Protokół nr 14/2015
z XIV sesji Rady Miasta Józefowa.
która odbyła się 9 listopada 2015 roku
w siedzibie Rady Miasta Józefowa przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, budynek B
Ad. 1 - Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miasta Józefowa
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski o godz. 16.00 otworzył obrady
sesji, po czym powitał radnych, władze miasta i przybyłych gości.
W następnej kolejności przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.
W obradach uczestniczyli wszyscy radni.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 14/2015
z obrad XIV sesji Rady Miasta
z dnia 9 listopada 2015 roku

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 2 do protokołu nr 14/2015
z obrad XIV sesji Rady Miasta
z dnia 9 listopada 2015 roku

Wniosek Burmistrza Miasta dotyczący wprowadzenia projektów uchwał pod obrady sesji
stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 14/2015
z obrad XIV sesji Rady Miasta
z dnia 9 listopada 2015 roku

Propozycja porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 14/2015
z obrad XIV sesji Rady Miasta
z dnia 9 listopada 2015 roku

Ad. 2 - Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił porządek obrad i w związku z
brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w pełnym składzie – jednogłośnie zaakceptowała porządek obrad
niniejszej sesji.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miasta Józefowa.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2016 rok.
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5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2016.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty
targowej na rok 2016.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od
posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok
2016.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku leśnego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego oraz wzoru deklaracji w sprawie: podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
11. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim
okresie.
12. Wnioski i interpelacje radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miasta Józefowa.
Ad. 3 - Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie protokół z poprzednich
obrad sesji.
Rada Miasta w pełnym składzie – 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących
się” przyjęła protokół z XIII sesji Rady Miasta.
W następnej kolejności ustalono skład Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący
zaproponował, aby w pracach ww. komisji wzięli udział: radna Urszula Zielińska i
radny Damian Podolski.
Wymienieni radni wyrazili zgodę na powyższe.
Ad. 4 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Przewodniczący
poinformował, że przed obradami sesji radni otrzymali zmieniony projekt uchwały i
zwrócił się z prośbą do burmistrza M. Banaszka o udzielenie wyjaśnień.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że zmiana związana jest z nową ustawą o
rewitalizacji, która wejdzie w życie 18 listopada br., ale w związku z tym, iż
przedmiotowa uchwała będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 roku, należy
umieścić proponowany zapis. Burmistrz powiedział, że zmiana dotyczy określenia
stawki podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o
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którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od
dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a
w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Propozycja stawki to 3,00 zł od 1 m2 powierzchni.
Burmistrz M. Banaszek następie poinformował, że powyższy zapis dotyczy
obszarów zrewitalizowanych, czyli takich, które wcześniej zostały określone przez
Radę jako zdegradowane.
Radna A. Masik powiedziała, że nie weszła w życie jeszcze ustawa, a proponuje się
umieszczenie w uchwale punktu, który będzie punktem „martwym”.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że w Józefowie nie występują tereny
zrewitalizowane, ale proponowany punkt trzeba zamieścić.
Radna A. Masik zapytała, czy zaproponowana stawka jest stawką górną, czy dolną.
Radna zwróciła uwagę, że projekt uchwały w formie zmienionej nie był omawiany
przez radnych.
Radca prawny Z. Czajor wyjaśnił, że powyższą stawkę określił sam ustawodawca i
Rada Miasta nie ma teraz prawa do jej regulowania. Pan Z. Czajor wspomniał, że
teoretycznie w uchwałach nie zamieszcza się przepisów z ustawy, ale tak
sporządzona uchwała będzie czytelna dla mieszkańców, w jednym miejscu będą
wymienione wszystkie wysokości stawek podatku od nieruchomości funkcjonujące
w Józefowie.
Radny A. Pyra zwrócił uwagę, że we wcześniejszym projekcie uchwały był zapis
mówiący o uchyleniu poprzedniej uchwały dotyczącej podatku od nieruchomości, a
w tym tego zapisu już nie ma.
Kierownik A. Piotrowska powiedziała, że po uzgodnieniu z panią mecenas we
wszystkich uchwałach poprawiony został ostatni paragraf, który brzmi teraz
następująco: „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku”. Ponadto
poprawione zostały zapisy mówiące o uchyleniu poprzednich uchwał.
Odpowiadając na pytanie radnego, p. Piotrowska wyjaśniła, że nie trzeba uchylać
uchwał, w których stawka ustalona była na 2016 rok, ponieważ z dniem 31 grudnia
2015 roku przestają obowiązywać.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący
C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w pełnym składzie podjęła Uchwałę Nr 110/VII/2015 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 14/2015
z obrad XIV sesji Rady Miasta
z dnia 9 listopada 2015 roku
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Ad. 5 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych na rok 2016.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku na przyszły rok i poinformował, że proponowane stawki
nie ulegają zmianie.
W związku z brakiem uwag przewodniczący poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miasta w pełnym składzie – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 111/VII/2015 w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2016.
Uchwała stanowi złącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 14/2015
z obrad XIV sesji Rady Miasta
z dnia 9 listopada 2015 roku

Ad. 6 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty
targowej na rok 2016.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia
dziennych stawek opłaty targowej na 2016 rok i w związku z brakiem uwag poddał
go pod głosowanie.
Rada Miasta w pełnym składzie – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 112/VII/2015 w
sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na 2016 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 14/2015
z obrad XIV sesji Rady Miasta
z dnia 9 listopada 2015 roku

Ad. 7 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od
posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2016.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił kolejny projekt uchwały i w związku z
brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w pełnym składzie – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 113/VII/2015 w
sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od
posiadania psów na rok 2016.
W związku z brakiem uwag przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w pełnym składzie – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” podjęła
Uchwałę Nr 113/VII/2015 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i
określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2016.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Załącznik nr 8 do protokołu nr 14/2015
z obrad XIV sesji Rady Miasta
z dnia 9 listopada 2015 roku

Ad. 8 - Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku leśnego.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił kolejny projekt uchwały i poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w pełnym składzie – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 114/VII/2015 w
sprawie zwolnienia z podatku leśnego, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 14/2015
z obrad XIV sesji Rady Miasta
z dnia 9 listopada 2015 roku

Ad. 9 - Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia
wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego oraz wzoru deklaracji w sprawie: podatku od nieruchomości, podatku
rolnego i podatku leśnego.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił ostatni z projektów uchwał.
Kierownik A. Piotrowska powiedziała, że w związku z wprowadzoną zmianą w
uchwale dotyczącej podatku od nieruchomości, w załączniku nr 1 i 2 do ww.
projektu uchwały wprowadzony zostaje punkt odnoszący się do gruntów
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w pełnym składzie – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 115/VII/2015
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzoru deklaracji w sprawie
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu
Załącznik nr 10 do protokołu nr 14/2015
z obrad XIV sesji Rady Miasta
z dnia 9 listopada 2015 roku

Ad. 10 - Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski zapoznał obecnych z pismami, które wpłynęły do
Rady:
- odpowiedzi Burmistrza na wnioski radnych z XIII sesji (3 pisma),
- zaproszenie na XII Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych
Samorządów Sejmików, Miast, Gmin i Powiatów.
Powyższe pisma stanowią załącznik nr 11 do nin. protokołu.
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Załącznik nr 11 do protokołu nr 14/2015
z obrad XIV sesji Rady Miasta
z dnia 9 listopada 2015 roku

Ad. 11 - Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim
okresie.
Sprawozdawczość z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od dnia 23
października 2015 r. do dnia 9 listopada 2015 r. stanowi załącznik nr 12 do
niniejszego protokołu.
W związku z pytaniami radnych Burmistrz omówił pokrótce spotkania
przeprowadzone w powyższym okresie.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 14/2015
z obrad XIV sesji Rady Miasta
z dnia 9 listopada 2015 roku

Ad. 12 - Wnioski i interpelacje radnych.
Radny A. Pyra zwrócił uwagę, że na stronie www.jozefow.pl oraz jednym z portali
społecznościowych ostatnimi czasy zamieszczane są ciągle informacje o zaginionych
psach. Radny zapytał, czy nie można na takie informacje stworzyć oddzielnej
zakładki.
Pani M. Janczewska wyjaśniła, że na stronie www.jozefow.pl na sliderze nie
pojawiają się informacje o psach, natomiast na portalu społecznościowym nie ma
możliwości stworzenia odrębnej zakładki.
Radna M. Jakubowska wnioskowała o zmianę oznakowania wjazdu do budynku
Rady Miasta od ul. Parkowej. Radna twierdzi, że ustawiono znak zakazu wjazdu, a
chodziło jej o to, aby ustawić znak zakazu parkowania pojazdów.
Radna M. Walkiewicz zasygnalizowała, że po wykonaniu ciągu pieszo –
rowerowego w ul. Sikorskiego, została zawężona ul. Matejki (przy zbiegu z ul.
Sikorskiego). Radna powiedziała, że dwa duże samochody będą miały trudności w
wymijaniu się na tym odcinku drogi.
Radny G. Kruk zwrócił się z prośbą o rozważenie zmiany organizacji ruchu
drogowego na ul. Skorupki. Radny powiedział, że w soboty na całej długości ulicy i
w jej okolicach zaparkowane są samochody, które znacznie utrudniają ruch
drogowy.
Radny W. Glinka wnioskował o doświetlenie placu zabaw znajdującego się przed
budynkiem Rady Miasta, z którego do godz. 16.00 korzystają dzieci.
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Ad. 13 - Wolne wnioski.
W ramach wolnych wniosków głos zabrał jeden z mieszkańców Józefowa.
Mieszkaniec zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie budynku przy ul. Reymonta 31,
który grozi zawaleniem, i w którym schodzą się osoby spożywające alkohol i
zakłócające spokój.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że w powyższe miejsce częściej będzie
wysyłana Straż Miejska.

Ad. 14 - Zakończenie obrad XIV sesji Rady Miasta Józefowa.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad przewodniczący C. Łukaszewski
zamknął obrady sesji o godz. 17.00.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Sporządziła:

Cezary Łukaszewski

Marta Wrońska
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