Protokół nr 21/2020
z obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 6 marca 2020 roku w sali obrad Rady Miasta Józefowa,
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, budynek B
Ad. 1 – Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa
Przewodniczący Rady Miasta M. Batorski o godz. 14.30 dokonał otwarcia obrad XXI
sesji Rady Miasta, po czym powitał wszystkich obecnych.
W obradach uczestniczyło 13 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2.
Wnioski Burmistrza Miasta Józefowa dotyczące porządku obrad sesji stanowią
kolejno załącznik nr 3 i 4.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 5.
Ad. 2 – Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący M. Batorski odczytał porządek obrad i poinformował, że wpłynął
wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie pod obrady dodatkowego projektu
uchwały: w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie gospodarki odpadami.
W związku z brakiem uwag przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek
obrad z uwzględnieniem wniosku Burmistrza Miasta.
Rada Miasta w obecności 13 jej radnych – jednogłośnie przyjęła porządek obrad sesji
z ww. zmianą.
Nowy projekt uchwały został wprowadzony pod pkt. 20.
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Porządek obrad:
Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20202027.
Uchwała w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Mazowieckiego
zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie miasta
Józefów.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu utrzymania
powiatowych dróg publicznych.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu utrzymania
powiatowych dróg publicznych.
Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na
finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących
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z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych
kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze
środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
obejmujących usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 75/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Rady
Miasta Józefowa w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
dla Miasta Józefowa”.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 106/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia
27 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla
osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.
Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Józefowa na lata 2015-2030”.
Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów
inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w
ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych
w Józefowie: ulica Orzeszkowej od Botanicznej do Łąkowej.
Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów
inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w
ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych
w Józefowie: ulica Kossaka (rozwidlenie od ulicy Grottgera).
Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów
inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w
ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych
w Józefowie: ulica Wąska na odcinku od ulicy Wawerskiej do ulicy
Samorządowej.
Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów
inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w
ramach zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych
w Józefowie: ulica Małkowskiego na odcinku od ulicy Łąkowej w kierunku Alei
Bluesa.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Józefowa.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa.
Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie gospodarki odpadami.
Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej – przygotowanie działek do sprzedaży
(realizacja).
Protokół z kontroli rozliczenia inwestycji w ul. Wawerskiej.

23. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie postępowań sądowych
24.
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dotyczących nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3a i 3b.
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim
okresie.
Wolne wnioski.
Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.

Ad, 3 - Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji.
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił protokół z obrad XX sesji Rady.
Radny M. Breś zwrócił uwagę, że w protokole nie uwzględniono jego rozmowy z
Burmistrzem Miasta.
W związku z powyższym przyjęcie protokołu przełożono do kolejnego
posiedzenia.
Ad. 4 - Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020
rok.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Skarbnik H. Siwek poinformowała, że radni otrzymali zmienione wersje
projektów uchwał finansowych. W nowym projekcie uchwały budżetowej oraz
w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono rozliczenie dotacji
unijnej projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województwa mazowieckiego.
Radna A. Masik nawiązując do inwestycji polegającej na przebudowie
(wyniesieniu) skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Świderską zapytała, czy jest
ona zasadna, z uwagi na to, że w przyszłości planuje się wykonania deptaka na
części ul. Wyszyńskiego. Ponadto zdaniem radnej kwota przeznaczona na ten cel
jest duża. Radna A. Masik zapytała następnie, czym spowodowane jest wykonanie
skrzyżowania, ponieważ w tym miejscu doszło tylko do jednej kolizji.
Radna U. Zielińska powiedziała, że na powyższym skrzyżowaniu było więcej
kolizji. Następnie nadmieniła, że jeśli część ul. Wyszyńskiego miałaby być
zamknięta np. za 10 lat, to warto teraz przebudować to skrzyżowanie.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że nie jest w stanie podać konkretnej daty
zamknięcia ulicy, ale na ten czas, w obecnym układzie komunikacyjnym, nie jest to
możliwe. Następnie Burmistrz powiedział, że zdarzeń drogowych na
skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Świderską było znacznie więcej niż jedno.
Burmistrz przypomniał, że w trakcie trwania poprzedniej kadencji Rady wykonany
został projekt przebudowy skrzyżowania i wówczas nikt nie zgłaszał do tej
inwestycji zastrzeżeń.
W następnej kolejności głos zabrała radna M. Jakubowska, która poruszyła temat
ochotniczych straży pożarnych i dbałości miasta o zapewnienie bezpieczeństwa.
Radna powiedziała, że w obliczu ostatnich dyskusji na temat straży, należy zwrócić
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uwagę na to, że w projekcie uchwały planuje się przeznaczyć 200 tys. zł na zakup
samochodu gaśniczego dla jednej z nich.
Radny M. Breś zwrócił uwagę, że wyniesione skrzyżowanie jest również potrzebne
przy zbiegu ul. Dobrej z ul. Asnyka. Radny powiedział, że przez brak wyniesienia,
po opadach deszczu, w tym miejscu zalega woda.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że należy pomyśleć o odwodnieniu tego
miejsca. Następnie Burmistrz zwrócił uwagę, że więcej skrzyżowań należy
przebudować. Jednym z nich jest skrzyżowanie ul. Skłodowskiej z ul. Laskową, na
które w tym roku będzie wykonany projekt.
Radny D. Podolski wnioskował następnie o poprawę zniszczonego odcinka
ul. Skłodowskiej. Ponadto zwrócił się z prośbą o sprawdzenie, czy wspomniana
ulica mogłaby zostać wyremontowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że ponadto ul. Asnyka wymaga naprawy.
Burmistrz poinformował, że sprawdzi, czy w ramach ww. funduszu można
ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie fragmentu ulicy.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwale Nr
163/VIII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 6.
Ad. 5 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia
20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił kolejny projekt uchwały.
Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń, w związku z czym przewodniczący poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałą Nr
164/VIII/2020 zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2020 Rady Miasta Józefowa z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.
Uchwała stanowi załącznik nr 7.
Ad.6 - Uchwała w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Mazowieckiego
zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie miasta Józefów.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Radny P. Kołodziej zgłosił wniosek, aby przy realizacji inwestycji pamiętać o
wytyczeniu i oznakowaniu przejść dla pieszych.
W związku z brakiem kolejnych głosów przewodniczący Rady Miasta poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwalę Nr
165/VIII/2020 w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Mazowieckiego zadania
zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie miasta Józefów. Uchwała
stanowi załącznik nr 8.
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Ad. 7 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu utrzymania
powiatowych dróg publicznych.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały, który dotyczy wyniesienia
skrzyżowania ul. 3 Maja z ul. Kopernika.
Do projektu nie zgłoszono uwag. Przewodniczący poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
166/VIII/2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu utrzymania
powiatowych dróg publicznych.
Uchwała stanowi załącznik nr 9.
Ad. 8 - Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej z zakresu utrzymania
powiatowych dróg publicznych.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały dotyczący inwestycji
polegającej na wyniesieniu skrzyżowania ul. Wyszyńskiego z ul. Świderską.
Przewodniczący Rady poddał następnie pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
167/VIII/2020.
Uchwała stanowi załącznik nr 10.
Ad. 9 - Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na
finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z
wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie
i unieszkodliwianie azbestu.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały dotyczący dotacji celowych
na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu.
W związku z brakiem głosów w dyskusji przewodniczący Rady poddał projekt pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
168/VIII/2020 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na
finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z
wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar
pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska,
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i
unieszkodliwianie azbestu.
Uchwała stanowi załącznik nr 11.
Ad. 10 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 75/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Rady
Miasta Józefowa w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla
Miasta Józefowa”.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
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Burmistrz M. Banaszek poinformował, że w walce o czyste powietrze od 2018 roku
wymieniono 200 kotłów.
W związku z brakiem pytań i uwag do projektu uchwały przewodniczący Rady
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
169/VIII/2020 zmieniająca uchwałę Nr 75/VIII/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Rady Miasta
Józefowa w sprawie przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta
Józefowa”.
Uchwała stanowi załącznik nr 12.
Ad. 11 - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 106/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z
dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla
osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie i w
związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
170/VIII/2020 zmieniająca uchwałę Nr 106/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 27
września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt osób bezdomnych w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Uchwała stanowi załącznik nr 13.
Ad. 12 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych poradni w strukturze organizacyjnej
przychodni: poradni endokrynologicznej i poradni diabetologicznej oraz podziały
gabinetów rehabilitacyjnych na 4 działy: dział kinezyterapii, fizykoterapii,
krioterapii i masażu leczniczego.
Do projektu uchwały nie zgłoszono pytań, w związku z czym przewodniczący Rady
Miasta poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
171/VIII/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.
Uchwała stanowi załącznik nr 14.
Ad. 13 - Uchwała w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Józefowa na lata 20152030”.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie.
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Do projektu uchwały nie zgłoszono zastrzeżeń. Przewodniczący poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
172/VIII/2010 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Józefowa na lata 2015-2030”.
Uchwała stanowi załącznik nr 15.
Ad. 14 - Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów
inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie:
ulica Orzeszkowej od Botanicznej do Łąkowej.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie i w
związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
173/VIII/2020 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów
inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie:
ulica Orzeszkowej od Botanicznej do Łąkowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 16.
Ad. 15 - Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów
inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie:
ulica Kossaka (rozwidlenie od ulicy Grottgera).
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił ww. projekt uchwały i następnie poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
174/VIII/2020 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów
inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie:
ulica Kossaka (rozwidlenie od ulicy Grottgera).
Uchwała stanowi załącznik nr 17.
Ad. 16 - Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów
inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie:
ulica Wąska na odcinku od ulicy Wawerskiej do ulicy Samorządowej.
Przewodniczący Rady Miasta przedstawił ww. projekt uchwały i w związku z
brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
175/VIII/2020 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów
inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach
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zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie:
ulica Wąska na odcinku od ulicy Wawerskiej do ulicy Samorządowej.
Uchwała stanowi załącznik nr 18.
Ad. 17 - Uchwała w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów
inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie:
ulica Małkowskiego na odcinku od ulicy Łąkowej w kierunku Alei Bluesa.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie i następnie
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
176/VIII/2020 w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów
inwestycyjnych poniesionych na przebudowę sieci elektroenergetycznej w ramach
zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie:
ulica Małkowskiego na odcinku od ulicy Łąkowej w kierunku Alei Bluesa.
Uchwała stanowi załącznik nr 19.
Ad. 18 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały dotyczący zmiany
składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Poinformował, że dwie
osoby zrezygnowały z udziału w pracach komisji na rzecz Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. Następnie przewodniczący poddał
projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
177/VIII/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Józefowa.
Uchwała stanowi załącznik nr 20.
Ad. 19 - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego
Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta
Józefowa.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił ww. projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
178/VIII/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady Miasta Józefowa.
Uchwała stanowi załącznik nr 21.
Ad. 20 - Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie gospodarki
odpadami.
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w powyższej sprawie i
zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta o zabranie głosu.
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Burmistrz M. Banaszek powiedział, że w przyszłym tygodniu ogłoszony zostanie
przetarg na zagospodarowanie odpadów i poinformował, że w związku z trudną
sytuacją trwają starania, aby wymagania ograniczyć do ustawowego minimum.
Następnie nadmienił, że ustawa określa, iż zbieranie odpadów zielonych ma trwać
do października. W Józefowie dotychczas odpady te zbierane były do listopada.
Burmistrz zapytał radnych, co sądzą o tym, aby i w Józefowie zbiórkę odpadów
zielonych skrócić o miesiąc.
Przewodniczący M. Batorski zapytał, czy w związku z powyższym będzie
możliwość zawiezienia odpadów do PSZOK-u.
Burmistrz M. Banaszek odpowiedział twierdząco.
Radny M. Breś powiedział, że według niego to dobra inicjatywa, ponieważ
ogranicza koszty. Radny zapytał następnie, czy Miasto ma sprawy sądowe z firmą
odbierającą odpady.
Burmistrz M. Banaszek odpowiedział, że nie ma procesów sądowych, ale jest
rozbieżność za 2 – 3 miesiące. Miasto stoi na stanowisku, że nie dopłaci do tych
faktur.
Radna M. Jakubowska powiedziała, że jest za tym, aby utrzymać odbiór odpadów
w listopadzie, ponieważ Józefów jest zielonym miastem. Radna zwróciła uwagę, że
starsi mieszkańcy mogą mieć problem z zawiezieniem odpadów do PSZOK-u.
Następnie zasygnalizowała o konieczności uświadamiania mieszkańców na temat
wysokich kosztów odbioru śmieci.
Radna U. Zielińska zwróciła uwagę, że w kwietniu odbywają się dwie zbiórki
zielonych odpadów i zaproponowała, aby rozważyć przesunięcie jednej z nich na
maj i pozostawienie odbioru w listopadzie.
Burmistrz M. Banaszek wyjaśnił, że ustawa nakazuje odbieranie odpadów
zielonych w kwietniu. Burmistrz zwrócił uwagę, że należy apelować o
zmniejszeniu grabienia liści na posesjach.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący Rady Miasta
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
179/VIII/2020 w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie gospodarki odpadami.
Uchwała stanowi załącznik nr 22.
Ad. 21 - Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej – przygotowanie działek do
sprzedaży (realizacja).
Przewodniczący M. Batorski przedstawił protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej i
w związku z brakiem pytań i uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie zaakceptowała protokół z
kontroli Komisji Rewizyjnej – przygotowanie działek do sprzedaży, który stanowi
załącznik nr 23.
Ad. 22 - Protokół z kontroli rozliczenia inwestycji w ul. Wawerskiej.
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Przewodniczący M. Batorski przedstawił kolejny protokół z kontroli i w związku
z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie zaakceptowała ww.
protokół, który stanowi załącznik nr 24.
Ad. 23 - Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie postępowań
sądowych dotyczących nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3a i 3b.
Radna U. Zielińska poinformowała, że sprawa została wniesiona do sądu w 2016
roku, a pierwsza rozprawa odbędzie się dopiero w najbliższych dniach.
Do protokołu nie zgłoszono zastrzeżeń, w związku z czym Przewodniczący Rady
Miasta poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 jej członków – jednogłośnie zaakceptowała protokół z
kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie postępowań sądowych dotyczących
nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3a i 3b.
Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 25.
Ad, 24 - Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący M. Batorski poinformował, że 2 marca br. uczestniczył w Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej Senatu RP. Podczas posiedzenia
dyskutowano na temat czterech projektów ustaw rekompensujących samorządom
mniejsze wpływy do budżetów.
Następnie przewodniczący poinformował, że 4 marca br. wziął udział w otwarciu hali
sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1.
Ad. 25 - Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań
w ostatnim okresie.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od ostatniej sesji Rady Miasta
stanowi załącznik nr 26.
Radna U. Zielińska zapytała o spotkanie z Dyrektorem Departamentu Ochrony Wód
w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Burmistrz M. Banaszek poinformował, że podczas spotkania rozmawiał o
możliwościach pozyskania środków finansowych na budowę sieci.
Podczas obrad Burmistrz Miasta poinformował, że Miasto zostało wyróżnione w
konkursie „Innowacyjny Samorząd” za kampanię „Nie na marne”, której celem jest
ograniczenie produkcji odpadów. Wręczenie nagród odbyło się w Ministerstwie
Rozwoju.
Ponadto Burmistrz M. Banaszek oznajmił, że Józefów zajął II miejsce wśród miast
powyżej 20 tys. mieszkańców i V miejsce w Polsce w rankingu miesięcznika
Wspólnota "Miejsca sprzyjające edukacji".
Ad. 26 - Wolne wnioski.
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Radny J. Bajtler zaproponował, aby w ramach ograniczania zużycia plastiku,
na profilu miasta na Facebooku zamieścić informację, gdzie w Józefowie można nabyć
wodę w syfonach.
Radna B. Kaczorek wnioskowała, aby na parkingu przy poczcie w Michalinie ustawić
tabliczkę z informacją, iż samochody mogą być zaparkowane do 2 godzin.
Radna A. Masik (w imieniu radnego D. Podolskiego) zgłosiła wniosek o ustawienie
ławki przy ul. Skłodowskiej - między ul. Dębową, a ul. Różaną, po lewej stronie jadąc
w kierunku Wiązowny.
Radna A. Masik poruszyła temat związany z organizacją w Józefowie komunikacji
publicznej.
Burmistrz M. Banaszek powiedział, że na następną sesją bądź na jedno z kolejnych
posiedzeń przedstawi radnym informację na temat podjętych do tej pory działań.
Radna M. Jakubowska powiedziała, że powyższy temat będzie przedmiotem obrad
Komisji Budżetowo – Gospodarczej.
Radna U. Zielińska zwróciła się z prośbą, aby w związku ze sprzedażą budynku, w
którym znajduje się poczta, wystosować pismo do Poczty Polskiej z pytaniem, czy
placówka nadal będzie funkcjonować przy ul. Świderskiej.
Radny G. Kruk wnioskował o zbudowanie wyniesionego skrzyżowania ul. 3 Maja
z ul. Armii Krajowej. Radny zwrócił uwagę na trudności w włączeniu się do ruchu
z ul. Armii Krajowej w ul. 3 Maja, mimo zamontowanego lustra drogowego.
Ad. 27 - Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad przewodniczący zamknął posiedzenie
o godz. 16.30.

Sporządziła:
Marta Wrońska
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Mariusz Batorski

