Protokół nr 45/10
z obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 6 maja 2010 roku
w siedzibie Rady Miasta,
przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
- sesja nadzwyczajna
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski o godzinie 17.00 otworzył obrady
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, po czym stwierdził quorum. W posiedzeniu
uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu Nr 45/10 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 6 maja 2010r.

Załącznik nr 2 do protokołu Nr 45/10 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 6 maja 2010r.

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów
uchwał stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu Nr 45/10 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 6 maja 2010r.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu Nr 45/10 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 6 maja 2010r.

Porządek obrad:
1. Uchwała w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może
samodzielnie zaciągać zobowiązania.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że niniejsza sesja została zwołana z
powodu jednego projektu uchwały i dodał, że porządek obrad zawiera tylko dwa
punkty.
Nikt z obecnych nie zgłosił uwag do porządku obrad.
Ad. 1 Uchwała w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może
samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały i zwrócił się z prośbą
do Burmistrza Miasta o jego uzasadnienie.
Burmistrz S. Kruszewski przypomniał, że 11 marca b.r. Rada Miasta podjęła
Uchwałę Nr 297/V/10 w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz
może samodzielnie zaciągać zobowiązania. Burmistrz przytoczył treść paragrafu 1
wspomnianej uchwały: „Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia
zobowiązania na udostępnienie obiektów i urządzeń elektroenergetycznych do
wykorzystania przez Miasto w celu zainstalowania elementów bezprzewodowej sieci
powszechnego dostępu do Internetu dla Miasta Józefowa na lata 2010 – 2020 łącznie
1

do kwoty 550 000 zł”. Burmistrz poinformował, że przed podjęciem ww. uchwały
kierowano się ceną jaką ustalił Zakład Energetyczny na podwieszenie światłowodów
przy okazji zakładania monitoringu. Okazało się, że zakład podwyższył cenę
trzykrotnie. Burmistrz powiedział, że do końca następnego tygodnia w Urzędzie
Wojewódzkim należy przedstawić komplet dokumentów m.in. dokumentacje
techniczną na podwieszenie przewodów. W celu podpisania umowy niezbędne jest
podjęcie przez Radę Miasta przedmiotowej uchwały.
Radny P. Rupniewski spytał jak trzykrotne podwyższenie ceny, o którym
wspomniał Burmistrz ma się do obciążenia budżetu miasta.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że łączny koszt dzierżawy obiektów i
urządzeń wyniesie 1 400 000 zł i będzie on rozłożony na 10 lat. Burmistrz dodał, że
płatności byłyby comiesięczne i zaczęłyby się od połowy bieżącego roku.
Radny A. Mazek powiedział, że posiada zbyt mało informacji na powyższy temat,
po czym dodał, że radni w ostatniej chwili otrzymali materiały na sesję. Radny
stwierdził, że można było omówić ten projekt uchwały na wczorajszym posiedzeniu
komisji. Następnie radny A. Mazek powiedział, że brakuje mu informacji na temat
kosztów konserwacji urządzeń.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że miasto będzie płacić tylko dzierżawę za
możliwość podwieszenia światłowodów.
Radny A. Mazek spytał czy jest to kwota jednorazowa.
Burmistrza S. Kruszewski powiedział, że mówił już na nin. sesji, iż kwota 1 400 000
zł obejmuje dzierżawę na 10 lat i będzie ona płacona w odstępach miesięcznych.
Radny A. Mazek spytał co będzie po upływie tych 10 lat.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że po 10 latach podpisana zostanie nowa
umowa.
Radna B. Kaczorek spytała czy dostęp do bezprzewodowego Internetu będzie
możliwy na terenie całego miasta i czy jest jakaś część miasta, której on nie obejmie.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że trzeba zobaczyć to na mapie.
W związku z kolejnym pytaniem radnej kierownik referatu gospodarki komunalnej
p. Jadwiga Łaszewska poinformowała, że dostęp do Internetu będzie miało 12,5 tys.
mieszkańców.
Radna B. Kaczorek spytała, czy dostęp do Internetu będą mieli mieszkańcy
Michalina.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na
powyższe pytanie. Należy sprawdzić to na mapie. Niektóre miejsca będą miały
mocny, inne słabszy zasięg.
Radny J. Sekuła zwrócił uwagę, że od momentu podjęcia uchwały w omawianej
sprawie nic prócz opłaty za dzierżawę słupów nie uległo zmianie.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C. Łukaszewski
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 313/V/10 w
sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu Nr 45/10 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 6 maja 2010r.

Ad. 2 Sprawy różne.
Radna B. Wyderka zwróciła uwagę na nieobecność radcy prawnego na niniejszych
obradach sesji oraz nieprzyjęcie porządku obrad.
Burmistrz S. Kruszewski zasygnalizował, że niniejsze obrady to sesja nadzwyczajna.
Radna B. Wyderka powiedziała, że w Statucie Miasta jest zapis, iż w sesji ma
uczestniczyć radca prawny urzędu miasta, co oznacza, że w sesji nadzwyczajnej
również. Radna dodała, że jest to de facto łamanie zapisów statutu.
Następnie głos zabrała radna B. Kaczorek, która poruszyła temat nieprzekazania
Towarzystwu Budownictwa Społecznego nieruchomości przy ul. Rejtana. Radna
zwróciła uwagę, że w uzasadnieniu do uchwały w powyższej sprawie (Uchwała Nr
240/V/09 Rady Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2009r.) jest zapis, iż przedmiotowe
nieruchomości obecnie są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, ale po
zmianie planu zostaną one przekwalifikowane na cele zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Radna powiedziała, że było wówczas wiadomo, iż nieruchomości
należy przekwalifikować, ale mimo to uchwała nie została skonsumowana.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że można będzie nieruchomość przekazać, ale
najpierw należy uchwalić zmianę studium kierunków i zagospodarowania
przestrzennego miasta.
Radny P. Rupniewski powiedział, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości przy ul. Rejtana była uchwałą intencyjną. Radny dodał, że podjęcie
uchwały było bezcelowe, ponieważ wiadomo wówczas było, iż nie da się jej
zrealizować.
W następnej kolejności głos zabrał radny A. Mazek, który zwrócił uwagę, że 30
kwietnia b.r. podczas akcji nasadzania sadzonek drzew nie było nikogo z redakcji
pisma samorządowego „Józefów nad Świdrem”.
Radny R. Nowaczewski potwierdził wypowiedź przedmówcy, po czym dodał, że
dobrze, iż był jeden z redaktorów „Linii Otwockiej”. Radny poinformował, że akcja
została przeprowadzona wspólnie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i 2 oraz
leśników z Celestynowa. Do akcji przyłączyły się również dzieci z przedszkola w
Michalinie. Radny pozytywnie ocenił przebieg akcji. Następnie dodał, że po
nasadzeniu sadzonek odbyło się ognisko na terenie Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii „Jędruś”.
Radna I. Lasocka powiedziała, że uczestnicy akcji, dzieci jak i nauczyciele, mówili, iż
jest to bardzo dobra inicjatywa. Radna wyraziła ubolewanie, że tego dnia władze
miasta były reprezentowane tylko przez nielicznych członków Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że faktycznie szkoda, iż relacja z akcji
nasadzenia sadzonek drzew nie będzie mieć odzwierciedlenia w piśmie
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samorządowym.
Radny R. Nowaczewski dodał, że rozmawiał telefonicznie z jedną z redaktorek
pisma, która powiedziała, że w „Józefowie nad Świdrem” znajdzie się krótka relacja,
ale niestety bez zdjęć. Zdaniem radnego uczestnicy tej akcji zasługują na to, aby
pokazać ich w józefowskim piśmie.
W ramach wyjaśnień głos zabrała Redaktor Naczelna pisma samorządowego p.
Wanda Zagawa, która poinformowała, że relacja z 30 kwietnia będzie zamieszczona
w czerwcowym numerze pisma w rubryce Ekologia i Zdrowie. Ponadto pani redaktor
przypomniała, iż uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Opieki Społecznej i Sportu podczas której omawiano szczegóły przeprowadzenia
akcji.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski o godzinie 18.00 zamknął nadzwyczajną sesję Rady Miasta Józefowa,
dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Sporządziła:

Przewodniczący Rady Miasta

Marta Wrońska

Cezary Łukaszewski

4

