Protokół nr 46/10
z obrad XLVI sesji Rady Miasta Józefowa, jaka
odbyła się 24 czerwca 2010 roku w siedzibie Rady Miasta, przy ulicy Kardynała S.
Wyszyńskiego 1.

Przed otwarciem obrad sesji Przewodniczący Rady Miasta Józefowa C. Łukaszewski oraz
Burmistrz Miasta S. Kruszewski podziękowali Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Józefowie za
wieloletnią pracę z młodzieżą. Pani L. Sibilska po dziewięciu latach pracy na stanowisku
dyrektora gimnazjum odeszła na emeryturę. Podziękowania złożyli również Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu R. Nowaczewski oraz Kierownik
Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta D. Kembrowska.
O godzinie 13.20 przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski stwierdził quorum i otworzył
XLVI sesję Rady Miasta Józefowa. W obradach uczestniczyło piętnastu radnych
W obradach sesji uczestniczyli także: Burmistrz Miasta S. Kruszewski, Zastępca Burmistrza M.
Banaszek, Sekretarz Miasta K. Wasilewska, Skarbnik Miasta H. Siwek, Radca Prawny B. Marchel
– Potrzuska, Zastępca Dyrektora ICSiR P. Gąszcz. Lista obecności radnych i gości stanowi
załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Załącznik nr 2 do protokołu nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 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 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Ad.1 Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o uwagi do przedstawionego porządku
obrad.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie zaakceptowała porządek obrad.
Porządek obrad.
Ad.1 Przyjęcie porządku obrad.
Ad.2 Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji.

Ad.3 Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010
rok.
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Ad.4 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
miasta Józefowa, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa za I półrocze roku budżetowego.
Ad.5 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Ad.6 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie montażu finansowego, harmonogramu
pozyskania kredytów oraz upoważnienia Burmistrza do ich zaciągnięcia dla Projektu pn.
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”.
Ad.7 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni
krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
Ad.8 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla Miasta Józefów
na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.
Ad.9 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla
Miasta Józefów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.
Ad.10 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Marsz. Piłsudskiego 48 (dz. ew. 67 obr. 25).
Ad.11 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w Józefowie przy ul. Dziekońskiej (proj. dz. ew. 69/1 obr. 69).
Ad.12 Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy - miasta Józefowa
udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa wynoszącego 3/8 części nieruchomości
położonej w Józefowie przy ul. Jarosławskiej i Wawerskiej.
Ad.13 Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa
własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających
dróg gminnych.
Ad.14 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w niektórych
niepublicznych placówkach działających na obszarze Miasta Józefowa.
Ad.15 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Straży Miejskiej w Józefowie.
Ad.16 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
Ad.17 Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w okresie j.w.
Ad.18 Interpelacje i zapytania radnych.
Ad.19 Wolne wnioski.

Następnie przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski powołał Komisję Skrutacyjną w
składzie : przewodnicząca komisji: I. Lasocka, członek - M. Wójcik.
Ad.2 Przyjęcie protokołów z obrad XLIV i XLV sesji.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o zastrzeżenia do protokołu nr 44/10 z
obrad XLIV sesji Rady Miasta.
Radny A. Mazek zgłosił uwagę, że w protokole nie jest odzwierciedlona w pełni jego
wypowiedź z obrad XLIV sesji odnośnie wywożenia śniegu. W związku z powyższym poprosił
o przesłuchanie nagrania i uzupełnienie tejże wypowiedzi. Radny Mazek stwierdził, że w
wypowiedzi chodziło o wywożenie śniegu nie o odśnieżanie.
Mając powyższe na uwadze przyjęcie protokołu odłożono na kolejną sesję.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o uwagi do protokołu nr 45/10 z obrad
XLV sesji Rady Miasta. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta
poddał protokół pod głosowanie.
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Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - 14 głosami za, głosów przeciw nie stwierdzono,
jeden radny wstrzymał się od głosu - zaakceptowała protokół nr 44/10.
Ad.3 Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił ww. projekt uchwały, po czym
zapytał o uwagi do niego.
W sprawie powyższego projektu uchwały zabrała głos skarbnik H. Siwek nadmieniając, że
szczegóły dotyczące owego projektu przedstawione zostały podczas posiedzenia komisji
odnośnie omawiania materiałów na sesję, po czym wyjaśniła, że zgodnie z zaleceniami komisji,
z projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta na 2010 rok wykreślono
dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Józefowie, jakie opiewało na
25 000 zł.
Pani skarbnik wyjaśniła też, że do projektu uchwały wprowadzono zadanie: ,,budowa chodnika
przy ul. Polnej na odcinku od ul. Błękitnej do ul. Staszicaʺ. Ponadto wprowadzono pozycję zmiany w spółce ,,Hydrosfera Józefów” w kwocie 928 zł. Są to udziały finansowe dla
nowoutworzonej spółki, która w 100% jest własnością gminy. Ostatnia wprowadzona do
projektu uchwały zmiana dotyczyła przesunięcia środków w ramach dotacji dla ZGK.
Zaoszczędzono środki przeznaczone na remont centralnej przepompowni ścieków, w związku
z czym przesunięto z tej pozycji kwotę 78 500 zł na zakupy dla ZGK m.in. na zakup zadymiacza
- lokalizatora nielegalnych przyłączy do sieci kanalizacyjnej i korków uszczelniająco –
blokujących.
Radny D. Podolski zapytał o ulice, jakie uwzględniono w zadaniu: ,,uzupełnienie oświetlenia
ulicznego w ulicach Józefowa”.
Skarbnik wyjaśniła, że nie ma tu podanych nazw ulic. Są to ulice, gdzie należy wymienić
pojedyncze lampy.
Radna B. Kaczorek zapytała o termin realizacji budowy progów spowalniających w ul.
11 Listopada. Stwierdziła, że ww. zadanie zostało przegłosowane przez radnych.
Skarbik H. Siwek powiedziała, że należałoby sprawdzić, kiedy ww. kwestia była omawiana.
W powyższej sprawie zabrał głos Burmistrz Miasta S. Kruszewski wyjaśniając, że zadanie, o
jakim mówi radna Kaczorek nie ma nic wspólnego z przedstawionym projektem uchwały.
Radna B. Kaczorek argumentowała, że pyta o tę kwestię korzystając z obecności skarbnika
miasta. Podkreśliła, że montaż progów spowalniających w ul. 11 Listopada był przegłosowany,
a nie może uzyskać odpowiedzi na pytanie o termin realizacji tego zadania.
Radna B. Kaczorek dodała, że było to omawiane podczas ostatniej komisji przed uchwaleniem
budżetu i wprowadzone do budżetu na rok bieżący.
W nawiązaniu do powyższego tematu, zabrał głos radny R. Nowaczewski stwierdzając, że
temat realizacji progów spowalniających w ul. 11 Listopada był poruszany podczas posiedzeń
komisji. Mówiono wtedy, że ul. 11 Listopada będzie przebudowywana, w związku z czym
montaż progów spowalniających w tejże ulicy jest ekonomicznie nieuzasadniony przed
realizacją przebudowy.
Kolejną kwestię poruszył radny P. Rupniewski pytając, czy było wspominane o tym, że
przeznaczane są pieniądze na dokumentację techniczną związaną z budową ul.
Rodziewiczówny na odcinku od ul. Wodociągowej do ul. Owalnej, a także na budowę
kanalizacji sanitarnej w ul. Wilgi oraz na budowę oświetlenia w ul. Marszałka Piłsudskiego od
ul. Wiązowskiej do ul. Powstańców Warszawy.
Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej M. Jakubowska odpowiedziała, że było
to omawiane podczas posiedzenia komisji.
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Innych uwag do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na
2010 rok nie zgłoszono, wobec powyższego komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie
nad ww. projektem.
Protokół komisji skrutacyjnej wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 5 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 314/V/10
w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok, stanowiącą załącznik
nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Następnie zabrał głos radny Z. Siekierzyński zgłaszając protest przeciw nastawianiu czynnego
aparatu fotograficznego na jego osobę przez radnego A. Mazka. Radny Siekierzyński stwierdził,
że odbiera to jako formę szykany. Przypomniał, że już wcześniej protestował przeciw takiemu
postępowaniu radnego Mazka, po czym zwrócił się do przewodniczącego Rady Miasta C.
Łukaszewskiego, aby po przybyciu na sesję radcy prawnego, tenże radca wypowiedział się co
do prawnej możliwości nie wyrażania zgody przez radnego Z. Siekierzyńskiego na nagrywanie
jego osoby za pomocą aparatu fotograficznego
przez radnego A. Mazka. Radny Z.
Siekierzyński dodał, że prawdopodobnie jest to prowokacja i nie życzy sobie tego, ponieważ
godzi to w jego wolność osobistą. Powiedział, że chciałby usłyszeć od radcy prawnego urzędu
miasta, czy może w opisanej sytuacji wezwać policję.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski
stwierdził, że po przybyciu na sesję radcy prawnego, poprosi o opinię na poruszony temat.
Ad.4 Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
miasta Józefowa, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa za I półrocze roku budżetowego.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały , po
czym zapytał o uwagi do niego.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 315/V/10
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Józefowa,
procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych
towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu miasta Józefowa za I półrocze roku budżetowego, stanowiącą załącznik
nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.
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Ad.5 Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały, po
czym zapytał o uwagi do niego.
Radny D. Podolski zapytał o oprocentowanie pożyczki.
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że jest to wyjaśnione w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Będzie to zmienna stopa oprocentowania :WIBOR 3M plus marża 50 pkt. bazowych, tj. mniej
więcej oprocentowanie może kształtować się w granicach od 4,5% .
Radny P. Rupniewski powrócił do kwestii wysokości pożyczki nadmieniając, że przy
uchwalaniu budżetu miasta na bieżący rok planowano zaciągnąć ją w niższej kwocie. Mając
powyższe na uwadze radny Rupniewski zadał pytanie, czy konieczne jest zwiększanie kwoty
planowanej do zaciągnięcia pożyczki. Radny argumentował, że zadłużenie miasta będzie
bardzo duże. Spłata pożyczki nastąpi od 2015 roku i będzie trwała przez 2-3 kadencje . Radny
Rupniewski stwierdził, że miasto nigdy tak bardzo nie było zadłużone, po czym poprosił o
wytłumaczenie z czego wynika zwiększenie kwoty planowanej do zaciągnięcia pożyczki.
Skarbnik Miasta H. Siwek tłumaczyła, że wzrost kwoty zaciąganej przez miasto pożyczki
wynika głównie z tego, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zaproponował udzielenie jej miastu w wysokości 27 000 000 zł. Józefów wcześniej występował o
kwotę 24 237 000 zł.
Jak podkreśliła skarbnik, jest to pożyczka preferencyjna. Zaciągnięcie jej pozwoli pozostawić
środki własne na inne inwestycje bez konieczności zaciągania kredytu komercyjnego. Pożyczka
długoterminowa, o jakiej mowa, będzie przeznaczona wyłącznie na sfinansowanie udziału
własnego w realizacji projektu ,,Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na
terenie Józefowaʺ.
Skarbnik H. Siwek zaznaczyła, że w związku z powyższym miasto chce maksymalnie
skorzystać z preferencji, natomiast środki własne pozostawić na inne inwestycje. Podkreśliła, że
zadłużenie miasta będzie bezpieczne i wyniesie do 55%.
Ponadto wyjaśniała, że 27 000 000 zł to kwota graniczna. W przypadku, gdy koszty realizacji
projektu będą niższe, pożyczka ulegnie zmniejszeniu.
Pani skarbnik powiedziała też, że pożyczka będzie pobierana w transzach. Będą to transze
wynikające z harmonogramu realizacji poszczególnych zadań. Spłata nastąpi od 2015 roku.
Przez pięć lat będą to niższe kwoty, by zachować właściwy, bezpieczny dla miasta poziom spłat
zadłużenia, by miasto mogło mieć zapewnione środki na spłatę, a kolejne pięć lat spłaty będą
wyższe, na poziomie ok. 3 600 000 zł w skali roku – również bezpieczne
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi, radny P. Rupniewski stwierdził, że z tego co
zrozumiał, najpierw specjalnie będą obniżane transze spłat, aby nie przekroczyć kwoty
3 600 000 w skali roku, ponieważ miasto posiada już jakieś zobowiązania.
Następnie radny P. Rupniewski nawiązał do zmian, jakie mają nastąpić w ocenie możliwości
inwestycyjnych gmin. Powiedział, że próg zadłużenia do 60% ma być wyeliminowany, w
związku z czym zapytał, czy była robiona symulacja mająca pokazać kształtowanie się budżetu
w latach na podstawie nowych przepisów.
Skarbnik Miasta H. Siwek wyjaśniła, że nowe składniki polegają na zdolności spłat zadłużenia.
Powiedziała, że gdyby wziąć pod uwagę na rok bieżący wskaźnik, jaki będzie obowiązywał
wg. nowych przepisów, wynosiłby on 0,068. Wskaźnik ten musi być niższy od średniej
arytmetycznej, czyli od wskaźnika 0,1836.
Wskaźnik spłat musi być mniejszy niż wskaźnik średniej arytmetycznej z trzech lat.

5

Pani skarbnik poinformowała, że 25 czerwca bieżącego roku będzie wydane zarządzenie
burmistrza dotyczące nowej prognozy długu i w tej prognozie uwzględnione są wskaźniki
spłat, jakie będą obowiązywały od 2014 roku, ale zastosowano je również w odniesieniu do 2010
roku dla upewnienia się czy są w miarę realistyczne. W owej prognozie uwzględniono również
wskaźniki obecnie obowiązujące.
Kolejne pytanie odnośnie przedstawionego projektu uchwały zadał radny D. Podolski.
Dotyczyło ono wpływu wahania Euro na pożyczkę.
Burmistrz powiedział, że ma to wpływ w dłuższym okresie czasu.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 316/V/10 w
sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiącą załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Ad.6 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie montażu finansowego,
harmonogramu pozyskania kredytów oraz upoważnienia Burmistrza do ich zaciągnięcia dla
Projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały, po
czym zapytał o uwagi do niego.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 317/V/10 w
sprawie montażu finansowego, harmonogramu pozyskania kredytów oraz upoważnienia
Burmistrza do ich zaciągnięcia dla Projektu pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa” stanowiącą załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Ad.7 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z
pływalni krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały, po
czym zapytał o uwagi do niego.
Na wstępie radny P. Rupniewski przypomniał o propozycji zgłoszonej przez niego podczas
posiedzenia dotyczącego omawiania materiałów na sesję i stwierdził, iż w nowym projekcie
uchwały została ona uwzględniona, po czym przedstawił drugą propozycję wiążącą się z
przedstawionym projektem uchwały. Radny P. Rupniewski nawiązał do kwestii korzystania z
pływalni przez osobę dorosłą (rodzica, opiekuna ) z dzieckiem i zakupie przez nią biletu
ulgowego. Powiedział, że radnym przedstawiono propozycję wykreślenia ww. zapisu,
natomiast uwzględnienia zapisu dotyczącego korzystania z pływalni przez osobę dorosłą z
co najmniej dwojgiem dzieci i zakupu w tej sytuacji przez osobę dorosłą biletu ulgowego.
Radny Rupniewski proponował powrócenie do pierwszego z zapisów, argumentując, że są
przypadki, kiedy osoba dorosła przychodzi z dzieckiem na basen wyłącznie w charakterze
opiekuna i nie ma możliwości korzystania z pływalni w pełni, ponieważ musi zajmować się,

6

dzieckiem. Według radnego Rupniewskiego powinna ona wtedy kupować bilet ulgowy. Radny
Rupniewski proponował zastanowienie się nad rozgraniczeniem sytuacji kiedy rodzic
przychodzi na basen wyłącznie w roli opiekuna i w pełni nie korzysta z niego od sytuacji kiedy
przychodzi z dzieckiem, ale korzysta z basenu swobodnie. I w zależności od powyższego stanu
rzeczy osoba dorosła kupowałaby bilet ulgowy lub normalny.
Radny Rupniewski nadmienił, że w szkołach, do trzeciej klasy łącznie, z dziećmi na basen
jeżdżą opiekunowie. Powyżej trzeciej klasy dzieci dowożone są na basen indywidualnie przez
rodziców.
W powyższej kwestii zabrał głos uczestniczący w obradach sesji Zastępca Dyrektora ICSiR w
Józefowie P. Gąszcz.
Pan P. Gąszcz wyjaśniał, że ICSiR nie przyjmuje opłat od rodziców przychodzących na basen z
grupami szkolnymi.
Zastępca Dyrektora ICSiR stwierdził, że niemożliwym do zweryfikowania jest to, co robi osoba
dorosła, która weszła z dzieckiem na teren basenu.
Nadmienił też, że w Warszawie stworzono specjalną ofertę dla rodzin wielodzietnych i
proponował zastanowienie się nad ewentualnym wprowadzeniem podobnej oferty w
Józefowie, po czym zwrócił się z prośbą o zaakceptowanie przedstawionych w projekcie
uchwały propozycji.
Radny P. Rupniewski poparł pomysł dotyczący objęcia pomocą rodzin wielodzietnych bez
względu na zamożność rodziny, natomiast zaznaczył, że w jego wypowiedzi chodziło o
sytuację, kiedy dziecko jest małe i wymaga opieki, ponieważ jest przerażone i nie jest to grupa
zorganizowana. Wtedy zdaniem radnego Rupniewskiego opiekun powinien kupować bilet
ulgowy.
Zastępca Dyrektora ICSiR w Józefowie poinformował, że dzieci do 7 roku życia muszą
przebywać na basenie pod opieką osoby dorosłej.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi radny P. Rupniewski wyraził zdanie, że można
byłoby przyjąć rozgraniczenie polegające na tym, że jeśli dziecko jest w wieku do 7 lat, opiekun
kupuje bilet ulgowy, natomiast jeśli dziecko jest w wieku powyżej 7 lat, opiekun uiszcza pełną
opłatę za wejście na basen.
Następnie zabrała głos radna M. Jakubowska pytając o kwotę wzrostu przychodu ICSiR w
związku z przedstawioną propozycją podwyżek.
Zastępca Dyrektora ICSiR odpowiedział, że w tej chwili nie wie jaka to będzie kwota.
Radna Jakubowska nawiązała też do wypowiedzi radnego Rupniewskiego stwierdzając, że
radni mogą podjąć dyskusję dotyczącą poruszonej przez niego kwestii np. kiedy będzie
tworzony projekt budżetu. Ponadto przewodnicząca Komisji Budżetowo-Gospodarczej
poinformowała, że podczas posiedzenia komisji w lipcu będzie omawiana działalność ICSiR,
szczególnie od strony finansowej. Jak powiedziała radna Jakubowska, można byłoby wtedy
wrócić do tematu zasygnalizowanego przez radnego Rupniewskiego, ponieważ w niniejszym
dniu radni nie są przygotowani do dyskusji takiej dyskusji.
W powyższej sprawie zabrał głos przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski sugerując
przyjrzenie się skutkom finansowym zaproponowanych w ww. projekcie uchwały zmian, jak
też skutkom, jakie dla budżetu ICSiR spowodują inwestycje powstające w okolicach Józefowa
( nowe baseny) i wtedy gruntownie przeanalizowanie opłat za korzystanie z pływalni.
W nawiązaniu do powyższych wypowiedzi, radny Rupniewski wyraził opinię, że finanse są
bardzo ważne w kwestii utrzymania basenu i odkładanie spraw dotyczących odpłatności za
korzystanie z pływalni na długi czas jest według radnego Rupniewskiego niewłaściwe.
Jak powiedział radny Rupniewski zaczynają się wakacje, w związku z czym wskazane byłoby
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rozwiązanie kwestii zasygnalizowanej przez niego podczas obrad kolejnej sesji, po uprzednim
przygotowaniu się do dyskusji.
Radny Rupniewski poprosił o deklarację konkretnego terminu komisji w powyższej sprawie.
Radna M. Jakubowska powiedziała, że 1 lipca odbędzie się posiedzenie komisji dotyczące
kondycji finansowej ICSiR.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 318/V/10 w
sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i
Rekreacji w Józefowie stanowiącą załącznik nr 10 do nin. protokołu
Załącznik nr 10 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Następnie przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski powrócił do sprawy zgłoszonej przez
radnego Z. Siekierzyńskiego i zapytał radcę prawnego urzędu miasta B. Marchel-Potrzuską o
opinię na ten temat.
Radny Z. Siekierzyński przypomniał, że podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu radny A. Mazek w uporczywy sposób
fotografował jego osobę. Radny Siekierzyński wyjaśniał, że określił wtedy, iż nie życzy sobie
tego, ponieważ uważa to za formę szykany. Ponadto radny Z. Siekierzyński powiedział, że
dowiadywał się u prawników, że jeśli nie jest to forma zdjęcia prasowego i on nie życzy sobie
tego wyraźnie określając to jako szykanę, takie fotografowanie nie może mieć miejsca. Jak dodał
radny Z. Siekierzyński, ponieważ sytuacja powtarza się podczas obrad sesji, odbiera to jako
dalej idącą szykanę i protestuje, a także zadaje pytanie o możliwości zachowania się w takiej
sytuacji, czy może w opisanej sytuacji wezwać policję, aby radny Mazek zaprzestał
fotografowania. Radny Siekierzyński stwierdził, że powinien teraz wyjść, ale jego wyborcy mają
prawo do tego, by ich przedstawiciel uczestniczył w obradach sesji. Argumentował, że również
ma prawo do tego, by nie być szykanowany. Zapowiedział, że jeśli będzie to możliwe wystąpi
na drogę sądową powołując na świadków wszystkie obecne na sali osoby. Mając powyższe na
uwadze radny Siekierzyński zapytał czy może wezwać policję, by usunęła aparat fotograficzny
radnego Mazka.
W powyższej sprawie zabrała głos p. B. Marchel - Potrzuska - radca prawny urzędu miasta.
Jak wyjaśniała mecenas, przedstawiony wyżej temat sprowadza się do tego, że obowiązują dwie
zasady. Pierwsza to jawność - wywiedziona art.61 Konstytucji, z ustawy o samorządzie
gminnym oraz ze statutu. Druga zasada, dotycząca ochrony dóbr osobistych wywiedziona z
art.23 Kodeksu cywilnego mówiąca o tym, że każdy ma prawo do ochrony swoich dóbr
osobistych typu wizerunek. Mecenas B. Marchel – Potrzuska nawiązała też do art.24 Kodeksu
cywilnego, mówiącego, że każdy, czyje dobro osobiste typu wizerunek jest naruszone ma
prawo do ochrony, czyli ma prawo pójść do sądu. I jak powiedziała, należy wypośrodkować,
czy w danym stanie faktycznym doszło do naruszenia tychże dóbr czy nie, czy
usprawiedliwione jest korzystanie z zasady jawności.
Następnie p. Bożena Marchel - Potrzuska nawiązała do przykładów z telewizji, gdzie jak
powiedziała politycy procesują się dostarczając dowodów na to, że dopiero prawomocny
wyrok sądowy powiedziałby co w opisanej sytuacji zaistniało. Nawiązała także do sprawy
ochrony danych osobowych, gdzie między jawnymi danymi osobowymi, a niejawnymi, do
których podobny jest wizerunek bardzo trudno jest znaleźć granicę i powiedzieć kiedy nastąpiło
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naruszenie.
Jak tłumaczyła mecenas, gdyby radnemu uczestniczącemu w posiedzeniu zrobił zdjęcie
przedstawiciel prasy, na pewno radny nie miałby nic przeciw temu, natomiast w zaistniałej
sytuacji, kiedy zdjęcie robi jeden radny drugiemu radnemu, można zastanawiać się, czy pewne
granice nie zostały naruszone. Pani mecenas zaznaczyła, że nie jest znany cel owego
fotografowania. Jeśli zdjęcie robi przedstawiciel prasy, obowiązuje go prawo prasowe i
informację jaką zdobył musi rzetelnie wykorzystać. Prawo prasowe mówi, co dziennikarz może,
ze zdobytą informacją zrobić. Mecenas wyraziła zdanie, że zaistniała sytuacja jest dla niej
niejasna, ponieważ nie jest znany cel, jakiemu zdjęcia będą służyły. Dodała, że w przypadku,
kiedy sprawa trafiłaby do sądu, prawdopodobnie ów cel zostałby ujawniony poprzez
przesłuchania stron. Pani mecenas nadmieniła także, że Europejski Trybunał Sprawiedliwości
w przypadku, gdy nie ma wyraźnego przepisu prawnego odwołuje się do podstawowych reguł
życiowych. Mecenas apelowała, aby przed pójściem do sądu z takimi sprawami jak opisana
wyżej, odwołać się do zasad ludzkich, takich jak przyzwoitość. Ponadto sugerowała powołanie
doraźnej Komisji Etyki Radnego. Podkreślała, aby rozwiązać tę sprawę we własnym gronie i
nie wychodzić z tym na zewnątrz.
W powyższej sprawie zabrała głos radna B. Wyderka prosząc radcę prawnego o odniesienie się
do art. 81 ust.1 pkt. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówiący, iż
,,zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeśli
wizerunek ten jest wykonywany w związku z pełnieniem funkcji przez tę osobę publicznych, w
szczególności : politycznych, społecznych i zawodowych”.
Radca prawny B. Marchel - Potrzuska argumentowała, że przepis, jaki przytoczyła
przedmówczyni dotyczy tego, o czym mecenas mówiła wcześniej tzn. że w sytuacji, kiedy
wizerunek jest dokonany przez dziennikarza, że radny uczestniczy w sesji wykonując swoją
funkcję, to nie ma problemu i nie wymaga to zgody radnego, ale jeśli jest to taka sytuacja jak
została przedstawiona to jest to sprawa granic. Mecenas powiedziała, że jeśli cel fotografowania
jest niejasny, a radny protestuje to są pewne granice. Dodała, że nie może odnieść się w pełni do
sytuacji, ze względu na brak wiedzy na temat celu fotografowania.
Wyraziła też opinię, że w omawianej sprawie nie artykuł zacytowany przez radną Wyderka ma
znaczenie, ponieważ tam jest napisane, że na publikację wizerunku nie trzeba zgody, natomiast
w omawianym przypadku nie ma jeszcze nic wspomniane o publikacji. Jest tu na razie robienie
zdjęć.
Pani mecenas ponownie powiedziała, że jeśli sprawa trafiłaby do sądu, cel prawdopodobnie
zostałby poprzez zeznania świadków, ujawniony, natomiast w tej chwili nie jest on znany.
Wyraziła jednak zdanie, że rozwiązanie tej sprawy należy znaleźć w gronie radnych.
W odpowiedzi na wypowiedź przedmówczyni, radny z. Siekierzyński powiedział, że
przyjmuje przedstawione wyjaśnienia, zaznaczając że jednak, że pominięto jedną pozaprawną
kwestię - kulturę. Zdaniem radnego Siekierzyńskiego tylko brak kultury i zła wola jest
motywem do tego, by działać tak dalej. Radny Z. Siekierzyński stwierdził, że żadnego innego
motywu jak chęć prowokacji nie widzi w omawianej sprawie. W związku z powyższym radny
powiedział, że zastanowi się co zrobić ze sprawą, po czym bardzo stanowczo stwierdził, że nie
życzy sobie fotografowania.
W związku z poruszanym tematem zabrała głos radna I. Lasocka stwierdzając, że radny Z.
Siekierzyński jest nagrywany, ale nie tylko przez radnego Mazka, ponieważ na sali obrad jest
monitoring, dlatego też zapytała, czy to radnemu Siekierczyńskiemu nie przeszkadza.
Radny Z. Siekierzyński powiedział, że na terenie miasta funkcjonuje sieć monitoringu, ale
jest to co innego.
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Kończąc dyskusję na powyższy temat, przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał
radnego Mazka o cel nagrywania radnego Z. Siekierzyńskiego.
Radny A. Mazek odpowiedział, że celem nagrywania jest zmobilizowanie radnego
Siekierzyńskiego do pracy podczas posiedzeń komisji i sesji.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał czy apel w sprawie wyłączenia aparatu nie przyniesie
skutku.
Radny A. Mazek odpowiedział, że nagrywa nie tylko wizję ale i głos.
Następnie przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski ogłosił 10 minutową przerwę w
obradach sesji.
Obrady wznowiono o godzinie 14.40.
Ad.8 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla Miasta
Józefów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały, po
czym zapytał o uwagi do niego.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 319/V/10
w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla Miasta Józefów na lata 2010-2013 z
perspektywą na lata 2014-2017, stanowiącą załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Ad.9 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla
Miasta Józefów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały , po
czym zapytał o uwagi do niego.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 320/V/10 w
sprawie uchwalenia aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Józefów na lata
2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017, stanowiącą załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Ad.10 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Marsz. Piłsudskiego 48 (dz. ew. 67 obr. 25).
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały , po
czym zapytał o uwagi do niego.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 321/V/10
w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy
ul. Marsz. Piłsudskiego 48 (dz. ew. 67 obr. 25) stanowiącą załącznik nr 13 do nin. protokołu.
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Załącznik nr 13 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Ad.11 Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w Józefowie przy ul. Dziekońskiej (proj. dz. ew. 69/1 obr. 69).
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały , po
czym zapytał o uwagi do niego.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 322V/10 w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie
przy ul. Dziekońskiej (proj. dz. ew. 69/1 obr. 69), stanowiącą załącznik nr 14 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Ad.12 Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy - miasta Józefowa
udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa wynoszącego 3/8 części nieruchomości
położonej w Józefowie przy ul. Jarosławskiej i Wawerskiej.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały , po
czym zapytał o uwagi do niego.
Radna B. Kaczorek nadmieniła, że działka, o jakiej mowa w projekcie uchwały zostanie
włączona do gminnego zasobu nieruchomości na cele mieszkaniowe, w związku z czym
zapytała czy w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego uwzględniono zapis dotyczący przeznaczenia ww. terenu pod budownictwo
wielorodzinne .
Burmistrz M. Banaszek przypomniał, że projekt zmiany studium radna otrzymała 21 czerwca
bieżącego roku, a następnie wyjaśnił, że w uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały
jest napisane, że miasto ma szansę nabycia udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa
wynoszącego 3/8 części w nieruchomości. Na chwilę obecną jest to własność Skarbu Państwa, a
w drodze komunalizacji, jeśli Rada Miasta wyrazi taką wolę Józefów może stać się właścicielem
3/8 części w nieruchomości, o której jest mowa w projekcie uchwały. Jak powiedział Burmistrz,
w projekcie studium, nie jest zapisane, że na terenie tym będzie realizowane budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinne.
Radna Kaczorek argumentowała, że zadała pytanie, ze względu na treść uzasadnienia.
Zastępca Burmistrza tłumaczył, że w uzasadnieniu do projektu uchwały nie jest wpisane, że
nieruchomość zostanie przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
W nawiązaniu do wypowiedzi Zastępcy Burmistrza, radna B. Kaczorek odczytała fragment
uzasadnienia do projektu uchwały następującej treści: ,,nieruchomość zostanie włączona do
gminnego zasobu nieruchomości gminy - miasta Józefowa przeznaczonego między innymi na
cele budownictwa mieszkaniowego, ponieważ zadaniem własnym Gminy jest tworzenie
warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej”.
Burmistrz M. Banaszek wyjaśnił, że często miasto
zaspakaja potrzeby pozyskując
nieruchomości, które są zbywane, a za środki z tych nieruchomości miasto realizuje
budownictwo socjalne lub komunalne.
Burmistrz M. Banaszek dodał, że w przedstawionym projekcie uchwały jest mowa o 3/8 części
w nieruchomości, więc na razie nie wiadomo jaki będzie los tego terenu. Jak powiedział
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Burmistrz M. Banaszek, nie przypomina sobie aby studium zakładało na tym terenie
budownictwo wielorodzinne.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 323/V/10 w
sprawie w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości gminy - miasta Józefowa udziału
stanowiącego własność Skarbu Państwa wynoszącego 3/8 części nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Jarosławskiej i Wawerskiej stanowiącą załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Ad.13 Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa
własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających
dróg gminnych.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały , po
czym zapytał o uwagi do niego.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 324/V/10 w
sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości
gruntowych położonych w Józefowie w liniach rozgraniczających dróg gminnych stanowiącą
załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Ad.14 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w niektórych
niepublicznych placówkach działających na obszarze Miasta Józefowa
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały , po
czym zapytał o uwagi do niego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Wójcik wyjaśnił, że komisja zwraca się z prośbą o
zmianę terminu przeprowadzenia kontroli, ponieważ w terminie określonym w poprzedniej
uchwale nie było możliwości przeprowadziła kontroli, ze względu na realizację kontroli
niezbędnych do absolutorium Burmistrza Miasta.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały
pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 325/V/10 w
sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w niektórych niepublicznych
placówkach działających na obszarze Miasta Józefowa stanowiącą załącznik nr 17 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Ad.14 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania Straży Miejskiej w Józefowie
Ww. protokół stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
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Załącznik nr 18 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Rada Miasta Józefowa zaakceptowała przedstawiony protokół z kontroli funkcjonowania Straży
Miejskiej w Józefowie.
Ad.15 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poinformował o piśmie - wykazie spraw
sądowych prowadzonych z udziałem miasta, jakie jest do wglądu w biurze Rady Miasta
RM.0065-54/V/10.
Ponadto odczytał treść odpowiedzi na wniosek Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego, jaki komisja podjęła w związku z wnioskiem mieszkańca RM.0057-4/V/10.
Przewodniczący Rady Miasta zaprosił także radnych do udziału w uroczystościach związanych
z zakończeniem roku szkolnego.
Następnie poinformował o stwierdzeniach i wnioskach RIO z przeprowadzonej kompleksowej
kontroli w Urzędzie Miasta – RM.0065-78/V/10.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski powiedział, że ww. pismo znajduje się w biurze
Rady Miasta, w związku z czym radni mogą się z nim zapoznać.
W nawiązaniu do powyższej kwestii Skarbnik Miasta Józefowa poinformowała, że kontrola nie
wykazała naruszeń dyscypliny finansów publicznych
Następnie Rada Miasta Józefowa z inicjatywy przewodniczącego Rady podjęła wniosek w
sprawie wystąpienia do Burmistrza Miasta z wnioskiem o przeanalizowanie budżetu i
ewentualne wygenerowanie środków na pomoc dla powodzian i w związku z powyższym
przygotowanie odpowiedniego projektu uchwały.
W powyższym punkcie porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski
poinformował także o kolejnej sesji , jaką zaplanowano na 15 lipca bieżącego roku.
Ad.16 Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o działaniach podejmowaniu działań w
okresie j. w.
Ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu Nr 46/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 24 czerwca 2010 roku.

Radna B. Wyderka zapytała o spotkanie z Komendantem Policji w Józefowie 14 maja 2010 roku.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że rozmawiano o sprawach bieżących.
Radna U. Zielińska zapytała o spotkanie z Radą Nadzorczą ZGK (w przekształceniu). Radna
zapytała o osoby zasiadające w tejże Radzie.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, iż przewodniczącą Rady Nadzorczej jest kierownik JRP
M. Czerbniak, członkami są prof. P. Jeżowski oraz dr Z. Grzymała. Jak wyjaśnił Burmistrz, w
Radzie Nadzorczej mogą zasiadać osoby uprawnione do bycia członkiem rady nadzorczej albo
też osoby posiadające co najmniej tytuł doktora nauk ekonomicznych.
Radna U. Zielińska zapytała także o spotkanie Rady Społecznej ZOZ.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że Rada Społeczna ZOZ ma obowiązek spotkań co
najmniej raz w roku. Spotkanie 22 czerwca 2010 roku dotyczyło rozliczenia roku poprzedniego.
W nawiązaniu do powyższego tematu, radna M. Jakubowska zapytała, czy Rada Społeczna
ZOZ może oceniać pracę przychodni, a dokładnie pracę lekarzy. Radna Jakubowska
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stwierdziła, że mieszkańcy zgłaszają negatywne opinie na temat pracy okulisty, a podczas
jednej z komisji, mówiono, że jeśli zostaną przekazane pieniądze, a zostały przekazane na zakup
aparatury do gabinetu, to będzie tam inny lekarz. Jak stwierdziła radna Jakubowska, do tej pory
nic nie zmieniło się w tej sprawie.
Burmistrz odpowiedział, że Rada Społeczna jak i Burmistrz mają wpływ na pracę lekarzy w
Miejskiej Przychodni Zdrowia. Podkreślił jednak, że należy zgłosić konkretne uwagi.
Radna U. Zielińska powiedziała, że przedstawi przykład, kiedy przyjdzie do Burmistrza do
gabinetu.
Radny D. Podolski zapytał o rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Gimnazjum Nr 1.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że wpłynęły dwie oferty, ale nie zostały jeszcze
otwarte.
Ad.17 Interpelacje i zapytania radnych.
Radna I. Lasocka poinformowała o zgłoszeniach mieszkańców terenów położonych nad
wodami np. nad Wisłą dotyczących występowania plag komarów, w związku z czym zapytała,
czy będą w Józefowie podjęte działania mające na celu zwalczanie ww. owadów, tak jak jest to
robione w Warszawie.
Burmistrz Miasta S. Kruszewski odpowiedział, że jest rozważane wynajęcie firmy, która
zajęłaby się tym na terenach nad Wisłą. Burmistrz nadmienił, że Warszawa podpisała umowę i
prawdopodobnie będzie to kosztowało w Warszawie 100 zł od 1 ha.
Poinformował, że zwrócił się do firmy zajmującej się zwalczaniem komarów i firma ta chce to
zrobić w Józefowie za 350 zł za 1 ha. Jednak ze względu na fakt, że w Józefowie jest to niewielki
teren, rozważane jest czy nie zrobić tego wspólnie z Warszawą.
Burmistrz zaznaczył, że ma tę sprawę na uwadze.
W powyższej kwestii zabrał głos radny R. Nowaczewski informując o audycji radiowej na
powyższy temat, podczas której wypowiadali się naukowcy. Kwestionowali oni decyzję
urzędników z Wawra, ponieważ w gminie Wawer decyzję o zwalczaniu plag komarów podjęto
zbyt późno. Według naukowców powinno być to robione wcześniej przed złożeniem jaj,
ponieważ za trzy tygodnie będą nowe komary. W związku z czym radny Nowaczewski
stwierdził, że pryskanie na dzień dzisiejszy nie ma sensu.
W nawiązaniu do powyższego Burmistrz zapytał co ma robić.
Radny R. Nowaczewski odpowiedział, że należy słuchać naukowców.
Następnie radna I. Lasocka podjęła temat kóz, znajdujących się u Braci Dolorystów.
Burmistrz Miasta S. Kruszewski wyjaśnił, że nie posiada wiedzy na temat obecnego miejsca
pobytu właściciela kóz, natomiast wie gdzie znajdują się kozy. Tłumaczył że miasto zwróciło się
do Straży Granicznej w sprawie uzyskania informacji na temat legalności przebywania na
terenie Polski właściciela kóz.
Radna Lasocka nadmieniła, że prawdopodobnie kozy są chore i jest to dla księdza kłopot.
Burmistrz wyjaśnił, że zostało powiadomione Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt.
Radny D. Podolski powiedział, że ksiądz ma problem z wykarmieniem zwierząt.
Burmistrz argumentował, że ksiądz nie zgłaszał się o pomoc do Urzędu Miasta. Dodał, że
miasto będzie starało się wyjaśnić sprawę. Podkreślał, że jest to trudne, ponieważ nie wiadomo,
gdzie obecnie przebywa właściciel zwierząt.
W nawiązaniu do powyższego tematu zabrał głos radny P. Rupniewski zwracając się z prośbą
o poważne potraktowanie sprawy, ponieważ kozy rozmnażają się. Ponadto prawdopodobnie są
one chore i sąsiedzi sygnalizują, że jedno z dzieci zaraziło się chorobą odzwierzęcą. Zwierzęta
znajdują się niedaleko ujęć wody. Radny Rupniewski powiedział też, że kozy mieszkańca
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Dagestanu są oddzielone od kóz księdza i wyglądają na chore.
Burmistrz S. Kruszewski tłumaczył, że zostało zawiadomione Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami, aby udzieliło wskazówek odnośnie dalszego postępowania.
Wolne wnioski.
Radny. R. Nowaczewski odczytał treść pisma z Nadleśnictwa Celestynów dotyczącego akcji
sadzenia lasu, jaka została przeprowadzona 30 kwietnia 2010 roku i formalności z tym
związanych.
Po odczytaniu powyższego pisma przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki
Społecznej i Sportu powiedział, że nie chciał ustosunkowywać się do niektórych zapisów
podjętej w nin. dniu uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla miasta
Józefów na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 , skoro na dzień niniejszy nie można
rozwiązać błahych spraw. Radny Nowaczewski dodał, że jeśli miałby wskazać źródło
pozyskania pieniędzy, jakie należy zapłacić w związku z przeprowadzoną akcją sadzenia
drzew, wskazałby środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Radny
argumentował, że jeśli będzie taka potrzeba zbada kwestię dotyczącą liczby dzieci z rodzin
zagrożonych patologią biorących udział w ww. akcji.
Radny R. Nowaczewski argumentował, że jeśli dofinansowywany był wyjazd teatru tańca,
gdzie troje dzieci na dwadzieścia kilkoro zagrożonych było patologią, to przy 100 dzieciach
sadzących drzewa, zagrożonych patologią będzie więcej, dlatego też radny Nowaczewski
wskazał jako źródło pozyskania pieniędzy na uregulowanie rachunku (ok. 1300 zł) środki na
przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Burmistrz Miasta S. Kruszewski wyjaśniał, że akcja została przeprowadzona, natomiast
porozumienie w tej sprawie dotarło do Burmistrza przedwczoraj. Zaznaczył, że zawsze przy
podejmowaniu podobnych przedsięwzięć należy zapytać o płatności związanie z nimi,
ponieważ umowę należy zawierać przed ich realizacją.
Radny R. Nowaczewski powiedział, że porozumienie zostało skierowane przed akcją
12.05.2010 roku. Projekt porozumienia pozostał bez odpowiedzi.
Następnie przewodniczący Komisji ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska poinformował
o rozdanej radnym powiększonej legendzie do projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa i wersji projektu studium z
uwzględnieniem zmian po ostatnim posiedzeniu komisji, jaka zostanie rozdana w niedługim
czasie. Mając powyższe na uwadze przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony
Środowiska poprosił o przeanalizowanie projektu studium.
Na zakończenie obrad radna I. Lasocka zwróciła się z prośbą o spowodowanie, by projektantka
podczas posiedzeń Komisji ŁPiOŚ wyraźnie mówiła.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta o godz. 14.40
zamknął obrady XLVI sesji Rady Miasta Józefowa, dziękując wszystkim za udział w niej.
Protokołowała:
Przewodniczący
Renata Nosarzewska
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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