Protokół nr 50/10
z obrad L sesji Rady Miasta Józefowa, która odbyła się
10 listopada 2010 roku w siedzibie Rady Miasta, przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Przed rozpoczęciem obrad sesji odbyła się uroczystość wręczenia uczniom józefowskich
szkół stypendiów im. Jana Pawła II.
Następnie o godzinie 13.10 przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski stwierdził quorum i
otworzył L sesję Rady Miasta Józefowa.
W obradach uczestniczyło trzynastu radnych oraz Burmistrz Miasta S. Kruszewski, Zastępca
Burmistrza M. Banaszek, Sekretarz Miasta K. Wasilewska, Skarbnik Miasta H. Siwek, Radca
Prawny Z. Czajor oraz Radca Prawny R. Ostrowski.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku

Załącznik nr 2 do protokołu nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 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 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku

Ad.1 Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku

Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poinformował o wniosku Burmistrza w sprawie
zamieszczenia w porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od
nieruchomości, w związku z czym zaproponował umieszczenie go w porządku po projektach
uchwał dotyczących podatków. Ponadto poinformował o prośbie projektantki uczestniczącej w
obradach sesji, by projekt uchwały dotyczący opracowania „Ocena aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, stosownie do art. 32 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym” był omawiany przed innymi projektami, dlatego też
przewodniczący Rady Miasta zaproponował aby punkt 12 porządku był punktem trzecim, a
kolejne punkty zostały odpowiednio przesunięte.
Następnie przewodniczący Rady Miasta zapytał o uwagi do porządku obrad i przedstawionych
wyżej propozycji.
Uwag nie zgłoszono.
Rada Miasta Józefowa jednogłośnie przyjęła porządek obrad z uwzględnieniem propozycji
przewodniczącego.
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Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia opracowania „Ocena aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, stosownie do art. 32 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011
rok.
6. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2011 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2011.
8. Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
9. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia
wysokości opłaty od posiadania psów w 2011 r.
10. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2011 roku.
11. Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Muzyczna).
13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Świętego Józefa).
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia opracowania „Ocena aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, stosownie do art. 32 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Józefowa z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
16. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Józefowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Bagińskiej na działalność
Burmistrza Miasta Józefowa.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Anny i Tadeusza Sikora na
działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
17. Sprawozdania komisji Rady Miasta Józefowa.
18. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa o działaniach podejmowanych w
okresie od ostatniej sesji.
19. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w okresie j.w.
20. Wnioski i interpelacje radnych.
21. Wolne wnioski.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o uwagi do protokołu XLIX.
Uwag nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący Rady Miasta poddał ww. protokół pod
głosowanie.
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Rada Miasta Józefowa w obecności trzynastu radnych - dwunastoma głosami za, głosów
przeciw nie stwierdzono, jeden radny wstrzymał się od głosu - przyjęła protokół nr 49/10 z
obrad XLIX sesji Rady Miasta.
Następnie wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: przewodniczący P. Rupniewski,
członek M. Wójcik.
Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia opracowania „Ocena aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, stosownie do art. 32 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
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 ww. projekt
uchwały po głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 369/V/10 w
sprawie przyjęcia opracowania „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa, stosownie do art. 32 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiącą załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok.
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 poprosił o
przeprowadzenie głosowania imiennego nad ww. projektem uchwały.
Protokół z głosowania nad ww. projektem uchwały wraz z listą z głosowania stanowi załącznik
nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku

Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 370/V/10 w
sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2010 rok,
stanowiącą załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2011 rok.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały, po
czym zapytał o uwagi do ww. projektu uchwały.
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Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej M. Jakubowska poinformowała o
wniosku przyjętym przez ww. Komisję podczas posiedzenia w dniu 4 listopada b.r. w sprawie
określenia stawki podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 17,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
Radna Jakubowska przypomniała, że propozycja stawki ww. podatku przedstawiona w
projekcie uchwały wynosi 17, 30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał ww.
wniosek Komisji Budżetowo - Gospodarczej pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie przyjęła wniosek Komisji
Budżetowo - Gospodarczej w sprawie określenia stawki podatku od budynków lub ich części
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 17,00 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej.
Następnie przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok z
uwzględnieniem przyjętego wniosku.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 371/V/10 w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2011 rok, z
uwzględnieniem przegłosowanego wniosku, stanowiącą załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych .
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały
nadmieniając, że w tytule projektu uchwały należy dopisać rok w jakim mają obowiązywać
stawki podatku od środków transportowych, po czym zapytał o inne uwagi do powyższego
projektu uchwały.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał ww. projekt
uchwały po głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 372/V/10 w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011 roku,
stanowiącą załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2011.
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 ww. projekt
uchwały po głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 373/V/10 w
sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na rok 2011, stanowiącą załącznik nr 10
do nin. protokołu.
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Załącznik nr 10 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
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 poddano ww. projekt
uchwały po głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 374/V/10 w
sprawie inkasa opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
stanowiącą załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia
wysokości opłaty od posiadania psów w 2011r.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały, po
czym zapytał o uwagi do ww. projektu uchwały.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał ww. projekt
uchwały po głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 375/V/10 w
sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od
posiadania psów w 2011 rok, stanowiącą załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2011 roku.
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 ww. projekt
uchwały po głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 376/V/10 w
sprawie zwolnienia z podatku leśnego w 2011 roku stanowiącą załącznik nr 13 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości .
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zwrócił się z prośbą do p. Skarbnik o omówienie
powyższego projektu uchwały.
Skarbnik Miasta H. Siwek wyjaśniła, że projekt uchwały dotyczy zwolnienia z podatku
zarówno budynków, jak i budowli związanych z gospodarką wodno - ściekową na terenie
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Józefowa. Dodała, że chodzi przede wszystkim o te budynki i budowle, które zostały
przekazane spółce Hydrosfera Józefów.
Ponadto p. Skarbnik nadmieniła, że uchwałą podjętą 15 lipca 2010 roku w sprawie
zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków zatwierdzono taryfy na 2011 rok, które uwzględniają zwolnienie z podatku od
nieruchomości, dlatego też przedstawiono radnym powyższy projekt uchwały.
Następnie w nawiązaniu do omawianej sprawy, zabrał głos radny A. Mazek stwierdzając, że z
wypowiedzi przedmówczyni wynika, że jest to dopłata do wody i kanalizacji.
Skarbnik wyjaśniła, że to jest to, co było już wcześniej uchwalone. Wielkości uchwalone
podczas poprzednich sesji Rady Miasta dotyczące taryf i dopłat uwzględniają już zwolnienia z
podatku od nieruchomości - budowli i budynków związanych z gospodarką wodno – ściekową.
Radny A. Mazek zapytał o kwotę zwolnień w podatku od nieruchomości w skali roku
Skarbnik Miasta H. Siwek odpowiedziała, że po obecnie obowiązujących stawkach, według
informacji przedstawionych przez spółkę Hydrosfera Józefów, podatek ten wynosiłby w skali
roku 514 424 zł.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o inne uwagi do projektu uchwały w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał ww. projekt
uchwały po głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 377/V/10 w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, stanowiącą załącznik nr 14 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Muzyczna).
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o uwagi do ww. projektu uchwały.
Radna U. Zielińska przypomniała o pytaniach zadanych podczas komisji dotyczącej omawiania
materiałów na sesję, dotyczących szerokości drogi, o jakiej mowa w projekcie uchwały, a także
właściciela gruntu pod drogą.
Pracownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami R. Książek wyjaśnił, że
właścicielem gruntu pod drogą jest Gmina Miasto Józefów. Grunt został nabyty na mocy decyzji
podziałowej. Szerokość drogi wynosi 5 m. Kolejne 5 m zostanie przejęte przez gminę w
przyszłości. Wniosek w sprawie nadania nazwy ulicy złożyli współwłaściciele posesji położonej
przy drodze.
Jak nadmienił p. R. Książek, w przyszłości droga będzie miała 10 m szerokości, ponieważ teren
ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Radna B. Kaczorek zapytała, skąd będzie pozyskany grunt, aby miała ona 10 m szerokości.
Pracownik Referatu GiGN wyjaśnił, że taki przebieg drogi wyrysowany jest w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego. Następne 5 metrów przebiega po działkach 60, 59,
62/1.
Pan Książek odkreślił też, że najważniejszym celem wprowadzenia nazwy tej drogi jest nadanie
adresu nieruchomościom przy niej położonym.
Radny A. Mazek argumentował, że najpierw powinno się zrobić drogę, a potem budować
domy, a w omawianym przypadku dzieje się odwrotnie i wymuszane jest na właścicielach
nieruchomości oddawanie gruntu pod drogę. Radny dodał, że pozwolenia na budowę nie daje
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się, gdy nie ma dojazdu do posesji.
Burmistrz S. Kruszewski argumentował, że droga jest wytyczona przez miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku w związku z czym przewodniczący Rady Miasta
poddał ww. projekt uchwały po głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - 12 głosami za, głosów przeciw nie
stwierdzono, jeden radny wstrzymał się od głosu - podjęła Uchwałę Nr 378/V/10 w sprawie
nadania nazwy ulicy (Muzyczna), stanowiącą załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Ad. 13 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (Świętego Józefa).
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poprosił uczestniczącego w posiedzeniu
pracownika Referatu GiGN o przedstawienie informacji na temat ww. projektu uchwały.
Pan R. Książek wyjaśnił, że Gmina Józefów pozyskała grunt pod drogę w wyniku wydania
przez Starostę Otwockiego decyzji ze spec ustawy drogowej. Szerokość drogi to 10 m. Wniosek
w sprawie nadania nazwy ulicy złożyli przyszli i obecni mieszkańcy posesji położonych przy
tej drodze.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał ww. projekt
uchwały po głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 379/V/10 w
sprawie nadania nazwy ulicy (Świętego Józefa), stanowiącą załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Ad. 14 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Miasta Józefowa z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poprosił przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu o przedstawienie informacji na temat ww.
projektu uchwały.
Przewodniczący ww. komisji R. Nowaczewski wyjaśnił, że Komisja Oświaty, Kultury,
Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu podczas posiedzenia w dniu 9 listopada bieżącego roku
jednogłośnie uznała, iż uwagi zgłoszone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Koło Wędkarskie będą rozpatrywane przez Radę Miasta
kolejnej kadencji. Mogą one znaleźć się w załącznikach do programu, gdyż są jego
uszczegółowieniem.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał ww. projekt
uchwały po głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 380/V/10 w sprawie
uchwalenia programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2011, stanowiącą załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
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Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Ad. 15 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Józefowie oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały i zapytał
o uwagi do niego.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał ww. projekt
uchwały po głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 381/V/10 w
sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Józefowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
stanowiącą załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Ad. 16 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Bagińskiej na
działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poprosił o zabranie głosu na temat powyższego
projektu uchwały przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Wójcik wyjaśnił, iż komisja na podstawie analizy
materiałów dotyczących sprawy oraz wyjaśnień ustnych zajęła stanowisko przedstawione w
uzasadnieniu do powyższego projektu uchwały.
Nie zgłoszono uwag do ww. projektu uchwały, w związku z czym przewodniczący Rady
Miasta poddał ww. projekt uchwały po głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 382/V/10 w
sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Bagińskiej na działalność Burmistrza Miasta
Józefowa, uznającą skargę za niezasadną, która stanowi załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Ad.17 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Anny i Tadeusza Sikora
na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poprosił o zabranie głosu na temat powyższego
projektu uchwały przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Wójcik wyjaśnił, iż komisja na podstawie analizy
materiałów dotyczących sprawy oraz zajęła stanowisko przedstawione w uzasadnieniu do
powyższego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o uwagi do ww. projektu uchwały.
W powyższej sprawie zabrał głos radny P. Rupniewski, stwierdzając że według ww. opinii
radcy prawnego Urzędu Miasta dotyczącej realizacji Uchwały Nr 246/V/09 Rady Miasta
Józefowa w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych
oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu (dotyczy nowoprojektowanej ul. Nadświdrzańskiej), nie
było możliwości realizacji Uchwały Nr 246/V/09, ze względu na fakt, iż toczy się postępowanie
administracyjne: decyzja lokalizacyjna wydawana przez Starostę Otwockiego nie ma
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przymiotu ostateczności (jest w toku odwołania).
Mając powyższe na uwadze radny P. Rupniewski zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi
na pytanie: czy powyższe postępowanie dotyczy ul. Nadświdrzańskiej na całej jej długości, czy
wyłącznie odcinka, jaki jest planowany do realizacji w roku 2011.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski wyjaśnił, że w obradach sesji nie uczestniczy
osoba zajmująca się ww. sprawą.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał ww.
projekt uchwały po głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 13 radnych - 7 głosami za, 5 głosami przeciw, 1 radny
wstrzymał się od głosu podjęła Uchwałę Nr 383/V/10 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa
Anny i Tadeusza Sikora na działalność Burmistrza Miasta Józefowa, uznającą skargę za
niezasadną, która to uchwała stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Załącznik nr 20 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Ad.18 Sprawozdania komisji Rady Miasta Józefowa.
Sprawozdania komisji Rady Miasta Józefowa stanowią załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Załącznik nr 21 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.

Nie zgłoszono zastrzeżeń do ww. sprawozdań.
Ad.19 Informacja
Przewodniczącego
Rady
Miasta
Józefowa
o
działaniach
podejmowanych w okresie od ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poinformował o wynikach analizy oświadczeń
majątkowych urzędników i radnych za 2009 rok.
Następnie odczytał odpowiedź na wniosek radnych dotyczący odwodnienia ul. Liściastej i
Sadowej, po czym poinformował o wiadomości mailowej od mieszkańca Józefowa, jaką wszyscy
radni otrzymali na swoje skrzynki mailowe.
W ww. punkcie porządku obrad zabrał głos radny P. Rupniewski. Zapytał on o termin
udzielenia odpowiedzi na interpelacje złożone przez niego podczas obrad XLIX sesji Rady
Miasta w dniu 21 października 2010 roku, dotyczące analizy dokonanych przekształceń prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności w latach 2002 – 2010 oraz wykupu części
nieruchomości wydzielonych z działek budowlanych przyległych do drogi gminnej z
przeznaczeniem na poszerzenie ul. Zawiszy.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski powiedział, że przekazał interpelację radnego
do Burmistrza.
Ad.20 Informacja Burmistrza o działaniach w okresie j.w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 15 lipca 2010 r. do 16
września 2010 r. stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 22 do protokołu Nr 50/10 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 10 listopada 2010 roku.
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Radna I. Lasocka zapytała o spotkanie 27 października 2010 r. w Mazowieckim Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Warszawie - Rada Techniczna opiniująca projekt budowy ciągu pieszo rowerowego wzdłuż ul. Nadwiślańskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej.
Burmistrz Miasta Józefowa S. Kruszewski wyjaśnił, że projektant przedstawił projekt ww.
ciągu pieszo rowerowego do zaakceptowania. Zarząd Dróg Wojewódzkich wniósł swoje uwagi
do przedstawionej dokumentacji. Burmistrz wyraził nadzieję, że po uwzględnieniu uwag,
będzie możliwe podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji ww. inwestycji.
Radna M. Jakubowska zapytała o spotkanie w Otwocku w związku z przekazaniem
samochodu służbowego dla Policji w Józefowie.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że 4 listopada b. r. odbyło się przekazanie Komendzie
Powiatowej Policji w Otwocku
trzech nowych samochodów. W kosztach zakupu
partycypowały : Miasto Józefów, Miasto Otwock i Starostwo Powiatowe. Jeden z samochodów
będzie służył policjantom z Komisariatu Policji w Józefowie.
Ad.21 Wnioski i interpelacje radnych i Ad. 22. Wolne wnioski.
Radna B. Wyderka zwróciła się z prośbą o określenie terminu wykonania oświetlenia w Al.
Nadwiślańskiej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. bez nazwy w kierunku ul. Kampingowej.
Radna poinformowała, że mieszkańcy posesji położonych przy ww. odcinku Al. Nadwiślańskiej
prowadzą korespondencję w tej sprawie z Burmistrzem od 2007 roku. Ponadto stwierdziła, że w
poruszanej sprawie Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego w 2008 roku
przedstawiła wniosek do budżetu miasta na 2009 rok. Wniosek dotyczył zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie miasta na realizację oświetlenia na ww. odcinku Al.
Nadwiślańskiej. Jak tłumaczyła radna Wyderka, wniosek został przedstawiony, ponieważ
mieszkańcy zostali poinformowani, że koszt powyższej inwestycji to 6 tys. zł i przystąpienie do
jej realizacji będzie możliwe po zabezpieczeniu środków w budżecie na ten cel.
Radna B. Wyderka stwierdziła także, że podczas posiedzenia Komisji Budżetowo Gospodarczej w październiku 2010 roku, kiedy zgłaszano wnioski do budżetu na 2011 rok,
Burmistrz poinformował, że nie trzeba rezerwować środków na ww. cel, a zadanie może być
wykonane ze środków bieżących przeznaczonych na sprawy związane z oświetleniem.
Reasumując radna B. Wyderka zapytała o powody rozbieżności między odpowiedziami
Burmistrza z 2007 i 2008 roku a odpowiedzią z października 2010 roku.
Powiedziała, że mieszkańcy czekają na oświetlenie trzy i pół roku, po czym ponownie zapytała
o termin realizacji oświetlenia w Al. Nadwiślańskiej na odcinku od ul. Podleśnej do ul. bez
nazwy w kierunku ul. Kampingowej.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że widocznie w latach 2007 – 2008 środki finansowe były
przypisywane indywidualnie na każdą inwestycję, natomiast w roku 2010 jest ogólna pula
pieniędzy na tzw. oświetlenie i dopóki środki te nie wyczerpią się można z nich realizować
inwestycje oświetleniowe, niekoniecznie wpisując nazwę ulicy, która będzie oświetlana.
Burmistrz dodał, że pytanie o termin realizacji oświetlenia ulicy, należało zadać przynajmniej
na 10 minut przez rozpoczęciem obrad sesji , ponieważ wtedy można było tę kwestię jeszcze
sprawdzić.
Radna B. Wyderka argumentowała, że jest to ciemna ulica w lesie.
Burmistrz tłumaczył, że z zasady miasto oświetla w pierwszej kolejności ulice, gdzie jest duże
natężenie ruchu i powstaje zagrożenie, natomiast generalnie nie są oświetlane ulice i działki
prywatne.
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Burmistrz stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie zaprzecza, że oświetlenie odcinka Al.
Nadwiślańskiej , o jakim mówiła radna Wyderka będzie realizowane w 2010 roku.
Następnie zabrała głos radna B. Kaczorek dziękując za podjęcie działań mających na celu
odwodnienie ulic: Sadowej i Sobieskiego, po czym zasygnalizowała inny problem.
Radna Kaczorek zgłosiła problem niemożności korzystania z windy znajdującej się w Miejskiej
Przychodni Zdrowia w Józefowie przez osoby niepełnosprawne poruszające się na
elektrycznych wózkach inwalidzkich Sterling. Radna Kaczorek nadmieniła, że ww. wózki nie
mieszczą się w windzie.
W odpowiedzi na wypowiedź radnej B. Kaczorek, Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że tego
typu projekty wykonuje się zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi m.in.
wymiarów windy.
Burmistrz powiedział, że rozwiązaniem problemu, zasugerowanym także przez osoby
niepełnosprawne jest zakup zwykłego wózka inwalidzkiego, do którego osoby poruszające się
na wózku Sterling przesiadałyby się. Dodał, że taki wózek zostanie zakupiony do przychodni.
Ad. 22 Wolne wnioski.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta o godz. 14.15
zamknął obrady L sesji Rady Miasta Józefowa, dziękując wszystkim za udział w niej.
Protokołowała:
Renata Nosarzewska

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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