Protokół nr 3/2018
z III sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 30 listopada 2018 roku
w siedzibie Rady Miasta Józefowa przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, budynek B
W związku z przypadającym na 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza,
Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Batorski wraz z Burmistrzem Miasta Markiem
Banaszkiem wręczyli dyplomy i podziękowania za działalność wolontariacką w Józefowie
następującym osobom: Krystynie Bartosik, Kindze Błaszczyk, Agnieszce Brodawce, Magdalenie
Cicheckiej, Tomaszowi Cymerman, Jarosławowi Grudzińskiemu, Grzegorzowi Jakubowskiemu,
Żanecie Kornatowskiej, Paulinie Stepków, Elżbiecie Wasążnik.
Ad. 1. Otwarcie obrad III sesji Rady Miasta Józefowa
Przewodniczący Rady Miasta Mariusz Batorski o godz. 15.00 otworzył obrady sesji, po
czym powitał radnych i przybyłych gości.
W następnej kolejności przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.
W obradach uczestniczyło 14 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 2 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Wnioski Burmistrza Miasta dotyczące wprowadzenia projektów uchwał pod obrady sesji
stanowią załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Propozycja porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący M. Batorski przedstawił porządek obrad III sesji i zaproponował
wprowadzenie następujących punktów:
 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego
Czasopisma „Józefów nad Świdrem” – pismo samorządowe (pkt 10);
 Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim
okresie (pkt 12).
Ponadto przewodniczący poinformował, że uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
Miasta Józefowa została podjęta na poprzedniej sesji Rady Miasta
W związku z brakiem uwag przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz
ze zmianami.
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Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie zaakceptowała porządek obrad wraz ze
zmianami.
Porządek obrad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otwarcie obrad III sesji Rady Miasta Józefowa.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad II sesji.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Józefowa.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji
Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Józefowa.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Józefowa.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Józefowa.
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2019.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego
Czasopisma „Józefów nad Świdrem” – pismo samorządowe.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim
okresie.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad III sesji Rady Miasta Józefowa.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji.
Przewodniczący Rady M. Batorski przedstawił protokół z obrad II sesji. W związku
z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie zaakceptowała protokół nr 2/2018.
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował następujący skład Komisji Skrutacyjnej:
Monika Wachnik (przewodnicząca) i Izabela Szczeblewska (członek Komisji).
Wyżej wymienione wyraziły zgodę na udział w pracach Komisji.
Ad.4. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały i w związku z brakiem uwag
zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej z prośbą o przeprowadzenie głosowania imiennego nad
projektem uchwały.
Komisja Skrutacyjna po głosowaniu odczytała protokół, który wraz z listą z głosowania
stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku
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Rada Miasta w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę Nr 11/VIII/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa.
Uchwała stanowi załącznik nr 6.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Ad.5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Ładu
Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały i w związku z brakiem uwag
zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej z prośbą o przeprowadzenie głosowania imiennego nad
projektem uchwały.
Komisja Skrutacyjna po głosowaniu odczytała protokół, który wraz z listą z głosowania
stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Rada Miasta w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę Nr 12/VIII/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego
Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Józefowa. Uchwała
stanowi załącznik nr 8.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Ad.6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo –
Gospodarczej Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały i w związku z brakiem uwag
zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej z prośbą o przeprowadzenie głosowania imiennego nad
projektem uchwały.
Komisja Skrutacyjna po głosowaniu odczytała protokół, który wraz z listą z głosowania
stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Rada Miasta w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę Nr 13/VIII/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego
Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miasta Józefowa. Uchwała stanowi załącznik nr 10.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Ad.7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Józefowa.

3

Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały i w związku z brakiem uwag
zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej z prośbą o przeprowadzenie głosowania imiennego nad
projektem uchwały.
Komisja Skrutacyjna po głosowaniu odczytała protokół, który wraz z listą z głosowania
stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 14/VIII/2018
w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Józefowa. Uchwała stanowi załącznik nr 12.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Ad.8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały i w związku z brakiem uwag
zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej z prośbą o przeprowadzenie głosowania imiennego nad
projektem uchwały.
Komisja Skrutacyjna po głosowaniu odczytała protokół, który wraz z listą z głosowania
stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Rada Miasta w obecności 14 radnych – 13 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym się”
podjęła uchwałę Nr 15/VIII/2018 w sprawie zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa. Uchwała stanowi załącznik nr 14.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Ad.9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na rok 2019.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały i wyjaśnił, że uchwała podjęta na
sesji w dniu 26 października br. zawierała błąd dot. numeracji kolejnych paragrafów przez
co Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego odmówił jej opublikowania.
Skarbnik Miasta H. Siwek dodała, że stawki podatku nie uległy zmianie w stosunku do
roku poprzedniego.
W związku z brakiem uwag przewodniczący M. Batorski zwrócił się do Komisji
Skrutacyjnej z prośbą o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Komisja Skrutacyjna po głosowaniu odczytała protokół, który wraz z listą z głosowania
stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr15 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku
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Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 16/VIII/2018
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
rok 2019. Uchwała stanowi załącznik nr 16.
Załącznik nr 16 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Ad.10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego
Czasopisma „Józefów nad Świdrem” – pismo samorządowe.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały i zwrócił uwagę, że zgodnie ze
statutem czasopisma „JnŚ” w skład Kolegium wchodzą przedstawiciele stałych Komisji
Rady Miasta, Burmistrz lub działająca w jego imieniu osoba oraz Redaktor Naczelny. Osobą
z ramienia Burmistrza będzie Krystyna Olesińska – rzecznik prasowy. Z ramienia Rady
Miasta zgłosili się radni J. Bajtler i P. Kołodziej. Ze względu na brak pozostałych chętnych
przewodniczący zaproponował, aby przedstawicielami Rady w Kolegium zostali
przewodniczący poszczególnych komisji stałych.
Radni zapytali co z osobami, które dobrowolnie zgłosiły chęć udziału w pracach Kolegium,
tj. radny J. Bajtler oraz radny P. Kołodziej.
Radny J. Bajtler zrezygnował z kandydowania do Kolegium.
Przewodniczący M. Batorski zarządził kilkuminutową przerwę w obradach w celu
skontaktowania się z nieobecnym na posiedzeniu radnym P. Kołodziejem – kandydatem na
członka Kolegium.
Po wznowieniu obrad przewodniczący M. Batorski poinformował zebranych, że radny
P. Kołodziej zrezygnował z kandydowania do składu Kolegium.
Zgodnie z propozycją przewodniczącego kandydatami Rady Miasta do składu Kolegium
Redakcyjnego są: Anna Masik, Marianna Jakubowska, Wojciech Glinka, Grzegorz Kruk
i Barbara Kaczorek. Wszyscy wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.
W związku z powyższym przewodniczący M. Batorski zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej
z prośbą o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Komisja Skrutacyjna po głosowaniu odczytała protokół, który wraz z listą z głosowania
stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 17/VIII/2018
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Kolegium Redakcyjnego Czasopisma „Józefów
nad Świdrem” – pismo samorządowe. Uchwała stanowi załącznik nr 18.
Załącznik nr 18 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Burmistrz Miasta M. Banaszek zgłosił wniosek formalny o dodanie do porządku obrad
punktu dotyczącego zaopiniowania przez Radę Miasta wniosku o wykorzystanie herbu
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Miasta Józefowa przez Interwencyjny Ośrodek Adopcyjny, który chciałby umieścić go na
kalendarzu charytatywnym.
Przewodniczący Rady M. Batorski poddał pod głosowanie zgłoszony przez Burmistrza
wniosek formalny.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie przychyliła się do wniosku w sprawie
zmiany porządku obrad.
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Interwencyjny
Ośrodek Adopcyjny w sprawie wykorzystania herbu Miasta Józefowa.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy
wniosek.
Ad.11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił treść pism, które w ostatnim czasie wpłynęły do
Rady Miasta:
 odpowiedź Burmistrza na wnioski zgłoszone na sesji Rady Miasta Józefowa w dniu
16 listopada br.;
 odpowiedź Burmistrza na wniosek radnej A. Masik zgłoszony podczas sesji Rady
Miasta w dniu 21 listopada br.;
 pismo mieszkańców ul. Granicznej zatytułowane „skarga”;
 pismo mieszkańców ul. Nadwiślańskiej dot. budowy kanalizacji i sieci
wodociągowej;
 pismo dot. budowy parkingu przy stacji Michalin;
 odpowiedź Burmistrza na postulat radnego P. Kołodzieja zgłoszony podczas sesji
Rady Miasta w dniu 21 listopada br.;
 protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Rewitalizacji.
Odczytane przez przewodniczącego pisma stanowią załącznik nr 19 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Przewodniczący M. Batorski wspomniał również o debacie zorganizowanej przez policję na
temat bezpieczeństwa, która odbyła się 27 listopada br.
Ad. 12. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 16 listopada 2018 r. do
30 listopada 2018 r. stanowi załącznik nr 20.
Załącznik nr 20 do protokołu nr 3/2018
z obrad III sesji Rady Miasta
z dnia 30 listopada 2018 roku

Burmistrz Miasta M. Banaszek przedstawił zebranym swojego zastępcę – pana Piotra
Gąszcza, dotychczasowego Zastępcy Dyrektora Integracyjnego Centrum Sportu i Rozrywki
w Józefowie, który rozpocznie pracę na nowym stanowisku z dniem 1 grudnia br.
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Ad.13. Wolne wnioski.
W związku z powołaniem nowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny W. Glinka, który
jest jej przewodniczącym, stoi na stanowisku, że wszelkie wnioski powinny być kierowane
do tej Komisji.
Mec. Z. Czajor powiedział, że można zgodzić się ze stwierdzeniem radnego W. Glinki pod
warunkiem, że pismo nosi znamiona wniosku w rozumieniu przepisów KPA.
Przewodniczący Rady M. Batorski powiedział, że sam będzie decydował o dekretacji pism
do poszczególnych komisji, do czasu opracowania nowego statutu miasta, w którym będą
wyraźnie określone zakresy ich działania.
Radna A. Masik nawiązała do korespondencji z Marszałkiem Województwa w sprawie
DW801 i DW721. Poprosiła o wyjaśnienie kim jest prywatny inwestor wymieniony
w ostatnio przekazanym piśmie.
Burmistrz Miasta M. Banaszek wyjaśnił, że nie posiada wiedzy na temat tego inwestora.
Dodał, że korespondencja dotyczy porozumienia w sprawie zaprojektowania przez Miasto
Józefów rond turbinowych, które z kolei wybuduje Urząd Marszałkowski.
Ad.14. Zakończenie obrad III sesji Rady Miasta Józefowa.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad przewodniczący Rady Miasta zamknął
obrady sesji dziękując wszystkim za uczestnictwo.
Sporządziła:

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Ewelina Myszta

Mariusz Batorski
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