Protokół nr 44/10
z obrad XLIV sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 29 kwietnia 2010 roku
w siedzibie Rady Miasta,
przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski o godzinie 13.00 otworzył XLIV
obrady 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 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Załącznik nr 2 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów
uchwał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił porządek obrad i spytał czy ktoś z
radnych ma do niego uwagi. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym
przewodniczący poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie przyjęła porządek obrad XLIV
sesji.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Józefowa za 2009
rok:
a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok,
b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w zakresie
oceny pracy Burmistrza przed udzieleniem absolutorium za wykonanie
budżetu miasta za 2009 rok,
c) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2009 rok,
d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla
Burmistrza Miasta,
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e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta,
f) dyskusja.
4 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa
za 2009 rok.
5. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010
rok.
6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2010.
7. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części
nieruchomości (dz. ew. 132 obr. 24).
8. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa
prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w
liniach rozgraniczających dróg gminnych.
9. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Józefowie przy
ul. Kopernika.
10. Uchwała w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania,
utworzonych na terenie miasta Józefowa.
11. Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Józefowa.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od
ostatniej sesji.
13. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie od ostatniej
sesji.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał kolejno pod głosowanie protokół z XLII i
XLIII sesji Rady Miasta.
Protokół nr 42/10 w obecności 14 radnych został przyjęty 10 głosami „za”, przy 2
głosach „wstrzymujących się”. Protokół przyjęto z uwzględnieniem uwagi
zgłoszonej przez radną B. Wyderka w jej wypowiedzi.
Protokół nr 43/10 w obecności 14 radnych przyjęto 10 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się”.
Do Komisji Skrutacyjnej powołano następujące osoby: Józef Kaczorek –
przewodniczący komisji, Barbara Kaczorek – członek komisji.
Ad. 3 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Józefowa za 2009
rok:
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a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza
Miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok
Skarbnik Miasta H. Siwek odczytała powyższą opinię.
Do opinii RIO nie zgłoszono pytań.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok stanowi załącznik nr 5 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

b) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w zakresie
oceny pracy Burmistrza przed udzieleniem absolutorium za wykonanie
budżetu miasta za 2009 rok
Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się z prośbą do przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej M. Wójcika o odczytanie ww. sprawozdania. Przewodniczący
zaproponował odczytanie sprawozdania od punktu dotyczącego wykonania
zadań majątkowych zrealizowanych w 2009 roku.
Przewodniczący M. Wójcik odczytał kolejno następujące informacje zawarte w
sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej:
- wykonanie zadań majątkowych (w tym inwestycyjnych) zrealizowanych w 2009
roku – wybrane zagadnienia,
- ocena wykonania przez Burmistrza zadań inwestycyjnych w 2009 roku,
- ocena wykonania przez Burmistrza Miasta Józefowa uchwał podjętych przez
Radę Miasta w 2009 roku,
- wnioski.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w zakresie oceny pracy
Burmistrza przed udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu miasta za 2009 rok
stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Przewodniczący C. Łukaszewski spytał czy ktoś z obecnych ma uwagi bądź pytania
do przedstawionego sprawozdania.
Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę na błąd na 13 stronie w punkcie – Ocena
wykonania przez Burmistrza zadań inwestycyjnych w 2009 roku. Radny powiedział, że
podano, iż kwota ogólna planowanych inwestycji wynosiła 62 284 589 zł. Radny
stwierdził, że kwota ta wynosiła 114 153 340 zł.
Skarbnik H. Siwek potwierdziła wypowiedź przedmówcy.
Następnie zabrała głos radna B. Kaczorek, która powiedziała, że radni powinni
otrzymać wyjaśnienia Burmistrza odnośnie nieprzekazania Towarzystwu
Budownictwa Społecznego działki przy ul. Rejtana.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że w obecnym stanie prawnym było nie możliwe
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przekazanie terenu, gdyż obecnie przeznaczony jest on pod zabudowę
jednorodzinną. W związku z tym należy dokonać zmiany studium nad czym obecnie
trwają prace. Burmistrz dodał, że jak spełni się wspomniany warunek wówczas
będzie można przekazać teren TBS-owi.
Następnie radna B. Kaczorek zwróciła uwagę, że Komisja Rewizyjna miała otrzymać
informację na temat spraw sądowych, jakie prowadzone są z udziałem gminy.
Radny M. Wójcik odczytał informację na powyższy temat, którą sporządziła
Sekretarz Miasta.
Informacja na temat spraw sądowych prowadzonych z udziałem gminy Józefów
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Radny P. Rupniewski powrócił do kwestii nieprzekaznaia TBS-owi działki przy ul.
Rejtana. Radny powiedział, że podczas sesji, na której podejmowano uchwałę w
powyższej sprawie zwracał on uwagę na obecne przeznaczenie terenu, ale jak
powiedział radny – Burmistrz poinformował radnych, że podjęcie uchwały w tej
sprawie jest konieczne.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że sprawdzi poruszoną przez radnego sprawę.
Następnie radny A. Mazek wnioskował o przedstawienie kosztów, jakie ponosi
miasto w związku z prowadzonymi sprawami sądowymi z udziałem Gminy
Józefów.
c) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2009 rok
Przewodniczący C. Łukaszewski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu
budżetu miasta za 2009 rok.
Do powyższej opinii nie zgłoszono uwag ani pytań.
Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2009 rok stanowi załącznik nr 8
do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

d) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla
Burmistrza Miasta
Przewodniczący C. Łukaszewski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w powyższej
sprawie.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

e) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta
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Przewodniczący C. Łukaszewski odczytał Uchwałę Nr 118/W/10 Składu Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Józefowie w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2009 rok.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

f) dyskusja
Przewodniczący C. Łukaszewski otworzył dyskusję na temat sprawozdania z
wykonania budżetu miasta Józefowa za 2009 rok.
Radna B. Wyderka spytała czemu dokumentacja techniczna na budowę chodnika
wzdłuż al. Nadwiślańskiej nie zawierała wykonania 4 zatok autobusowych.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że zgodnie ze wstępnymi uzgodnieniami z
Zarządem Dróg Wojewódzkich miasto zleciło wykonanie dokumentacji na budowę
chodnika. Następnie dokumentację przekazano do dalszych uzgodnień do Zarządu
Dróg Wojewódzkich, po czym zażądano od miasta zaprojektowania zatok
autobusowych. W związku z tym wystąpił do Rady Miasta o zwiększenie środków
finansowych na ten cel. Prace nie zostały jeszcze zakończone.
Następnie głos zabrał radny P. Rupniewski, który przedstawił opinię Klubu
Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Radny zwrócił uwagę, że podczas sesji, na której
uchwalony został budżet miasta radni PiS zwracali uwagę na nierealne zapisy w
projekcie budżetu, szczególnie dotyczące wykonania sprzedaży nieruchomości.
Radny zwrócił uwagę, że w ciągu roku budżet został z tego tytułu zmniejszony o ok.
10 mln zł. Radny przypomniał, że radni PiS mówili, iż będą bacznie przyglądać się
realizacji budżetu i będą oni przeciwni, gdy będzie on zmniejszany. Następnie radny
powiedział, że dochody budżetu zostały zrealizowane w ponad 70%, wydatki w
niecałych 70%, a zadłużenie miasta wzrosło. Radny sygnalizował, że zbyt dużo
inwestycji zamieszcza się w budżecie i nie są one realizowane, po czym przechodzą
one na kolejne lata. Zdaniem radnego już na etapie formułowania budżetu powinien
być opracowywany harmonogram realizacji inwestycji miejskich. Radny przytoczył,
że w 2009 roku z inwestycji zaplanowanych na kwotę 32 554 956 zł, wykonano
inwestycje na kwotę 9 617 475 zł, co stanowi ok. 30%. Radny powiedział, że rozumie
on niewykonanie niektórych inwestycji, które mają być finansowane ze środków
unijnych, ale zwrócił uwagę, że inwestycje w pełni finansowane przez miasto zostały
wykonane w 70%.
W następnej kolejności radny nawiązując do sprawozdania Komisji Rewizyjnej
powiedział, że został do niego wprowadzony zapis bez jego wiedzy dotyczący
przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę prawa handlowego, a
dokładnie to, iż w 2009r. przekształcenie nie zostało zrealizowane do końca, a
decyzję o przekształceniu podjęto w tym roku. Radny powiedział, że tak naprawdę
niektórzy radni o tej sprawie dowiedzieli się w 2010 roku i ma on o to żal.
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Zdaniem radnego tak słabego wykonania budżetu dotychczas nie było i dlatego też
radni klubu PiS negatywnie odniosą się do udzielenia absolutorium Burmistrzowi za
2009 rok.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że przy uchwalaniu budżetu mówił on, że
należy wpisywać m.in. te inwestycje, odnośnie których istnieją szanse na realizację.
Burmistrz zwrócił uwagę, że radny P. Rupniewski mówiąc o niewykonaniu
niektórych inwestycji pominął aspekt kryzysu finansowego panującego na całym
świecie, który dotknął też Józefów. Burmistrz zwrócił uwagę, jak wiele inwestycji
finansowanych jest ze środków unijnych. Ich wykonanie przedłuża się niezależnie
od władz miasta. Tak samo jest w przypadku inwestycji dotyczących dróg
wojewódzkich. Dla przykładu Burmistrz poinformował, że wniosek dotyczący
modernizacji ul. Wawerskiej zależy od decyzji Marszałka Województwa
Mazowieckiego. Obecnie Józefów jest na miejscu rezerwowym.
W następnej kolejności Burmistrz zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu Komisji
Rewizyjnej nie do końca jest wyjaśnione dlaczego nie zostały wykonane parkingi
przy torach kolejowych. Burmistrz wyjaśnił, że Polskie Koleje Państwowe wycofały
się z wcześniejszych ustaleń i planują wykonanie dodatkowego toru kolejowego dla
Szybkiej Kolei Miejskiej. Dlatego też m.in. z tego względu Marszałek wycofał się z tej
inwestycji. Burmistrz dodał, że parkingi zostaną wykonane po drugiej stronie torów.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego P. Rupniewskiego odnośnie przekształcenia
ZGK, Burmistrz wyjaśnił, że sprawa ta nie była uwzględniona w budżecie miasta na
2009 rok, ponieważ nie było podpisanej umowy i nie było żadnej gwarancji, że
miasto otrzyma dofinansowanie na przedsięwzięcie dotyczące wodociągu i
kanalizacji sanitarnej. Burmistrz dodał, że uznał za niestosowne w takim przypadku
podejmowanie wówczas uchwały o przekształceniu.
Ad. 4 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa
za 2009 rok.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały i w związku z
brakiem głosów zwrócił się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie
głosowania imiennego.
Komisja Skrutacyjna po przeprowadzeniu głosowania imiennego odczytała protokół,
który wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciw”
podjęła Uchwałę Nr 305/V/10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Józefowa za 2009 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Przewodniczący C. Łukaszewski pogratulował Burmistrzowi udzielenia przez Radę
Miasta absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.
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Burmistrz Miasta S. Kruszewski podziękował wszystkim, którzy mu zaufali i
uwierzyli, że warto jest podejmować niekiedy odważne decyzje dotyczące miasta.
Ad. 5 Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010
rok.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały i w związku z
brakiem głosów w dyskusji zwrócił się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o
przeprowadzenie głosowania imiennego.
Komisja Skrutacyjna po przeprowadzeniu głosowania imiennego odczytała protokół,
który wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 306/V/10 w
sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Ad. 6 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2010.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały.
Radny D. Podolski spytał na jaki cel zostanie zaciągnięte 5 mln zł.
Skarbnik Miasta H. Siwek odpowiedziała, że na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu.
Radny D. Podolski poprosił o uszczegółowienie odpowiedzi.
Skarbnik H. Siwek powiedziała, że w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej
wymienione są zadania, które będą mogły być finansowane kwotą pochodzącą z
zaciągniętego kredytu.
W związku z brakiem kolejnych pytań przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 307/V/10 w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2010.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Ad. 7 Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części
nieruchomości (dz. ew. 132 obr. 24).
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały i w związku z
brakiem głosów chciał poddać go pod głosowanie.
Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę, że podczas omawiania materiałów na sesję
spytał czy zawarta jest umowa dzierżawy z właścicielem dz. ew. 138 z obr. 24, który
użytkuje przedmiotowy teren.
Sekretarz Miasta K. Wasilewska odczytała odpowiedź kierownik referatu geodezji i
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gospodarki nieruchomościami, z której wynika, że zawarta jest umowa dzierżawy z
właścicielem ww. nieruchomości.
Odczytana odpowiedź na pytanie radnego stanowi załącznik nr 16 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

W związku z brakiem kolejnych głosów przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 308/V/10 w
sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości (dz. ew. 132
obr. 24). Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Podczas obrad zabrała głos radna B. Wyderka, która zwróciła uwagę, że na trzech
projektach uchwał, które otrzymali radni nie ma parafy radcy prawnego. Radna
zwróciła się z prośbą, aby takie sytuacje się nie powtarzały.
Ad. 8 Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa
prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach
rozgraniczających dróg gminnych.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 309/V/10 w
sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności
nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających
dróg gminnych.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Ad. 9 Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Józefowie przy ul.
Kopernika
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 310/V/10 w
sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Józefowie przy ul. Kopernika.
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Ad. 10 Uchwała w sprawie zmiany granic stałych obwodów głosowania,
utworzonych na terenie miasta Józefowa.

8

Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 311/V/10 w
sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie
miasta Józefowa.
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Załącznik nr 20 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Ad. 11 Uchwała w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 312/V/10 w
sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Józefowa, która stanowi
załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Załącznik nr 21 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Zgodnie z powyższą uchwałą tytuł Honorowego Obywatela Miasta Józefowa
nadaje się pośmiertnie E.M. Andriollemu.
Ad. 12 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od
ostatniej sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski przypomniał radnym o konieczności złożenia
oświadczenia majątkowego do końca kwietnia. Następnie przewodniczący zwrócił
się z prośbą do przewodniczących komisji o podanie terminów i tematów posiedzeń
na miesiąc maj.
Przewodniczący poinformował, że do Rady Miasta wpłynął odpis Postanowienia
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi józefowskich
taksówkarzy na uchwałę Rady Miasta odnośnie ustalenia liczby nowych licencji na
wykonywanie transportu drogowego taksówką. Przewodniczący dodał, że sąd
odrzucił wspomnianą skargę.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że nin. dnia radni otrzymali
ponownie hasła do swoich skrzynek mailowych, ponieważ są uwagi, iż nie
odpowiadają oni na maile mieszkańców.
W następnej kolejności przewodniczący zapoznał obecnych z trzema pismami, które
wpłynęły do Rady Miasta:
- pismo do wiadomości Rady Miasta – pismo kierownik referatu gospodarki
komunalnej skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku w sprawie
zaopiniowania proponowanej lokalizacji lustra drogowego przy drodze powiatowej
tj. ul. 3 Maja na skrzyżowaniu z ul. Kopernika,
- odpowiedź Burmistrza Miasta na zapytania radnych zgłoszone podczas XLII sesji,
- zaproszenie Starostwa Powiatowego w Otwocku do wzięcia udziału w
Mistrzostwach Mazowsza Pracowników Samorządowych w Piłce Nożnej Mazovia
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Cup.
Ww. pisma stanowią kolejno załącznik nr 22,23,24 do nin. protokołu.
Załącznik nr 22 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Załącznik nr 23 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Załącznik nr 24 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Ad. 13 Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie od
ostatniej sesji.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 11 marca 2010
r. do 29 kwietnia 2010 r. stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.
Załącznik nr 25 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Radna B. Kaczorek zwróciła uwagę, iż radni nie zostali zaproszeni na konferencję
prasową, która odbyła się 26 marca b.r. w sprawie pozyskania przez miasto środków
unijnych na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Józefowie.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że ww. spotkanie odbyło się na sali
konferencyjnej w budynku Rady Miasta, po czym dodał, że jest to jego wina, iż nie
zaprosił na konferencję członków Rady.
Następnie na prośbę radnej B. Kaczorek Burmistrz Miasta przedstawił informacje
na temat przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych z osobami, które złożyły
oferty do pracy w Straży Miejskiej oraz referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
Burmistrz poinformował, że planuje się zwiększenie ilości osób zatrudnionych we
wspomnianym referacie.
Radna B. Kaczorek poprosiła o przedstawienie informacji ze spotkania z
mieszkańcami w sprawie studium miasta, które odbyło się 25 kwietnia. Radna
zwróciła uwagę, iż nie była poinformowana o owym spotkaniu.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że w spotkaniu uczestniczyła grupa
mieszkańców.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że postanowił zaprosić przedstawicieli
mieszkańców, którzy mieli uwagi do proponowanego w projekcie zmiany studium
rozwiązania ciągu komunikacyjnego w okolicach ul. Matejki. W spotkaniu
uczestniczyli: przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski, przewodniczący
Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska J. Sekuła, radny Z.
Siekierzyński, Zastępca Burmistrza Miasta M. Banaszek.
Radny P. Rupniewski spytał czy na spotkaniu zapadły jakieś decyzje.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że spotkanie polegało na wymianie
poglądów, po czy dodał, że przebiegło ono w atmosferze zrozumienia. Burmistrz
poinfomował, że odbędzie się jeszcze jedno spotkania tego typu.
Radny P. Rupniewski zwrócił się z prośbą, aby zaprosić go na kolejne spotkanie w
tej sprawie.
Następnie w związku z pytaniem radnej M. Jakubowskiej Burmistrz Miasta
przedstawił informacje ze spotkania w Starostwie Powiatowym w Otwocku w
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sprawie terenów nadświdrzańskich. Starostwo proponuje, aby wspomniane tereny
przekwalifikować na tereny rekreacyjno – sportowe w celu użytowania ich przez
mieszkańców całego powiatu.
Ad. 14 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny A. Mazek poruszył kwestię wywożenia śniegu w marcu b.r. Według radnego
17 marca b.r. zalegający śnieg na ul. Granicznej został przewieziony koparką na ul.
Uroczą. Radnego poinformowano, iż następnego dnia z ul. Uroczej śnieg zostanie
wywieziony. Radny powiedział, że następnego dnia śniegu nie wywieziono,
uczyniono to dopiero po jego interwencji 19 marca.
Następnie radny A. Mazek przedstawił dziewięć zdjęć przedstawiających akcję
wywożenia śniegu z ul. Nowej. Zdaniem radnego wywieziono tylko śnieg na
odcinku od ul. Polnej do furtki Burmistrza. Radny przekazał zdjęcia
przewodniczącemu Rady Miasta w celu załączenia ich do protokołu nin. sesji.
Zdjęcia stanowią załącznik nr 26 do nin. protokołu.
Załącznik nr 26 do protokołu Nr 44/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 29 kwietnia 2010r.

Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że nie będzie polemizował z radnym, po czym
dodał, że sam odgarniał śnieg przy swojej posesji.
Nastepnie zabrała głos radna B. Kaczorek, która zwróciła uwagę, że kamera miejska,
która znajduje się na rondzie w Michalinie nie obejmuje skrzyżowania ul.
Sikorskiego z ul. Willową. Radna zwróciła się z prośbą , aby kamera monitorowała
również to miejsce.
Radny R. Nowaczewski poinformował, że 30 kwietnia o godz. 9.30 w pobliżu
kościoła przy ul. Dobrej odbędzie się akcja nasadzania sadzonek drzew z udziałem
młodzieży szkolnej.
Ad. 15 Wolne wnioski
Nie zgłoszono wniosków.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski o godzinie 16.00 zamknął XLIV sesję Rady Miasta Józefowa, dziękując
wszystkim za uczestnictwo.
Sporządziła:

Przewodniczący Rady Miasta

Marta Wrońska

Cezary Łukaszewski
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