Protokół nr 45/2014
z obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa, która odbyła się 25 lipca 2014 roku w
siedzibie Rady Miasta, przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Ad.1 Otwarcie obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa.
O godzinie 14.10 przewodnicząca Rady Miasta Józefowa M. Jakubowska stwierdziła
quorum i otworzyła XLV sesję Rady Miasta Józefowa VI kadencji.
W obradach uczestniczyło dwunastu radnych, Zastępca Burmistrza Miasta Józefowa
M. Banaszek, Skarbnik Miasta H. Siwek, Sekretarz Miasta K. Wasilewska, Radca Prawny
Urzędu Miasta B. Marchel - Potrzuska oraz redaktorzy lokalnych gazet i mieszkańcy.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 45/2014
z obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014

r.

Załącznik nr 2 do protokołu nr 45/2014
z obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Wniosek Burmistrza o zamieszczenie projektów uchwał w porządku obrad XLV sesji
stanowią załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 45/2014
z obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Wniosek Burmistrza o zdjęcie z porządku obrad XLV sesji projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa
,,Etap III b” stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 45/2014
z obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska poinformowała, że radni 17 lipca br.
otrzymali porządek obrad XLV sesji (stanowi on załącznik nr 5 do nin. protokołu) i
zapytała o ewentualne uwagi i propozycje radnych do porządku obrad.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 45/2014
z obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014

r.

Radni nie zgłosili uwag i propozycji do przedłożonego im porządku obrad, w związku z
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czym przewodnicząca Rady zaproponowała zmianę porządku polegającą na
przesunięciu punktu 8 tj. projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta
Józefowa do udzielenia odpowiedzi na skargę Przemysława Zalasińskiego na uchwałę
nr 292/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego
teren ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną na miejsce punktu 4,
a także zdjęcie z porządku obrad XLV sesji, projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa PN ,,Etap III b”,
zgodnie z wnioskiem burmistrza, a także odpowiednie przenumerowanie kolejnych
punktów porządku.
Radni nie zgłosili uwag do powyższego.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych
- jednogłośnie zaakceptowała
powyższe zmiany.
Wobec powyższego przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska poddała pod
głosowanie porządek obrad z przegłosowanymi zmianami.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radych – jednogłośnie przyjęła porządek obrad
XLV sesji uwzględniając zaakceptowane w drodze głosowania zmiany.
Porządek obrad po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
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Otwarcie obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji.
Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do udzielenia
odpowiedzi na skargę Przemysława Zalasińskiego na uchwałę nr 292/VI/2013
Rady Miasta Józefowa z dnia
24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa,
obejmującego teren ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i
Rozkoszną.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 361/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa
na lata 2014-2024.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
Uchwała w sprawie zmiany w zasadach i trybie umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności cywilnoprawnych Gminy Józefów.
Uchwała w sprawie uchwalenia profilaktycznego programu zdrowotnego pn.
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w
Gminie Józefów”
Uchwała w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego pn. „Profilaktyczna
opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i
wychowania na 2014 rok”.

10. Uchwała w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na
terenie miasta Józefowa.
11. Uchwała w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania,
utworzonych na terenie miasta Józefowa.
12. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miasta Józefowa położonej w Józefowie przy ul. Liściastej 8 (dz.
ew. 34/2 obr. 22).
13. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach
rozgraniczających drogi gminnej – ul. Jagodowej.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia
zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej Marcie Karolak.
15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia
zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej Edycie i Pawłowi
małż Karolak.
16. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli umów cywilnoprawnych zawartych przez
Urząd Miasta w 2013 roku.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
18. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim
okresie.
19. Wnioski i interpelacje radnych.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Miasta Józefowa.

Do komisji skrutacyjnej wybrano: radną Janinę Zdrajkowską oraz radnego Jacka Sekułę.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – 11 głosami ,,za”, 1 radny wstrzymał się
od głosu - zaakceptowała protokół z obrad XLIV sesji.
Ad.4 Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do udzielenia
odpowiedzi na skargę Przemysława Zalasińskiego na uchwałę nr 292/VI/2013 Rady
Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren ograniczony
ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska przedstawiła ww. projekt uchwały,
przypomniała, że był on omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania
materiałów na XLV sesję, po czym zapytała o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodnicząca Rady
poddała go pod głosowanie.
3

Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr 417/VI/2014 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Józefowa do udzielenia
odpowiedzi na skargę Przemysława Zalasińskiego na uchwałę nr 292/VI/2013 Rady
Miasta Józefowa z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren ograniczony
ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną, która stanowi załącznik nr 6 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Ad.5 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 361/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na
lata 2014-2024.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska przedstawiła ww. projekt uchwały,
przypomniała, że był on omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania
materiałów na XLV sesję, po czym zapytała o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodnicząca Rady
poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
418/VI/2014 zmieniającą uchwałę Nr 361/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata
2014-2024, która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Ad.6 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska przedstawiła ww. projekt uchwały,
przypomniała, że był on omawiany podczas posiedzenia komisji 22 lipca br., po czym
zapytała o uwagi do niego.
W związku z ww. projektem, zabrała głos radna B. Kaczorek przypominając, iż podczas
posiedzenia komisji, dotyczącego omawiania materiałów na XLV sesję radni
przegłosowali wniosek w sprawie nieuwzględniania w projekcie uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, dotacji celowej dla Komendy
Powiatowej Policji w Otwocku na zakup radiowozu.
W nawiązaniu do wypowiedzi przedmówczyni, przewodnicząca Rady Miasta
M. Jakubowska wyjaśniła, iż taki wniosek, aby go zrealizować musiałby zostać
zgłoszony i zaakceptowany w drodze głosowania podczas obrad nin. sesji.
Następnie przewodnicząca Rady odczytała treść pisma Komendanta Powiatowego
Policji w Otwocku zawierającego m.in. informację, że zakupiony radiowóz byłby
przeznaczony wyłącznie do użytku służbowego, na potrzeby policjantów Komisariatu
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Policji w Józefowie.
Kolejny głos w dyskusji na powyższy temat to wypowiedź radnej A. Masik.
Radna stwierdziła, iż wiadomym jest, że za 20 tys. zł, o które prosi Policja nie da się
kupić nowego radiowozu. W związku z powyższym zapytała uczestniczących w sesji
Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie oraz Komendanta Powiatowego
Policji w Otwocku, czy inne gminy powiatu otwockiego także partycypują w kosztach
zakupu samochodu.
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie przedstawił szczegółowo
okoliczności zakupu radiowozu.
Nadmienił m. in., że nowy samochód przyczyniłby się do zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców.
Wyjaśnił też, że w roku bieżącym organizowania była ogólnopolska akcja ,,sponsoring”
w ramach której Komenda Gówna Policji finansowała w połowie zakup samochodów
dla Policji, drugą natomiast połowę dokładały samorządy.
Jednak radiowóz o dofinansowanie zakupu, którego wystąpiono do Rady Miasta
Józefowa nie byłby zakupiony w ramach ww. akcji, ale również można byłoby go nabyć
za korzystną cenę. Komendant podkreślił, że wystarczyłoby, aby Gmina Józefów
dofinansowała zakup radiowozu w kwocie 20 tys. zł, a józefowscy policjanci mieliby do
swojej dyspozycji nowy radiowóz. Przewidywany, całkowity koszt radiowozu to około
65 tys. zł.
Komendant dodał, że Policja występowała także do innych samorządów o
dofinansowanie.
Radna U. Zielińska zapytała, czy w powiecie otwockim inne samorządy zaoferowały
już pomoc finansową.
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie odpowiedział, że Starostwo
dofinansowywało 1 samochód, Otwock również jeden samochód, Osieck i Sobienie –
Jeziory także jeden samochód.
Ponownie zabrała głos radna B. Kaczorek wyrażając opinię, że policjanci z Komisariatu
Policji w Józefowie obsługują też Gminę Wiązowna, w związku z czym zapytała, czy
Policja występowała do tej gminy o dofinansowanie.
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie wyjaśnił, że samochód z
Wiązowej jeździ również do Józefowa. Ponadto ponownie podkreślił, że zakupiony
radiowóz byłby przeznaczony do użytku służbowego na terenie Józefowa przez
policjantów pełniących służbę w Józefowie. Służyłby do poprawy bezpieczeństwa w
mieście.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska wyjaśniła, iż dyskusja na powyższy
temat nie wynika ze skąpstwa Rady Miasta. Argumentowała, że w minionych latach
władze miasta przekazywały środki finansowe na dofinansowanie zakupu samochodów
dla Policji. Były to kwoty: w 2006 r. – 20 tys. zł, w 2007 r. – 20 tys. zł, w 2008 r. – 25 tys.
zł, w 2010 r. -25 tys. zł. Radna podkreśliła, ż dyskusja wynika z racjonalizacji wydatków.
Radna Kaczorek zwróciła uwagę, że radni są ostrożni w omawianej sprawie, z uwagi na
fakt, że już wcześniej Józefów dofinansowywał zakup samochodów dla Policji, które
5

służyły ościennym gminom.
Następnie zabrała głos radna U. Zielińska pytając, czy planowane jest wystawienie
patroli pieszych na terenie Józefowa. Radna argumentowała, że są wakacje, a takich
patroli nie widać.
Ponadto skierowała słowa pochwały dla dzielnicowych z komisariatu Policji w
Józefowie. Stwierdziła, że dzielnicowi bardzo dobrze współpracują z mieszkańcami.
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie wyjaśnił, że
planuje
zwiększenie służb patrolowych na ulicach.
W nawiązaniu do wyżej poruszonej sprawy, radna M. Walkiewicz przypomniała, że
kilka lat temu takie patrole były, także i wieczorem, co spowodowało wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców. Radna sugerowała, że warto byłoby powrócić do
realizacji powyższego.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska wyjaśniła, że patrole, o których
wspomniała przedmówczyni były finansowane ze środków miasta.
Następnie przewodnicząca Rady zapytała o inne uwagi do omawianego projektu
uchwały.
Radna M. Walkiewicz zapytała, skąd będą pochodziły środki finansowe, które w
przedłożonym radnym projekcie uchwały przeznaczane są na dopłaty zwrotne dla
,,Hydrosfery” Józefów Sp. z o.o.
Skarbnik miasta H. Siwek wyjaśniła, że środki te będą przesunięte z zadania: ,, Budowa
oczyszczalni ścieków …”. Realizacja tej inwestycji przesunie się w czasie. Oczyszczalnia
będzie budowana w 2015 roku.
Radna Walkiewicz zwróciła uwagę, że oczyszczalnia będzie budowana w 2015 roku,
natomiast zwrot dopłat rozpocznie się od roku 2016.
Skarbnik potwierdziła powyższe.
Radna M. Walkiewicz zapytała, czy inwestycje zaplanowane do realizacji na rok
bieżący, a dotychczas niezrealizowane nie są zagrożone.
Skarbnik miasta H. Siwek odpowiedziała, że realizacja ww. inwestycji nie jest
zagrożona.
Kolejne pytanie zadała radna A. Masik. Zapytała o powody nieobecności podczas obrad
sesji i komisji prezesa Hydrosfery Józefów Sp. z o.o.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska wyjaśniła, że nie słyszała, aby
przewodniczący, czy też zastępca przewodniczącego Komisji Budżetowo - Gospodarczej
zapraszał prezesa Hydrosfery na posiedzenie komisji. Ponadto radna zaznaczyła, że
rozmawiała z burmistrzem i prosiła burmistrza o przygotowanie materiałów na temat
spółki i ewentualny udział w posiedzeniu komisji przedstawicieli Rady Nadzorczej
Hydrosfery Józefów Sp. z o. o.
Przewodnicząca podkreśliła, że radni otrzymali materiały, natomiast burmistrz podjął
decyzję, że sam będzie odpowiadał na ewentualne pytania.
Następnie w powyższej kwestii zabrał głos zastępca burmistrza M. Banaszek
wyjaśniając, że przyłącza się do wypowiedzi przedmówczyni.
Ponadto zwrócił uwagę, że omawiane kwestie związane ze spółką, nie dotyczą spraw
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technicznych, wymagających szczegółowych wyjaśnień, gdzie niezbędny byłby udział
prezesa.
Na zakończenie dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale budżetowej na 2014 rok, zabrał głos radny J. Sekuła, wyrażając zadowolenie z
dyskusji nad bezpieczeństwem w mieście. Radny zwrócił jednak uwagę, że zadaniem
przedstawicieli Policji nie jest zabieganie o środki finansowe na zakup niezbędnego
wyposażenia.
Radna H. Dudek zwróciła się z prośbą do przedstawicieli Policji o częste patrolowanie
ul. Nadwiślańskiej. Radna stwierdziła, że są tam duże trudności z włączeniem się do
ruchu.
Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego przewodnicząca Rady Miasta poprosiła
komisję skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania nad ww. projektem uchwały.
Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna odczytała protokół z głosowania,
który wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – 10 głosami ,,za” , głosów ,,przeciw” nie
stwierdzono, 2 radnych wstrzymało się od głosu – podjęła Uchwałę Nr 419/VI/2014 w
sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, która stanowi
załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Ad. 7 Uchwała w sprawie zmiany w zasadach i trybie umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności cywilnoprawnych Gminy Józefów.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska przedstawiła ww. projekt uchwały,
przypomniała, że był on omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania
materiałów na XLV sesję, po czym zapytała o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodnicząca Rady
poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
420/VI/2014 w sprawie zmiany w zasadach i trybie umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty należności cywilnoprawnych Gminy Józefów, która stanowi
załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.
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Ad.8 Uchwała w sprawie uchwalenia profilaktycznego programu zdrowotnego pn.
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie
Józefów”.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska przedstawiła ww. projekt uchwały,
przypomniała, że był on omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania
materiałów na XLV sesję, po czym zapytała o uwagi do niego.
W związku z ww. projektem uchwały zabrała głos radna M. Walkiewicz , kierując
słowa pochwały w kierunku Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Radna
podkreśliła, że ww. program nie musiał mieć opinii Agencji Technologii Medycznych ,
ponieważ jest to kontynuacja programu, ale ją posiada, co oczywiście jest pozytywem.
Radna zaznaczyła także, że od zeszłej wiosny programy dotyczące spraw medycznych
zostały bardzo uporządkowane. Wszystkie posiadają opinię ATM.
Szczególne słowa uznania radna skierowała do pracownika Referatu OKZiS, który pisze
te programy. Radna wyraziła opinię, że są one na bardzo wysokim poziomie.
Nawiązując do wypowiedzi przedmówczyni, burmistrz M. Banaszek powiedział, że
przekaże słowa radnej, pani Darii Olifirowicz – pracownikowi Referatu Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Sportu, która zajmuje się programami.
Innych uważnie zgłoszono, wobec czego przewodnicząca Rady poddała ww. projekt
uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – 11 głosami ,,za” , głosów ,,przeciw” nie
stwierdzono, 1 radny wstrzymał się od głosu – podjęła Uchwałę Nr 421/VI/2014 w
sprawie uchwalenia profilaktycznego programu zdrowotnego pn. „Program
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów” ,
która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Ad.9 Uchwała w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego pn. „Profilaktyczna
opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania na
2014 rok”.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska przedstawiła ww. projekt uchwały,
przypomniała, że był on omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania
materiałów na XLV sesję, po czym zapytała o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodnicząca Rady
poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
422/VI/2014 w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego pn. „Profilaktyczna opieka
medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania na 2014
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rok” , która stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Ad.10 Uchwała w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych
na terenie miasta Józefowa.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska przedstawiła ww. projekt uchwały,
przypomniała, że był on omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania
materiałów na XLV sesję, po czym zapytała o uwagi do niego. Radni nie zgłosili uwag
do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
423/VI/2014 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych, utworzonych na
terenie miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Ad.11 Uchwała w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania,
utworzonych na terenie miasta Józefowa.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska przedstawiła ww. projekt uchwały,
przypomniała, że był on omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania
materiałów na XLV sesję, po czym zapytała o uwagi do niego. Radni nie zgłosili uwag
do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr 424/VI/2014 w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania,
utworzonych na terenie miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 14 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Ad.12 Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miasta Józefowa położonej w Józefowie przy ul. Liściastej 8 (dz. ew. 34/2 obr. 22).
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska przedstawiła ww. projekt uchwały,
przypomniała, że był on omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania
materiałów na XLV sesję, po czym zapytała o uwagi do niego. Radni nie zgłosili uwag
do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
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425/VI/2014 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta
Józefowa położonej w Józefowie przy ul. Liściastej 8 (dz. ew. 34/2 obr. 22) , która
stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Ad.13 Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach
rozgraniczających drogi gminnej – ul. Jagodowej.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska przedstawiła ww. projekt uchwały,
przypomniała, że był on omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania
materiałów na XLV sesję, po czym zapytała o uwagi do niego. Radni nie zgłosili uwag
do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę
Nr 426/VI/2014 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach
rozgraniczających drogi gminnej – ul. Jagodowej, która stanowi załącznik nr 16 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Ad.14 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej Marcie
Karolak.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska przedstawiła ww. projekt uchwały,
przypomniała, że był on omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania
materiałów na XLV sesję, po czym zapytała o uwagi do niego. Radni nie zgłosili uwag
do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
427/VI/2014 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej Marcie
Karolak, która stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Ad.15 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej Edycie i
Pawłowi małż Karolak.
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska przedstawiła ww. projekt uchwały,
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przypomniała, że był on omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania
materiałów na XLV sesję, po czym zapytała o uwagi do niego. Radni nie zgłosili uwag
do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodnicząca Rady poddała go pod
głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
428/VI/2014 w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie wyrażenia zgody na odstąpienie od
żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej Edycie i Pawłowi małż Karolak, która stanowi
załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Ad. 16 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli umów cywilnoprawnych zawartych
przez Urząd Miasta w 2013 roku.
Ww. protokół stanowi załącznik 19 do nin. protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

Radni nie zgłosili pytań i uwag do ww. protokołu.
Rada Miasta Józefowa w obecności 12 radnych – jednogłośnie zaakceptowała protokół
Komisji Rewizyjnej umów cywilnoprawnych zawartych przez Urząd Miasta w 2013
roku.
Ad. 17 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
W ww. punkcie porządku obrad, przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska
poinformowała, iż w okresie od ostatniej sesji Rady Miasta, uczestniczyła głównie w
uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego.
Ponadto przewodnicząca odczytała treść następujących pism skierowanych do Rady:
•

pismo skierowane przez burmistrza Miasta Józefowa do Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich i do wiadomości Rady Miasta Józefowa w sprawie
wykoszenia trawy na poboczu w pasie drogi wojewódzkiej nr 801 (Al.
Nadwiślańskiej) w Józefowie,

•

pismo - odpowiedź na wniosek mieszkanki w sprawie rozłożenia na raty
należności, skierowane do wiadomości Rady Miasta Józefowa przez kierownika
Referatu Windykacji Należności Urzędu Miasta Józefowa.

Radni nie skierowali pytań i wniosków do przewodniczącej Rady Miasta.
Ad. 18 Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim
okresie.
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Sprawozdanie ze spotkań burmistrza miasta Józefowa w okresie od 6 czerwca 2014 roku
r. do 25 lipca 2014 r. stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu nr 45/2014 z obrad
XLV sesji Rady Miasta Józefowa z 25.07.2014 r.

W nawiązaniu do Zarządzenia Burmistrza Nr 67/2014 z 9 czerwca 2014 r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdań finansowych Przychodni Miejskiej w Józefowie, radna M.
Walkiewicz stwierdziła, że zazwyczaj przed zatwierdzeniem ww. dokumentów
zwoływano Radę Społeczną SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie, która
zapoznawała się z ich treścią. Dodała, że sprawozdania finansowe przedkładano
również radnym. Mając powyższe na uwadze, zapytała, dlaczego w tym roku było
inaczej.
Zastępca Burmistrza M. Banaszek wyjaśnił, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. ….
Ad. 19 Wnioski i interpelacje radnych.
Ad.20 Wolne wnioski.
Radna U. Zielińska zwróciła się z prośbą o podjęcie działań mających na celu usunięcie
suchego, stwarzającego zagrożenie drzewa sprzed sklepu ,,MarcPol” przy ul. Polnej.
Zastępca burmistrza M. Banaszek wyjaśnił, że w celu wycięcia drzewa niezbędne jest
uzyskanie pozwolenia. Odbywa się to wyłącznie na wniosek właściciela terenu, na
którym się ono znajduje. Urząd może apelować do właściciela terenu w powyższej
sprawie.
Ponadto zastępca burmistrza nadmienił, że pracownicy Urzędu Miasta Józefowa
sporządzili listę suchych drzew i wysyłają pisma i druki wniosków do właścicieli
terenów, na których one się znajdują.
Kolejny wniosek radnej Zielińskiej dotyczył obcięcia gałęzi drzew i krzewów
wystających poza ogrodzenia
prywatnych posesji. Radna argumentowała, że
ograniczają one możliwość przejścia lub przejazdu.
Burmistrz M. Banaszek wyjaśnił, że jest to dokonywane przez Zakład Oczyszczania.
Ponadto radna Zielińska przekazała informację zgłoszoną przez mieszkańców posesji
nr 5, usytuowanej przy ul. Głównej na temat pojawiających się w tej okolicy dzików
i zwróciła się z prośbą o podjęcie działań mających na celu bezpieczne poruszanie się
mieszkańców tej okolicy.
Burmistrz M. Banaszek odpowiedział, że wystosowano pismo w sprawie pozwolenia
na odstrzał dzików.
Radna U. Zielińska zwróciła się także z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:
na jakim etapie jest realizacja inwestycji polegającej na budowie chodnika w ul. Długiej.
Radna A. Masik poprosiła o podjęcie działań mających na celu ustawienie
przy ul. Nadwiślańskiej znaku ostrzegawczego o możliwości napotkania na drodze
dzikich zwierząt.
Na wniosek mieszkańców posesji położonych przy ul. 11 Listopada, radna B. Kaczorek
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zwróciła się z prośbą o montaż progów spowalniających w tej ulicy na odcinku od ul.
Rejtana do ul. Sadowej.
Radna J. Zdrajkowska zapytała o realizację placu zabaw na Błotach.
Burmistrz M. Banaszek wyjaśnił, że żaden wykonawca nie zgłosił się do przetargu.
Dodał, że w obecnym okresie jest problem ze znalezieniem wykonawców.
Kolejne pytanie radnej Zdrajkowskiej dotyczyło zagospodarowania terenu przy ul.
Wawerskiej (po garażach).
Zastępca burmistrza odpowiedział, że na razie miasto będzie się starało uporządkować
ten teren własnymi siłami.
Radna U. Zielińska zapytała o realizację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej.
Burmistrz M. Banaszek odpowiedział, że w powyższym przypadku również nie zgłosił
się do przetargu wykonawca. Przetarg został ogłoszony ponownie.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 21 Zakończenie obrad XLV sesji.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, o godzinie 15. 40. przewodnicząca
Rady Miasta podziękowała wszystkim za udział w sesji i zamknęła XLV sesję Rady
Miasta Józefowa.

Protokołowała:
Renata Nosarzewska

Przewodnicząca Rady Miasta Józefowa
Marianna Jakubowska
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