Protokół nr 22/2020
z obrad XXII sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 17 kwietnia 2020 roku w sali obrad Rady Miasta Józefowa,
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, budynek B
Ad. 1
Przewodniczący Rady Miasta M. Batorski o godz. 14.30 otworzył obrady XXII sesji
i powitał radnych oraz wszystkich przybyłych.
W następnej kolejności przewodniczący stwierdził prawomocność obrad.
W obradach uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2.
Wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie nowych projektów uchwał
do porządku obrad sesji stanowi załącznik nr 3.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 4.
Ad. 2
Przewodniczący M. Batorski przedstawił porządek obrad sesji i poinformował,
że wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do niego dwóch projektów
uchwał:
- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości
gruntowych stanowiących własność gminy Miasta Józefowa, położonych w
Józefowie przy ul. Ogrodowej,
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.
Ponadto przewodniczący poinformował o zmianie tytułu uchwały zamieszczonej pod
pkt. 11. Wyrażenie: „przedłużenia terminu płatności” zostało zastąpione
wyrażeniem: „odroczenia terminu płatności.
W związku z brakiem uwag przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek
obrad z ww. zmianami.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – jednogłośnie przyjęła porządek obrad
niniejszej sesji.
PORZĄDEK OBRAD
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad XXII sesji Rady Miasta Józefowa.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XX i XXI sesji.
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2020 roku w
wysokości 3 750 000 zł.
5. Uchwała w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego
uczniom klas VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w
Józefowie w roku szkolnym 2020/2021.
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6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2020 r.
7. Uchwała zatwierdzająca zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie
wprowadzenia przepisów porządkowych o zakazie korzystania z
rekreacyjnych i sportowych obiektów użyteczności publicznej stanowiących
własność miasta Józefowa.
8. Uchwała zatwierdzająca zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie
zawieszenia funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na terenie miasta Józefowa.
9. Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
skargi Wojewody Mazowieckiego.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności
nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność gminy Miasta Józefowa,
położonej w Józefowie przy ul. Wiosennej.
11. Uchwała w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości
wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.
12. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Józefowie.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności
nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasta Józefowa,
położonych w Józefowie przy ul. Ogrodowej.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.
15. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
16. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim
okresie.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Miasta Józefowa.
Ad.3
Przewodniczący M. Batorski przedstawił protokół z obrad XX sesji Rady Miasta.
Radny M. Breś zgłosił, że ma uwagi do protokołu i chciałby wnieść do niego poprawki
po odsłuchaniu nagrania z obrad.
W związku z powyższym przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
zdjęcie ww. protokołu z porządku obrad.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – 14 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” postanowiła przełożyć przyjęcie protokołu z XX sesji na kolejne
obrady.
Następnie przewodniczący M. Batorski poddał pod głosowanie protokół z obrad XXI
sesji Rady Miasta.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – jednogłośnie zaakceptowała ww. protokół.
Ad. 4
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Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w 2020 roku w wysokości 3 750 000 zł.
Radny P. Kołodziej zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu jest informacja o wysokości
oprocentowania pożyczki, a Rada Polityki Pieniężnej zmieniła tę wysokość. Radny
zapytał, czy w związku z tym może okazać się, iż trzeba będzie zmieniać ww. uchwałę.
Mecenas A. Faluta wyjaśniła, że uzasadnienie do uchwały nie stanowi jej części
normatywnej, w związku z czym zmiana wysokości oprocentowania nie wpłynie na
konieczność zmiany uchwały.
Radny D. Podolski zapytał, czy znany jest termin podpisania umowy.
Burmistrz M. Banaszek odpowiedział przecząco i nadmienił, że jest to zależne od
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Miasto będzie
zabiegać o podpisanie umowy.
Przewodniczący M. Batorski poddał następnie pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
180/VIII/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2020 roku w wysokości 3 750 000
zł. Stanowi ona załącznik nr 5.
Ad. 5
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w sprawie wskazania
miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im.
Romualda Traugutta w Józefowie w roku szkolnym 2020/2021.
Radny P. Kołodziej powiedział, że jest przeciwny wprowadzeniu ww. uchwały,
ponieważ dotyczy ona tylko Szkoły Podstawowej Nr 2 i jego zdaniem, jak uczniowie
wrócą do szkoły, pojawi się problem taki jak w ubiegłym roku.
Radna A. Masik nie zgodziła się ze zdaniem przedmówcy i wspomniała, że dzięki tej
uchwale możliwy będzie równy podział co do liczebności uczniów we wszystkich
szkołach.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący Rady Miasta
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – 14 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”
podjęła Uchwałę Nr 181/VIII/2020 w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku
szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w
Józefowie w roku szkolnym 2020/2021. Uchwała stanowi załącznik nr 6.
Ad. 6
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2020 r. i w związku z brakiem zastrzeżeń
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
182/VIII/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
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oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2020 r.
Uchwała stanowi załącznik nr 7.
Ad. 7
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
przepisów porządkowych o zakazie korzystania z rekreacyjnych i sportowych
obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Józefowa i w
związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
183/VIII/2020 w powyższej sprawie. Uchwała stanowi załącznik nr 8.
Ad. 8
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały zatwierdzającej
zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie zawieszenia funkcjonowania
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie miasta Józefowa.
Radna M. Jakubowska zapytała, czy został unieważniony przetarg na budowę
PSZOK-u, z uwagi na oferty znacznie przewyższające kwotę proponowaną przez
Miasto.
Burmistrz M. Banaszek potwierdził, że przetarg został unieważniony.
Przewodniczący Rady Miasta poddał następnie pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
184/VIII/2020 zatwierdzającą zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa w sprawie
zawieszenia funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na terenie miasta Józefowa. Uchwała stanowi załącznik nr 9.
Ad.9
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Wojewody Mazowieckiego.
Przewodniczący poinformował następnie, że w dniu wczorajszym wysłał radnym
treść skargi.
Radny M. Breś zwrócił się z prośbą do pani mecenas o streszczenie spraw
poruszonych w skardze.
Mecenas A. Faluta poinformowała, że skarga dotyczy głównie przekroczenia
kompetencji do wykonania zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W uchwale znajdują się też zapisy, które są
powtórzeniem zapisów ustawy. Ponadto postawiono zarzuty wobec wieloletniego
planu finansowego inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych. Następnie p. A. Faluta
powiedziała, że są rozbieżności stanowisk Wód Polskich i nadzoru prawnego
Wojewody Mazowieckiego. Jednak Gmina dostosuje regulamin do zawartych
zarzutów. Pani mecenas nadmieniła, że nie brała udziału w przygotowywaniu tego
regulaminu, ale treść odpowiedzi na skargę zostanie przez nią przygotowana.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący M. Batorski
poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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Rada Miasta w obecności 15 jej członków – 13 głosami „za”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr 185/VIII/2020 w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi Wojewody Mazowieckiego. Uchwała
stanowi załącznik nr 10.
Ad. 10
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność
gminy Miasta Józefowa, położonej w Józefowie przy ul. Wiosennej.
Do projektu nie zgłoszono pytań, w związku z czym przewodniczący Rady poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
186/VIII/2020 w powyższej sprawie. Uchwała stanowi załącznik nr 11.
Ad. 11
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w sprawie odroczenia
terminu płatności podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Radna M. Jakubowska zwróciła się z prośbą do pani mecenas o przedstawienie
zmian, jakie zostały wprowadzone do projektu uchwały. Następnie zapytała o
wysokość środków finansowych, których dotyczy przesunięcie.
Mecenas A. Faluta poinformowała, że do projektu uchwały wpisany został ust. 3 w §
1, który dotyczy wprowadzenia formularza dla przedsiębiorcy, stanowiącego
załącznik do nin. uchwały. Jest to zgodne ze stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, którego zdaniem uchwały gmin powinny zawierać taki
formularz. Ponadto rozszerzone zostało uzasadnienie, które zawiera istotne
informacje dla przedsiębiorców.
Burmistrz M. Banaszek odpowiadając na pytanie radnej M. Jakubowskiej
poinformował, że jest to kwota około 250 tys. zł.
Radny M. Breś powiedział, że jego zdaniem dodanie formularza do uchwały może
przyczynić się do tego, iż przedsiębiorca nie będzie mógł jednocześnie skorzystać z
innego rodzaju pomocy.
Mecenas A. Faluta wyjaśniła, że poprzez wprowadzenie formularza Rada nie
wprowadza żadnych ograniczeń, ponieważ ustalone normy obowiązują na podstawie
ustawy. Zmodyfikowana zostaje tylko treść formularza dla ułatwienia
przedsiębiorcom ubiegania się o pomoc.
Przewodniczący M. Batorski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
187/VIII/2020 w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości
wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z
powodu COVID-19. Uchwała stanowi załącznik nr 12.
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Ad. 12
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie.
Przewodniczący poinformował, że ww. skargę uznaje się za bezzasadną, a wyjaśnienia
zawarte są w uzasadnieniu.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag, w związku z czym przewodniczący Rady
Miasta poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – 14 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr 188/VIII/2020 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie. Uchwała
stanowi załącznik nr 13.
Ad. 13
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących
własność gminy Miasta Józefowa, położonych w Józefowie przy ul. Ogrodowej i w
związku z brakiem uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
189/VIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności
nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Miasta Józefowa,
położonych w Józefowie przy ul. Ogrodowej. Uchwała stanowi załącznik nr 14.
Ad. 14
Przewodniczący M. Batorski przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie opłaty prolongacyjnej i w związku z brakiem głosów w dyskusji poddał go
pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 jej członków – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
190/VIII/2020, która stanowi załącznik nr 15.
Ad. 15
Przewodniczący M. Batorski poinformował, że odpowiedzi na pytania radnych
zadane podczas ostatniej sesji i podczas poprzednich komisji Rady zostały wysłane
wszystkim radnym drogą mailową.
Następnie przewodniczący oznajmił, że w ostatnim okresie wspólnie z
przedstawicielami Forum Chrześcijańskiego roznosił paczki żywnościowe. Ponadto
wspólnie z radnymi wśród mieszkańców rozniesiony został ostatni numer pisma
„Józefów nad Świdrem”, do którego załączone zostały maseczki ochronne.
Przewodniczący poinformował, że w przyszłym tygodniu, również przy pomocy
radnych i innych osób, rozniesione zostaną maseczki dla mieszkańców.
Radny M. Breś zwrócił się z prośbą, aby podczas roznoszenia maseczek priorytetowo
potraktować seniorów.
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Zastępca Burmistrza P. Gąszcz poinformował, że rozniesionych zostanie 15 tys.
maseczek, które są wielokrotnego użytku. Łącznie z maseczkami, które były
dołączone do pisma samorządowego jest to ok. 20 tys. maseczek.
Ad. 16
Przewodniczący M. Batorski poinformował, że wysłał radnym drogą mailową
sprawozdanie przygotowane przez Burmistrza Miasta, dotyczące działań
podejmowanych w ostatnim okresie. Ponadto w porządku obrad zamieszczona
została informacja o wydanych zarządzeniach.
Wykaz zarządzeń Burmistrza Miasta stanowi załącznik nr 16.
Radna U. Zielińska zapytała czy pracownicy przychodni zdrowia są wyposażeni w
niezbędne środki ochrony zdrowia.
Burmistrz M. Banaszek poinformował, że pani dyrektor przychodni zgłaszała
zapotrzebowanie do Wojewody Mazowieckiego oraz Ministerstwa Zdrowia i
nadmienił, że lekarze muszą być wyposażeni w profesjonalny, jednorazowy strój
ochronny. Burmistrz powiedział, że przychodnia z Ministerstwa Zdrowia otrzymała
śladowe ilości maseczek (około 20 – 30 sztuk). Przychodnia własnymi siłami zakupiła
niezbędne środki ochrony, a p. D. Kembrowska wykonała przyłbice na drukarce 3D.
Przewodniczący M. Batorski powiedział, że prawdopodobnie 10 maja odbędą się
wybory prezydenckie i w związku z tym zapytał, ile osób zgłosiło się do pracy w
komisjach wyborczych.
Burmistrz M. Banaszek poinformował, że wystosował pismo do Państwowej Komisji
Wyborczej, w którym przedstawił potrzeby osobowe w Józefowie. Burmistrz oznajmił,
że do pracy w komisjach potrzeba 97 osób, a zgłosiło się 15.
Radny P. Kołodziej zapytał o wyposażenie w niezbędne środki ochrony zdrowia
służby miejskie m.in. pracowników szkół, Straży Miejskiej, MOPS-u, Zakładu „Piękne
Miasto”.
Zastępca Burmistrza P. Gąszcz powiedział, że szkoły prawdopodobnie do września
nie zostaną otwarte. Następnie poinformował, że zakupiono około 2 tys. maseczek dla
pracowników i służb miejskich. W zapasach jest około 5 – 6 tys. sztuk maseczek oraz
inne środki ochrony.
Radny M. Breś zapytał o rezultat akcji „Komputer dla ucznia”.
Pani D. Kembrowska odpowiedziała, że w przyszłym tygodniu do szkół zostanie
przekazanych 80 komputerów. Są to komputery poleasingowe, w pełni sprawne.
W następnej kolejności Burmistrz Miasta poinformował, że analizowane są obecnie
finansowe konsekwencje pandemii i oznajmił, że wraz ze spadkiem dochodów
mieszkańców, zmaleją również wpływy do budżetu miasta. Konieczne będzie
przeanalizowanie wydatków budżetowych i szukanie oszczędności.
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W związku z kolejnym pytaniem radnego P. Kołodzieja, Zastępca Burmistrza P.
Gąszcz poinformował, że część pracowników Miasta otrzymuje wynagrodzenie
przestojowe. Dotyczy to głównie ratowników zatrudnionych na pływalni oraz
pracowników gospodarczych pracujących w placówkach oświatowych.
Radny D. Podolski zapytał o umowę na odbiór odpadów.
Burmistrz M. Banaszek przypomniał, że obecna umowa obowiązuje do końca
czerwca. Następnie poinformował, że Miasto jest w trakcie przetargu, a w przyszłym
tygodniu odbędzie się otwarcie ofert.
Ad. 17
Pod koniec obrad Burmistrz M. Banaszek powiedział o zamiarze zakupu
urzędomatu, który umożliwiłby mieszkańcom dostarczenia pism i akt sprawy do
urzędu 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu. Koszt urządzenia to około 30 tys. zł.
Jest szansa, że w przypadku zakupu urzędomatu przez większą liczbę gmin koszt ten
może zmaleć. Burmistrz oznajmił, że urzędomat zostałby zamontowany na stałe.
Następnie Burmistrz zapytał radnych, co sądzą o takim zakupie.
Przewodniczący M. Batorski powiedział, że zamontowanie urzędomatu na stałe jest
dobrym pomysłem. Ułatwi to dostęp do urzędu mieszkańcom, którzy późno wracają
z pracy.
Ad. 18
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad przewodniczący Rady Miasta
zamknął obrady sesji o godz. 16.45.
Sporządziła:
Marta Wrońska
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