sprawie
odpowiedzi na skargę wniesioną przez kierowców józefowskich taksówek do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę Nr 261/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 27
listopada 2009 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką na terenie Miasta Józefowa przeznaczonych do wydania w 2010 roku i
przenumerowane kolejnych punktów porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o ewentualne zastrzeżenia do porządku
obrad z uwzględnieniem zaproponowanych zmian. W związku z tym, iż nikt nie zgłosił uwag,
porządek obrad wraz z przedstawioną propozycją zmian poddano pod głosowanie.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010
rok.
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4. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w 2010r.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2010.
6. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia
wysokości opłaty od posiadania psów w 2010r.
7. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2010 roku.
8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzoru deklaracji w sprawie
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
9. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności pawilonu
handlowego nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Świderskiej oznaczonej jako dz.
ew. nr 59/9, z obr. 42 o powierzchni 54 m2.
10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez kierowców józefowskich
taksówek do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie na Uchwałę Nr
261/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia liczby
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta
Józefowa przeznaczonych do wydania w 2010 roku.
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) odczytanie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
4) odczytanie stanowiska Burmistrza o zmianach proponowanych przez Komisję
Budżetowo - Gospodarczą,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
6) głosowanie.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
12. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych - 12 głosami za , przy dwóch głosach
wstrzymujących się, zaakceptowała porządek obrad z uwzględnieniem zaproponowanych
przez przewodniczącego Rady Miasta zmian.
Ad.2 Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o ewentualne uwagi do protokołu nr
39/09 z obrad XXXIX sesji Rady Miasta. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym
przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych - ośmioma głosami za, sześciu radnych wstrzymało się od
głosu, przyjęła ww. protokół.
Następnie przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski powołał Komisję Skrutacyjną w
składzie : przewodnicząca B. Wyderka, członek P. Rupniewski.
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Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2010 rok.
Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu
Załącznik nr 6 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku

Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił ww. projekt uchwały zawierający
propozycję podniesienia stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji, po czym zapytał
o uwagi do niego.
Radny A. Mazek zwrócił się z prośbą do przewodniczącej Komisji Budżetowo - Gospodarczej o
przedstawienie wniosku tejże komisji dotyczącego stawek podatku od nieruchomości na 2010
rok, przegłosowanego podczas posiedzenia w dniu 14 grudnia bieżącego roku.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej M. Jakubowska wyjaśniła, iż Komisja
Budżetowo - Gospodarcza podczas posiedzenia w dniu 14 grudnia 2009 roku
nie
zaakceptowała ww. projektu uchwały uwzględniającego propozycję podniesienia stawek
podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji.
Głosowanie przeprowadzono w obecności 10 członków Komisji Budżetowo – Gospodarczej.
Dwóch radnych głosowało za podniesieniem obecnie obowiązujących stawek podatku od
nieruchomości o wskaźnik inflacji, pięciu radnych było przeciw, trzech radnych wstrzymało się
od głosu.
Jak poinformowała radna M. Jakubowska, Komisja Budżetowo - Gospodarcza podczas ww.
posiedzenia przyjęła wniosek zgłoszony przez radną B. Kaczorek w sprawie utrzymania w 2010
roku wysokości stawek podatku od nieruchomości na poziomie roku 2009.
Głosowanie przeprowadzono w obecności 10 członków tejże komisji – sześciu radnych
głosowało za wnioskiem zgłoszonym przez radną Kaczorek, jeden radny był przeciw, trzech
radnych wstrzymało się od głosu .
Następnie przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o inne uwagi do ww. projektu
uchwały.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek
Komisji Budżetowo - Gospodarczej przyjęty przez komisję podczas posiedzenia 14 grudnia 2009
roku w sprawie utrzymania wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2010 roku na
poziomie roku 2009.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych : 10 głosami za, głosów przeciw nie
stwierdzono, czterech radnych wstrzymało się od głosu – przyjęła ww. wniosek.
Następnie przeprowadzono głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok z uwzględnieniem przegłosowanego wyżej
wniosku.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych : 11 głosami za , głosów przeciw nie
stwierdzono, trzech radnych wstrzymało się od głosu podjęła Uchwałę Nr 276/V/09 w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok z uwzględnieniem
przegłosowanego wniosku w sprawie utrzymania stawek podatku od nieruchomości na 2010
rok na poziomie roku 2009. Ww. uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
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Załącznik nr 7 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Ad.4 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w 2010r.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały, po
czym zapytał o ewentualne uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag, wobec czego ww. projekt został poddany pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 277/V/09
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2010 r.,
stanowiącą załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Ad.5 Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2010.
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił ww. projekt uchwały, po czym zapytał o ewentualne
uwagi do tegoż projektu.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej M. Jakubowska przypomniała, iż
Komisja Budżetowo – Gospodarcza podczas posiedzenia 14 grudnia 2009 roku zaakceptowała
propozycję dotyczącą wysokości opłaty targowej na 2010 rok ujętą w ww. projekcie uchwały.
Głosowanie przeprowadzono w obecności 10 członków tejże komisji. Sześciu radnych
głosowało za zaproponowaną w projekcie uchwały opłatą targową w wysokości 11 zł, głosów
przeciw nie stwierdzono, czterech radnych wstrzymało się od głosu.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał ww.
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 278/V/09
w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2010, która to uchwała stanowi
załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Ad.6 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia
wysokości opłaty od posiadania psów w 2010 r.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały i zapytał
o uwagi do niego.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego został on poddany pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 279/V/09
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od
posiadania psów w 2010 roku, stanowiącą załącznik nr 10 do nin. protokołu.
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Załącznik nr 10 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji

Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.
Ad.7 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił ww. projekt uchwały i zapytał o
uwagi do niego. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym ww. projekt został poddany pod
głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 280/V/09
w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2010 roku, stanowiącą załącznik nr 11 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Ad.8 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały, po
czym zapytał o ewentualne uwagi do tego projektu.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń , w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 281/V/09
w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego oraz wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego, stanowiącą załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji Rady
Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności pawilonu
handlowego nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Świderskiej oznaczonej jako dz. ew.
nr 59/9, z obr. 42 o powierzchni 54 m2.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały i zapytał
o uwagi do niego.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym projekt uchwały został poddany pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – 13 głosami za, głosów przeciw nie
stwierdzono, jeden radny wstrzymał się od głosu – podjęła Uchwalę Nr 282/V/09 w sprawie o
nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności pawilonu handlowego nieruchomości
położonej w Józefowie przy ul. Świderskiej oznaczonej jako dz. ew. nr 59/9, z obr. 42 o
powierzchni 54 m². Ww. uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.
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Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, iż ww. projekt uchwały
omówiony został podczas posiedzenia komisji 16 grudnia, po czym zapytał o uwagi do niego.
Skarbnik Urzędu Miasta H. Siwek przypomniała, że zmiana , jaka została przedstawiona w
powyższym projekcie uchwały wynika z pomyłkowego zmniejszenia podczas obrad
poprzedniej sesji środków dla Katolickiego Gimnazjum, jakie były umieszczone w subwencji.
Natomiast w dotacji planowanej dla Przedszkola ,,Strumienie’’ Stowarzyszenia Sternik, środki
jeszcze pozostają i będą niewykorzystane, ponieważ jest tam liczba dzieci mniejsza, niż była
zakładana.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego projektu uchwały, w związku z czym przeprowadzono
głosowanie imienne nad ww. projektem.
Protokół z głosowania wraz z listą radnych , którzy wzięli udział w głosowaniu stanowi
złącznik nr 14 do nin. protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwalę Nr 283/V/09
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok, która stanowi załącznik nr 15
do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez kierowców
józefowskich taksówek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę
Nr 261/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia liczby
nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Józefowa
przeznaczonych do wydania w 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił ww. projekt uchwały, po czym zapytał o uwagi do
niego.
Radca prawny Z. Czajor wyjaśnił, iż w uzgodnieniu z projektodawcą proponuje wprowadzenie
do ww. projektu uchwały następującej poprawki: zmianę § 2 na § 2 ust 1 i w § 2 dopisanie
ust. 2 o treści: ,,Upoważnia się Burmistrza Miasta Józefowa do reprezentowania Miasta w
postępowaniu przed sądami administracyjnymi w tej sprawie, z prawem do udzielenia
dalszych pełnomocnictw”. Mecenas Czajor wyjaśnił, że jest to czynność formalna, po czym
przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poddał powyższą propozycję zmiany pod
głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych - 13 głosami za, głosów przeciw nie
stwierdzono, jeden radny wstrzymał się od głosu – zaakceptowała przedstawioną propozycję
zmiany.
Następnie przewodniczący Rady Miasta zapytał o inne uwagi do przedstawionego projektu
uchwały. Uwag nie zgłoszono, dlatego też projekt uchwały z uwzględnieniem poprawki został
poddany pod głosowanie.
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Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – 13 głosami za , głosów przeciw nie
stwierdzono, jeden radny wstrzymał się od głosu – podjęła Uchwałę Nr 284/V/09 w sprawie
odpowiedzi na skargę wniesioną przez kierowców józefowskich taksówek do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę Nr 261/V/09 Rady Miasta
Józefowa z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Józefowa przeznaczonych
do wydania w 2010 roku, stanowiącą załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
Skarbnik Miasta H. Siwek odczytała projekt uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z
uzasadnieniem.
2)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski odczytał treść Uchwały Nr 278/W/09 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 7 grudnia 2009 roku,
stanowiącej załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Skarbnik Urzędu Miasta H. Siwek odniosła się do uwagi Składu Orzekającego RIO dotyczącej
§ 2 pkt.5 lit. b i c uchwały RIO.
Jak stwierdziła Skarbnik H. Siwek, przedstawiony radnym projekt uchwały budżetowej
opracowywany został według wzorca sporządzonego przez RIO. Regionalna Izba
Obrachunkowa przyznała, że zapis nie był dokładnie przeanalizowany i uznano, że powinien
on brzmieć tak jak w 2009 roku, dlatego też zostało to bardziej uszczegółowione. W § 2 pkt. 5 lit.
b należało wyszczególnić kwotę środków przeznaczoną na kredyty. I to zostało przedstawione
radnym w kwocie właściwej po autopoprawce.
W odniesieniu do § 2 ust. 5 lit. c, Skarbnik H. Siwek wyjaśniła, że RIO wycofało się z tej uwagi.
Ze względu na to, że dla miasta nie jest to na razie istotne, zapis dotyczący dodatkowego limitu
zobowiązań został wykreślony. Wynikał on ze wzorca RIO, na którym opierano się opracowując
projekt uchwały budżetowej.
Radny P. Rupniewski zapytał czy w wyniku zmian wprowadzonych w autopoprawce, nie
należy ponownie przekazać projektu budżetu do RIO w celu dokonania powtórnej analizy w
zakresie zgodności z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
Skarbnik H. Siwek wyjaśniła, że wskaźniki po wprowadzeniu autopoprawek, choć
nieznacznie, ale są bardziej korzystne dla miasta. Podkreśliła, że odnoszą się one do dochodów.
Zobowiązania miasta z tytułu kredytów i pożyczek nie wzrastają , wzrastają tylko dochody,
stąd wskaźniki uległy zmniejszeniu.
Radny Rupniewski powiedział, iż z powyższego wynika, że wzrastają też wydatki.
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Skarbnik H. Siwek stwierdziła, że wydatki wzrastają, ale wskaźniki odnoszą się do dochodów.
Wskaźniki zadłużenia, te, jakie stosuje się do prognozy długu odnoszą się do dochodów.
3) odczytanie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski odczytał opinię Komisji Budżetowo –
Gospodarczej na temat projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2010 rok, która
stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

4 )odczytanie stanowiska Burmistrza o zmianach proponowanych przez Komisję BudżetowoGospodarczą,
Skarbnik Miasta odczytała również informacje na temat autopoprawek do projektu uchwały
budżetowej.
5)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
Radny A. Mazek przypomniał, że Burmistrz S. Kruszewski miał przedstawić informacje o
stanie ilościowym lamp w mieście.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował o przeprowadzonej inwentaryzacji lamp, podczas
której zarejestrowano 3 699 lamp zainstalowanych. Jak powiedział Burmistrz, trzy lampy, na
terenie nieruchomości przy ul. Zawiszy Czarnego wydzierżawianej przez miasto nie świecą od
dwóch lat. Konserwator poinformował, że sam je wyłączył. Burmistrz dodał, że przedstawi
radnym pisemną informację konserwatora na ww. temat.
Radny A. Mazek nawiązał także do jednego z posiedzeń Komisji Budżetowo – Gospodarczej,
podczas którego zdecydowano o przeznaczeniu 5 tys. dla Koła PZW Nr 26 w Józefowie i
zapytał, gdzie zostały umieszczone te środki.
Radna B. Kaczorek wyjaśniła, że zostało to uwzględnione przy środkach dla organizacji
pożytku publicznego, po czym przypomniała o zgłoszonym wniosku w sprawie
zarezerwowania środków finansowych na zakup i montaż zjeżdżalni na placu zabaw przy ul. 11
Listopada i zapytała, czy zostało to uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej.
Skarbnik Miasta H. Siwek wyjaśniła, że będzie to uwzględnione w wydatkach bieżących.
Następnie w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zabrał głos przewodniczący
Klubu P. Rupniewski.
Radny P. Rupniewski powiedział, iż rok temu uchwalano budżet na 2009 rok i wtedy radni
Klubu Radnych PiS wskazywali, że jest on nierealny, zbyt optymistyczny, ponieważ jak
nadmienił, zdawano sobie sprawę z sytuacji gospodarczej w kraju. Radny Rupniewski,
stwierdził, że radni Klubu Radnych PiS mieli rację i zmiany w budżecie miasta w ciągu całego
roku, a szczególnie podczas ostatniej sesji, kiedy to zmniejszano dochody i wydatki o 20 mln są
tego potwierdzeniem.
Radny P. Rupniewski powiedział, że wiele inwestycji z roku 2009 zostało przepisanych do
projektu budżetu na kolejny rok, mimo to globalnie budżet oscyluje w tych samych granicach
co w roku 2009.
Stwierdził, że radni Klubu Radnych PiS nadal uważają, że budżetu nie uda się zrealizować i
wydaje się, że rok 2010 będzie trudniejszy niż 2009, mimo, że mówi się, iż kryzys mija.
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Następnie przewodniczący Klubu Radnych PiS P. Rupniewski poinformował o kwestiach,
które radnym Klubu Radnych PiS nie podobają się w projekcie uchwały budżetowej na 2010
rok.
Jak stwierdził, z roku na rok wzrastają koszty utrzymania Urzędu Miasta. Nadmienił, że w
poprzednim budżecie był znaczny wzrost, co tłumaczono, że były tam ujęte dość znaczne
zadania inwestycyjne. Radny Rupniewski powiedział, że obecnie jest w tej pozycji
uwzględniona niższa kwota, ale inwestycji tam ,,jak na lekarstwo”.
Zaznaczył, że w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok jest jednak uwzględniony wzrost
kosztów administracji.
Następnie odniósł się do kwestii związanej ze sprzedażą nieruchomości w mieście.
Argumentował, że realizacja z roku ubiegłego i sprzed dwóch lat sugeruje, że bez zmiany
polityki prowadzonej w tym zakresie nie uda się zrealizować zakładanej sprzedaży, bo jak
tłumaczył w 2008 roku realizacja wyniosła ok. 13 %, w 2009 prawdopodobnie będzie ok. 10%.
Radny P. Rupniewski wyjaśnił, że wskazuje na ww. sprawę, ponieważ miasto zakłada pewne
inwestycje, a zakładana sprzedaż nieruchomości nie jest realizowana, w związku z czym
sytuacja zmusza do zaciągnięcia kolejnych kredytów. Zadłużenie miasta w ubiegłym roku to 13
mln, na koniec roku następnego zdaniem radnego P. Rupniewskiego może być dwukrotnie
większe.
Ponadto radny P. Rupniewski przypomniał, że podczas jednego z posiedzeń Komisji
Budżetowo - Gospodarczej wskazywano, iż dochody własne bardzo niebezpiecznie zbliżają się
do wydatków bieżących, po czym poinformował, że prawdopodobnie zostanie zmieniony
sposób opiniowania pozytywnie budżetu. Nie będzie uwzględniany fakt, że zadłużenie jest
nieduże w stosunku do budżetu, czyli 60%, tylko, że jeśli te kwoty będą równały się albo
dochody będą niższe niż wydatki na pewno , nie pozwolą gminie na dalsze inwestowanie.
Jak powiedział radny P. Rupniewski, rok temu radni Klubu Radnych PiS dali Burmistrzowi
mandat zaufania, głosując jednogłośnie za przyjęciem budżetu. Zaznaczyli przy tym, że będą
bacznie przyglądać się i stąd sprzeciw radnych Klubu Radnych PiS przeciw zdjęciu pozycji
budżetowych podczas obrad ostatniej sesji.
Przewodniczący Klubu Radnych PiS ponownie wyraził zdanie, że projektu budżetu na 2010 rok
nie da się zrealizować.
Powiedział, że radnych Klubu Radnych PiS martwi również sytuacja, że osłabieniu uległa
umiejętność pozyskiwania środków unijnych.
Zaznaczył, że opracowywane jest dużo
dokumentacji, która zalega.
Istnieje niebezpieczeństwo, że plany nie zostaną zrealizowane, ponieważ bez pozyskania
środków z zewnątrz, budżet gminy nie udźwignie pewnych inwestycji.
Na zakończenie swojej wypowiedzi stwierdził, że radni Klubu Radnych Prawa i
Sprawiedliwości, z uwagi na wyżej wymienione kwestie wstrzymają poparcie dla projektu
uchwały budżetowej na kolejny rok.
W odniesieniu do wypowiedzi przedmówcy, zabrał głos Burmistrz S. Kruszewski.
Burmistrz Kruszewski odesłał radnych do ostatniego numeru ,,Linii Otwockiej” i poprosił o
zwrócenie uwagi na koszty utrzymania Rady innych gmin o analogicznej liczbie radnych w
stosunku do kosztów utrzymania Rady Miasta Józefowa.
Następnie stwierdził, iż projekt budżetu na 2010 rok różni się tym od poprzednich, że nie
można wpisywać do niego przewidywanych bądź planowanych do uzyskania dotacji unijnych,
stąd są tam tylko wpisane dochody miasta.
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Burmistrz zaznaczył, że budżet na 2010 rok może przekroczyć 100 mln zł i należy się z tym
liczyć, jeśli miasto uzyska pozytywne decyzje dotyczące środków unijnych.
Jak podkreślił Burmistrz Miasta S. Kruszewski, raz środków unijnych pozyskuje się więcej,
innym razem mniej.
Przypomniał, że trzy lata temu Józefów był na I miejscu w województwie mazowieckim,
wyrażając jednocześnie nadzieję, że miasto powróci do tej czołówki. Dodał, że nie można
oczekiwać, że Józefów nieustannie będzie pozyskiwał środki unijne. Jak tłumaczył Burmistrz
Kruszewski, polityka Urzędu Marszałkowskiego, polityka RPO zmieniła się. Obecnie
preferowane są gminy wiejskie, bardzo ubogie. Dochód realny Józefowa przekroczył 200%
średniej województwa mazowieckiego i przez to gmina nie uzyskuje 16 punktów na 100, jakie
można uzyskać przy ocenie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych. Wszystkie
wnioski Józefowa przechodzą pozytywnie ocenę formalną, ocenę merytoryczną, przy
pozyskiwaniu punktów jednak są kłopoty. Jest to wynik tego, że gmina nie należy do biednych.
Jak nadmienił Burmistrz, z drugiej strony należy zaznaczyć, że gmina uzyskała w 2009 roku 3,5
mln zł, wobec czego nie można przejść obojętnie.
Podkreślił, że trzeba, by Rada Miasta i Burmistrz współpracowali, aby wspólnie promowali
miasto i być może wynik będzie znacznie lepszy.
Następnie Burmistrz odniósł się do kwestii wskaźników, o których mówił radny Rupniewski.
Poinformował, że w żadnym z owych wskaźników Józefów nie zbliża się do jakiegokolwiek
niebezpiecznego progu. Spłata długu w skali roku nie może przekraczać 15 % budżetu, a
Józefów nie przekracza 8%.
W odniesieniu do kwestii wskaźnika do spłaty - Burmistrz wyjaśnił że dotyczy on dochodów
nie wydatków. Jeśli rosną dochody tzn., że wskaźnik zadłużenia maleje. Tam, jak powiedział
Burmistrz, miasto zbliża się do 40 %, a w roku 2011 będzie to tylko ponad dwadzieścia kilka
procent.
Burmistrz Kruszewski wyraził zdanie, że budżet ma szanse na realizację, po czym wyjaśnił, że
jeśli kredyt kosztuje miasto kilka procent, a niektórzy radni sugerują obniżenie cen działek o
30%-40%, to po obniżeniu byłyby głosy, że jest to rozrzutność.
Burmistrz podkreślił, iż na niniejszy dzień uważa, że lepiej wziąć kredyt i poczekać na lepszą
koniunkturę, niż obniżać w znaczny sposób ceny działek.
Dodał, że na razie nie ma takiej potrzeby. Jeśli miasto otrzyma środki unijne i będzie potrzeba,
wtedy Burmistrz wystąpi do Rady Miasta w celu wspólnego ustalenia działań, jakie należy
podjąć, by zintensyfikować sprzedaż. Dodał, że na razie banki nie udzielają kredytów. Nie ma
popytu, w związku z czym obniżanie cen może prowadzić do wykupów spekulacyjnych w
mieście.
Podkreślił, iż koszt kredytu jest znacznie niższy niż potrzeba obniżania cen działek.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz zgodził się z radnym P. Rupniewskim, że obecne
wskaźniki są złe. Według Burmistrza, gminę, która ma wydatki bieżące w wielkości swoich
dochodów, nie powinny obowiązywać parytety 60% i 15% dotyczące zadłużenia, natomiast
gmina, która ma dochody znacznie przekraczające bieżące wydatki może zadłużyć się dużo
ponad 60%, jeśli te dochody są pewnymi wydatkami a umiejętnie ustawi spłatę kredytu.
Następnie zabrała głos radna B. Wyderka przedstawiając stanowisko Komisji Przestrzegania
Prawa i Porządku Publicznego odnośnie projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.
Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały budżetowej na 2010 rok, jednocześnie zwracając się z prośbą o wykazanie większej
determinacji w rozmowach prowadzonych z Zarządem Dróg Wojewódzkich dotyczących
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planowanych inwestycji, których celem jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników Al.
Nadwiślańskiej.
Kolejny głos to wypowiedź przewodniczącej Komisji Budżetowo - Gospodarczej M.
Jakubowskiej.
Radna M. Jakubowska powiedziała, że opinia Komisji Budżetowo – Gospodarczej jest
odzwierciedleniem opinii części radnych, którzy uważają, że budżet choć trudny, jest
odpowiedzialny i bezpieczny.
Radna Jakubowska zaznaczyła, że RIO nie zakwestionowała wskaźników. Obecnie są one
bezpieczne, więc przeważająca część radnych uważa, że budżet choć trudny, to bezpieczny i
daje szanse na dalszy rozwój miasta, bo uwzględnia kilka ciekawych inwestycji.
Następnie radna Jakubowska odniosła się do uwag Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Odnośnie kosztów utrzymania Urzędu Miasta, radna Jakubowska powiedziała, że warto, by
radni wiedzieli, że w roku 2009 nie było podwyżek płac w Urzędzie Miasta. Wyraziła opinię, że
utrzymanie takiego stanu przez dwa lata byłoby trudne, dlatego na rok 2010 zaplanowano
jakieś środki na ww. cel.
Zaznaczyła, że jeśli wzrosło zatrudnienie w Urzędzie Miasta, to wiąże się to z zadaniami, jakie
ciążą na gminie.
Odnośnie sprzedaży działek, radna M. Jakubowska stwierdziła, że dwa lub trzy lata temu
mówiono, że sprzedawane było bardzo dużo działek i wtedy radni Klubu Radnych PiS mówili,
że miasto jest wyprzedawane, że za dużo działek jest sprzedawane, w tej chwili, że za mało.
Radna M. Jakubowska wyraziła zdanie, iż sprawę sprzedaży działek ureguluje rynek. Rynek
może tę sprzedaż ruszyć jeśli będą kredyty i w miarę jeśli będą sprzedawane prywatnie działki,
żeby rzeczoznawcy mogli szacować wartość działek po niższych kosztach.
W nawiązaniu do kwestii zadłużenia gminy, przewodnicząca Komisji Budżetowo Gospodarczej M. Jakubowska podkreśliła, że RIO nie zakwestionowała zadłużenia Józefowa.
Jest ono na razie bezpieczne.
Na zakończenie swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na dochody własne, na które składają się
odpisy z PiT, sprzedaż działek, ale także i podatki. W odniesieniu do sprawy podatków,
przypomniała, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej większość
członków komisji była przeciwna nawet niewielkiemu wzrostowi stawek podatkowych. Radna
Jakubowska podkreśliła, że utrzymanie miasta rozwijającego się, miasta, które ma coraz
większe potrzeby - kosztuje. Podkreśliła, że trudno nie brać pod uwagę dochodów z podatków,
jeśli jest to trzecie źródło dochodów.
6)głosowanie.
Nad projektem uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2010 rok przeprowadzono głosowanie
imienne.
Protokół z głosowania nad ww. projektem uchwały wraz z lista z głosowania stanowi załącznik
nr 19 do nin. protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych - 10 głosami za, czterema głosami przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu – podjęła Uchwałę Budżetową Miasta Józefowa na 2010 rok –
Nr 285/V/09, która stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
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Załącznik nr 20 do protokołu Nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

Burmistrz Miasta S. Kruszewski podziękował za podjęcie uchwały budżetowej na 2010 rok,
wyrażając jednocześnie nadzieję, że przy współpracy z Radą Miasta zostanie ona zrealizowana.
Ad. 13 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zaprosił wszystkich radnych na spotkanie
wigilijne po zakończeniu obrad sesji.
Ad. 14 Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 27 listopada 2009 r. do 18
grudnia 2009 r. stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Załącznik nr 21 do protokołu nr 40/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 18 grudnia 2009 roku.

W nawiązaniu do przedstawionego w formie pisemnej przez Burmistrza Miasta Józefowa
sprawozdania, radna B. Kaczorek zapytała o audycje radiową rozgłośni – Radio dla Ciebie 15
grudnia 2009 roku.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że audycja dotyczyła Józefowa. Była to godzinna audycja
nadawana na żywo. Uczestniczyli w niej oprócz Burmistrza Kruszewskiego, Zastępca
Burmistrza M. Banaszek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury D. Wojciechowska, pracownicy
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół
Józefowa.
Radna B. Kaczorek zapytała o uczestnictwo w ww. audycji , przewodniczącego Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski odpowiedział, iż nie brał udziału w audycji 15
grudnia 2009 roku.
Burmistrz S. Kruszewski dodał, że przewodniczący Rady Miasta następnego dnia brał udział
w audycji TVP 3.
Następnie w nawiązaniu do tematu audycji radiowej, radna B. Wyderka wyraziła zdanie, że
należało poinformować radnych o ww. audycji, aby mieli możliwość wysłuchania jej, ponieważ
jak powiedziała, prawdopodobnie było to zorganizowane wcześniej.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że audycja nie była przygotowywana wcześniej.
Radna Wyderka nadmieniła, że można było wysłać telefoniczne informacje tekstowe.
Kolejne pytanie zadała radna U. Zielińska. Dotyczyło ono spotkania w Otwocku z
Prezydentem Otwocka 30 listopada bieżącego roku.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że odbyły się dwa spotkania z Prezydentem Otwocka.
Pierwsze 30 listopada odbyło się przy udziale przedstawicieli gmin bezpośrednio
zainteresowanych wspólnym biletem ( Otwock, Wiązowna, Celestynów, Józefów ).
Jak poinformował Burmistrz, podpisanie Porozumienie w ww. sprawie planowane jest do końca
roku 2009 i będzie to możliwe dzięki podjętej uchwale budżetowej.
Inna kwestia to rozmowy na temat propozycji Warszawy – wstępnych ustaleń dotyczących
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SKM, czego dotyczyło spotkanie z dyrektorem ZTM L. Rutą
Drugie spotkanie, w jakim uczestniczył Burmistrz Miasta Józefowa i Prezydent Otwocka, a
także Prezes OPWiK i prokurent dotyczyło przedstawienia przez OPWiK kalkulacji cen za
odbiór i oczyszczanie ścieków .
Jak poinformował Burmistrz S. Kruszewski, podczas ww. spotkania przedstawiciele OPWiK
zapewnili, iż w I kwartale 2010 roku przedstawią taką kalkulację w odniesieniu do Józefowa.
Kolejne pytanie zadała radna B. Wyderka i dotyczyło ono spotkania 15 grudnia bieżącego roku
z przedstawicielami Stowarzyszenia Bezpieczna Młodość im. ,,Grzegorza”.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że Stowarzyszenie założyli rodzice dzieci, które
zginęły w wypadkach. Podczas spotkań z przedstawicielami Stowarzyszenia podejmowane są
rozmowy na temat działań mających na celu uchronienie innych przed podobnymi wypadkami,
przekazanie doświadczeń.
Jak nadmienił Burmistrz podobne spotkanie , na które Burmistrz otrzymał zaproszenie odbyło
się już wcześniej. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele Policji, Starosta Powiatu
Otwockiego.
Podczas tego spotkania przedstawiano propozycje wychowania młodzieży poprzez teatr.
Ad. 15 Interpelacje i zapytania radnych.
Ad. 16 Wolne wnioski.
Radna B. Kaczorek zgłosiła wniosek w sprawie zakupienia gumowej maty i umieszczenia jej
przed wejściem do budynku Rady Miasta
lub zastosowanie innej metody w celu
zabezpieczenia przed poślizgnięciem.
Ponadto radna B. Kaczorek poinformowała, że 13 grudnia bieżącego roku zauważyła na asfalcie
przy skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego i Willowej ślady po paleniu opon. Zaznaczyła, że teren ten
znajduje się w polu widzenia kamery monitoringu miejskiego.
Mając powyższe na uwadze radna Kaczorek zgłosiła wniosek o sprawdzenie powyżej sprawy.
Radna B. Wyderka zwróciła się z prośbą o zdjęcie części kostki położonej wzdłuż budynku ,,Bʹʹ
Urzędu Miasta i zastąpienie jej płytkami.
Stwierdziła, iż stworzy to możliwość bezpiecznego poruszania się kobietom.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta o godz. 15.00
zamknął obrady XL sesji Rady Miasta Józefowa, dziękując wszystkim za udział w niej.

Protokołowała:
Renata Nosarzewska

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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