Protokół nr 41/10
z obrad XLI sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 28 stycznia 2010 roku
w siedzibie Rady Miasta,
przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski o godzinie 13.00 otworzył XLI sesję
Rady Miasta, po czym stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi kolejno załącznik nr 1 i 2 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Załącznik nr 2 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów
uchwał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący C. Łukaszewski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad
niniejszej sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta
Józefowa na 2010 rok, który radni otrzymali podczas omawiania materiałów na sesję.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie zaakceptowała powyższą
zmianę w porządku obrad.
Radna B. Kaczorek zaproponowała, aby przyjęcie protokołu z poprzednich obrad
sesji odbyło się pod koniec sesji, gdyż nie wszyscy radni zdążyli się z nim zapoznać.
Następnie przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie propozycję radnej
proponując aby przyjęcie protokołu odbyło się po podjęciu uchwał.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie zaakceptowała propozycję
radnej B. Kaczorek.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.
3. Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2010 roku.
4. Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na
rok 2010.
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5. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg
gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.
6. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w Józefowie przy ul. Szczyglej.
7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia dziecka oraz zasad jej udzielania.
8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Pindara na działalność
Burmistrza Miasta Józefowa.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta na 2010 rok.
10. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Miejskiego Ośrodka Kultury w zakresie
wydatkowania środków ujętych w budżecie miasta na 2008 rok.
11. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Józefowa w 2009 roku.
12. Plany pracy komisji Rady Miasta Józefowa na 2010 rok.
13. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej
sesji.
15. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski.
Następnie przewodniczący C. Łukaszewski powołał Komisję Skrutacyjną w
następującym składzie: radny Andrzej Mazek – przewodniczący komisji, radna
Barbara Kaczorek – członek komisji.
Ad.2 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.
Do powyższego projektu nie zgłoszono uwag i pytań w związku z czym
przewodniczący poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 286/V/10
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Ad. 3 Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2010 roku
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia
z podatku leśnego w 2010 roku.
Radna B. Wyderka spytała co było powodem uchylenia przez Regionalną Izbę
Obrachunkową uchwały w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2010 r., którą
Rada Miasta podjęła na poprzedniej sesji.
Skarbnik H. Siwek wyjaśniła, że zapis w podjętej przez Radę uchwale sugeruje
podmiotowość, a wszelkie zwolnienia podmiotowe zgodnie z ustawą o podatku
leśnym są zabronione. Rada Miasta może uchwalić zwolnienia o charakterze
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przedmiotowym dlatego też w omawianym projekcie uchwały proponuje się
następujący zapis : „zwalnia się z podatku leśnego lasy i grunty leśne o powierzchni
do 0,2 ha położone na terenie miasta Józefowa”.
W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji przewodniczący C. Łukaszewski
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 287/V/10
w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2010 roku, która stanowi załącznik nr 6
do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Ad. 4 Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na rok
2010
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Józefowa na rok 2010.
Radny R. Nowaczewski przypomniał, że projekt uchwały został omówiony na
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
Projekt omówiono w obecności przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych p. Tadeusza Kulczyckiego.
Do projektu uchwały nie zgłoszono pytań i uwag.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał projekt pod głosowanie
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 288/V/09
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Ad. 5 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii
dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia
dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w sprawie
ustalenia ich przebiegu.
Projekt uchwały został uprzednio omówiony na Komisji Ładu Przestrzennego i
Ochrony Środowiska, podczas której radni uznali za niewłaściwe użycie w
załącznikach do projektu uchwały wyrażenia droga bez nazwy.
Burmistrz M. Banaszek poinformował, że proponuje się wprowadzenie
następującego sformułowania: drogi wewnętrzne zaliczone uchwałą do kategorii dróg
gminnych.
Do powyższej propozycji nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 289/V/10
w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych
oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu z uwzględnieniem ww. zmiany w
załącznikach do uchwały.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Ad. 6 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w Józefowie przy ul. Szczyglej
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie
przy ul. Szczyglej i w związku z brakiem pytań poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 290/V/10
w powyższej sprawie.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Ad. 7 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasad jej udzielania
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił kolejny projekt uchwały, a następnie w
związku z brakiem uwag i pytań poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr 291/V/10 zmieniającą uchwałę w
sprawie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasad
jej udzielania.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Ad. 8 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Pindara na
działalność Burmistrza Miasta Józefowa
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
Na prośbę radnej I. Lasockiej radny M. Wójcik wyjaśnił, że skarga mieszkanki
zamieszkałej w budynku wielorodzinnym dotyczyła nieprawidłowości zawartych w
umowie na dofinansowanie usunięcia i utylizacji wyrobów azbestowych (wymiana
pokrycia dachowego). Zdaniem mieszkanki umowa powinna zostać zawarta za
zgodą pozostałych właścicieli budynku. Radny powiedział, że w świetle prawa
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wspomnianą umowę można zawrzeć z jednym właścicielem. W związku z
powyższym Komisja Rewizyjna proponuje uznać skargę za niezasadną.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 292/V/10
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Pindara na działalność Burmistrza
uznając skargę za niezasadną.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Ad. 9 Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta na 2010 rok
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Miasta na 2010 rok.
Do powyższego projektu nie zgłoszono pytań ani uwag w związku z czym
przewodniczący Rady Miasta poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 293/V/10
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta na 2010 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Ad. 10 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Miejskiego Ośrodka Kultury w
zakresie wydatkowania środków ujętych w budżecie miasta na 2008 rok
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli
Miejskiego Ośrodka Kultury w zakresie wydatkowania środków ujętych w budżecie
miasta na 2008 rok.
Do protokołu nie zgłoszono pytań ani uwag.
Protokół Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Ad. 11 Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Józefowa w 2009 roku
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił sprawozdania z pracy komisji Rady
Miasta w 2009 roku. Przewodniczący poinformował, że sprawozdania były
akceptowane przez poszczególne komisje.
Sprawozdania komisji z działalności w 2009 roku stanowią załącznik nr 14 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Ad. 12 Plany pracy komisji Rady Miasta Józefowa na 2010 rok
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił plany pracy komisji Rady Miasta na
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2010 rok, które były zatwierdzane przez poszczególne komisje.
Do planów pracy nie zgłoszono uwag. Plany pracy komisji Rady Miasta na 2010
rok stanowią załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Ad. 13 Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji
Przewodniczący C. Łukaszewski spytał czy ktoś z obecnych ma uwagi do protokołu
z XL obrad sesji Rady Miasta.
W związku z brakiem uwag przewodniczący poddał protokół pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 13 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” zaakceptowała protokół nr 40/09.
O godzinie 13.30 przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski ogłosił
kilkuminutową przerwę w obradach.
Ad. 14 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od
ostatniej sesji
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił odpowiedź Burmistrza Miasta na
zapytanie zgłoszone podczas XL obrad sesji na temat oświetlenia wydzierżawianej
przez miasto nieruchomości znajdującej się przy ul. Z. Czarnego. Z odpowiedzi
wynika, iż trzy lampy oświetlające ogrodzony „łącznik” pomiędzy ul. Z. Czarnego a
ul. Piaskową zostały wyłączone w 2007 roku przez konserwatora oświetlenia (pismo:
RM.0065-1/V/10).
W następnej kolejności przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do
przewodniczących komisji o ustalenie terminów i tematów posiedzeń na przyszły
miesiąc.
Przewodniczący dodał, że po zapoznaniu się z wykazem wniosków, które wpłynęły
do Rady Miasta zauważył, iż na niektóre pisma nie została udzielona odpowiedź.
Przewodniczący zwrócił uwagę przewodniczącym komisji, aby odpowiedzi na
pisma były udzielane terminowo i aby powrócili oni do pism przedawnionych.
Wyżej wymieniony wykaz wniosków mieszkańców stanowi załącznik nr 16 do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Następnie przewodniczący odczytał pismo, które wpłynęło do Burmistrza Miasta w
sprawie wsparcia finansowego Gminy Choszczno (gmina wiejsko – miejska w
województwie zachodniopomorskim), w której doszło w wyniku pożaru do
całkowitego spalenia budynku socjalnego (23 mieszkań) przy ul. Matejki.
Przewodniczący powiedział, że w przypadku udzielenia takiej pomocy potrzebna
jest zgoda Rady Miasta.
Radna B. Kaczorek powiedziała, że powyższą sprawę należy omówić na najbliższej
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Komisji Budżetowo – Gospodarczej.
Radny M. Wójcik powiedział, że jest on za udzieleniem pomocy gminie, po czym
spytał Panią Skarbnik ile środków finansowych Józefów może przeznaczyć na ten
cel.
Radny J. Sekuła zwrócił uwagę, że należy uzyskać więcej informacji m.in. na temat
potrzeb Choszczna, zanim przystąpi się do podjęcia decyzji o przyznaniu i
wysokości dofinansowania.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że do Gminy Choszczno zostało skierowane
pismo w sprawie udzielenia informacji na temat sytuacji finansowej w jakiej się
znajduje.
Burmistrz dodał, że na niniejszej sesji zwraca się z prośba do Rady Miasta tylko o
wyrażenie woli udzielenia pomocy.
Radna U. Zielińska zwróciła uwagę, na fakt, iż Józefów często pomagał innym
gminom, a w obecnej, trudnej sytuacji finansowej należałoby dobrze rozważyć
udzielenie pomocy Gm. Choszczno. Radna przypomniała o ilości budynków
komunalnych w Józefowie wyłączonych z użytkowania i wymagających
przeprowadzenia remontów.
Radny A. Mazek powiedział, że należy rozważyć możliwość wsparcia finansowego,
gdyż w przypadku udzielenia pomocy przez kilka gmin może uzbierać się suma
środków, która wystarczy na pobudowanie nowego budynku socjalnego w
Choszcznie.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C.
Łukaszewski spytał radnych, czy wyrażają wolę udzielenia pomocy Gm. Choszczno.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – większością głosów „za”, poprała powyższą
kwestię.
Ad. 15 Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 18 grudnia
2009 r. do 28 stycznia 2010 r. stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu nr 41/10 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 28 stycznia 2010 roku

Radna B. Kaczorek spytała o tematykę spotkań z mieszkańcami w sprawie WSGE w
Józefowie, które odbyły się 16 i 25 stycznia b.r.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że spotkania dotyczyły nieprzejezdności ul.
Sienkiewicza.
Radna M. Jakubowska zwróciła uwagę, że po opadach śniegu nie został odśnieżony
parking przy uczelni i stąd m.in. wynikł powyższy problem.
Radna B. Wyderka spytała o temat spotkania z Komendantem Policji Józefowa i
Otwocka, które miało miejsce 26 stycznia b.r.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że na spotkaniu omawiane były kwestie
bezpieczeństwa, funkcjonowania monitoringu oraz rozwiązania problemu
parkowania przez kierowców wzdłuż ul. Sienkiewicza.
Radna M. Jakubowska zwróciła się z prośbą o udzielenie informacji na temat
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spotkania w MDK w sprawie Szpitala Powiatowego przy ul. Batorego.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że na spotkaniu dowiedział się że szpital,
który ma problem z zaległym długiem nie zadłuża się bardziej od dwóch lat.
Radny M. Wójcik spytał o przebieg spotkania w Wilanowie na zaproszenie Fundacji
Bezpieczna Młodość im. „Grzegorza”.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że spotkanie dotyczyło propagowania wśród
młodzieży bezpiecznych zachowań. Na spotkanie zaproszono młodzież z jednej ze
szkół warszawskich i wystawiono sztukę teatralną w ramach cyklu „profilaktyka a
teatr”.
Ad. 16 Interpelacje i zapytania radnych
Radna B. Kaczorek zwróciła uwagę, że podczas ostatnich obrad sesji Rady Miasta
poruszyła kwestię śladów po „paleniu opon” na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul.
Willowej. Radna powiedziała, że teren ten znajduje się w polu widzenia kamery
monitoringu miejskiego i prosiła ona o sprawdzenie tej kwestii.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że przekaże powyższą sprawę komendantowi
Straży Miejskiej.
Radna B. Kaczorek powiedziała, że obecnie niemożliwym jest odtworzenie
zdarzenia zarejestrowanego przez kamery, gdyż po pewnym czasie nagrania są
kasowane.
Następnie głos zabrał radny R. Nowaczewski, który zgłosił wniosek w sprawie
uzupełnienia zespołu ds. kryzysowych o przedstawicieli Rady Miasta. Radny
przypomniał, że składał uprzednio taki wniosek podczas posiedzenia Komisji
Budżetowo – Gospodarczej (14.01.10r.) przy okazji omawiania problemu związanego
z odśnieżaniem ulic w mieście.
Radny P. Rupniewski spytał czy zapadło rozstrzygnięcie w sprawie skargi
wniesionej przez gminę do Trybunału Konstytucyjnego na ustawę dotyczącą
użytkowania wieczystego.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że termin rozpatrzenia skargi wyznaczony
był na 26 stycznia b.r. Po rozprawie radca prawny przekazał notatkę z której wynika,
że Trybunał uznał wniosek Rady Miasta Józefowa za zasadny i stwierdził
niekonstytucyjność ustawy (ustawowych bonifikat przy przekształcaniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własność). Trybunał orzekł niezgodność
bonifikat 50% i 90% i odroczył utratę mocy obowiązującej tych bonifikat na 18
miesięcy, aby dać czas sejmowi na przeanalizowanie zmian w ustawie. Burmistrz
dodał, że z powyższego wynika, iż organy samorządowe muszą nadal stosować
niekonstytucyjne prawo przez okres 18 miesięcy.
Ad. 17 Wolne wnioski.
Nie zgłoszono wolnych wniosków.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski o godzinie 14.00 zamknął XLI sesję Rady Miasta Józefowa, dziękując wszystkim
za uczestnictwo.
Sporządziła:
Przewodniczący Rady Miasta
Marta Wrońska

Cezary Łukaszewski
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