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Protokół nr 15/2011
z obrad XV sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 21 grudnia 2011 roku
w Klubie „Hydrofornia” przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Ad. 1
Przewodnicząca Rady Miasta Marianna Jakubowska o godz. 12.00 otworzyła
obrady XV sesji, po czym powitała radnych, władze miasta i przybyłych gości.
Lista obecności radnych i gości stanowi kolejno załącznik nr 1 i 2 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Załącznik nr 2 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie projektów uchwał do porządku obrad
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła proponowany porządek obrad i
spytała, czy ktoś z obecnych radnych ma do niego uwagi.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodnicząca Rady poddała porządek
pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie zaakceptowała porządek
posiedzenia.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad XV sesji Rady Miasta Józefowa.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIV sesji.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2012
– 2026.
5. Uchwała budżetowa Miasta Józefowa na 2012 rok:
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej,
d) stanowisko Burmistrza o zmianach proponowanych przez Komisję BudżetowoGospodarczą,
e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
f) głosowanie autopoprawek,
g) głosowanie uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami.
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6. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu.
7. Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji
przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok
2012.
8. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami.
10. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 123/III/99 Rady Miejskiej w Józefowie z
dnia 15 października 1999 r. w sprawie ustalenia stawek podstawowych czynszu
z tytułu dzierżawy gruntu Miasta Józefowa.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa
13. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim
okresie.
14. Wnioski i interpelacje radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad XV sesji Rady Miasta Józefowa.

Przewodnicząca M. Jakubowska zaproponowała następujący skład Komisji
Skrutacyjnej: radny M. Mozół i radny P. Kołodziej.
Wyżej wymienieni wyrazili zgodę na udział w pracach komisji.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XIV sesji
Przewodnicząca M. Jakubowska spytała czy ktoś z radnych ma uwagi do protokołu
z XIV obrad sesji.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodnicząca poddała protokół pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie zaakceptowała protokół nr
14/2011.
Ad. 4 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na
lata 2012 - 2026
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła projekt uchwały w powyższej
sprawie.
W związku z brakiem głosów w dyskusji przewodnicząca poddała projekt pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
125/VI/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata
2012 – 2026.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Ad. 5 Uchwała budżetowa Miasta Józefowa na 2012 rok
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a) odczytanie projektu uchwały budżetowej
Przewodnicząca M. Jakubowska zwróciła się z prośbą do Skarbnika Miasta o
odczytanie projektu uchwały budżetowej Miasta Józefowa na 2012 rok.
Skarbnik Miasta H. Siwek odczytała projekt uchwały budżetowej.
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Skarbnik Miasta H. Siwek odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Powyższa opinia o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Józefowa projekcie
uchwały budżetowej na 2012 rok oraz opinia o możliwości sfinansowania
planowanego deficytu na 2012 rok stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

c) odczytanie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej P. Kołodziej odczytał opinię
Komisji Budżetowo – Gospodarczej w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta
Józefowa na 2012 rok (opinia pozytywna).
Powyższa opinia stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

d) stanowisko Burmistrza o zmianach proponowanych przez Komisję
Budżetowo-Gospodarczą
Przewodnicząca M. Jakubowska poinformowała, że stanowisko Burmistrza o
proponowanych zmianach, tj. autopoprawki do projektu uchwały budżetowej
zostały uprzednio przedstawione wszystkim radnym.
Powyższe autopoprawki stanowią załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
Przewodnicząca M. Jakubowska otworzyła dyskusję nad projektem uchwały
budżetowej.
Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej P. Kołodziej podziękował
radnym i Burmistrzowi Miasta za długie dyskusje nad propozycjami do
przyszłorocznego budżetu, dzięki którym powstał projekt uchwały budżetowej w
wersji optymalnej.
Przewodnicząca M. Jakubowska powiedziała, że kilku radnych zgłosiło się do niej z
prośbą o zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na szkolenia dla
radnych. Przewodnicząca Rady powiedziała, że zwiększenia powyższej kwoty, w
razie potrzeby, będzie można dokonać w ciągu roku.
Nie zgłoszono więcej głosów w dyskusji.
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f) głosowanie autopoprawek
Przewodnicząca M. Jakubowska zwróciła się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o
przeprowadzenie głosowania imiennego nad autopoprawkami do projektu uchwały
budżetowej.
Komisja Skrutacyjna po przeprowadzeniu głosowania odczytała protokół, który
wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

g) głosowanie uchwały budżetowej wraz z autopoprawkami
Przewodnicząca M. Jakubowska zwróciła się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o
przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały.
Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna odczytała protokół, który
wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową
Miasta Józefowa na 2012 rok Nr 126/VI/2011.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Ad. 6 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła projekt uchwały w powyższej
sprawie.
Projekt uchwały dotyczy:
- dofinansowania wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z
pochodnymi, związanych z realizacją zadań wynikających z przepisów ustaw
Prawo o ruchu drogowym i Prawo budowlane w kwocie 49.840 zł,
- dofinansowania wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń za pracę wraz z
pochodnymi, związanych z realizacją zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Otwocku w kwocie 24.960 zł.
Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag, ani pytań.
Przewodnicząca Rady M. Jakubowska poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
127/VI/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku
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Ad. 7 Uchwała w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji
przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na
rok 2012
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla Integracyjnego
Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na rok 2012.
Burmistrz S. Kruszewski usprawiedliwił nieobecność dyrekcji ICSiR podczas
niniejszych obrad sesji i przypomniał, że projekt uchwały został już omówiony.
Do projektu nie zgłoszono pytań, przewodnicząca M. Jakubowska poddała projekt
pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
128/VI/2011 w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji
przedmiotowej dla Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie na
rok 2012.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Ad. 8 Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011
rok
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła projekt uchwały w powyższej
sprawie i w związku z brakiem głosów w dyskusji zwróciła się z prośbą do Komisji
Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Po przeprowadzeniu głosowania imiennego Komisji Skrutacyjnej odczytała
protokół, który wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
129/VI/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2011 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Ad.9 Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła kolejny projekt uchwały i w związku
z brakiem głosów w dyskusji poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
130/VI/2011 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
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Załącznik nr 16 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Ad. 10 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr 123/III/99 Rady Miejskiej w
Józefowie z dnia 15 października 1999 r. w sprawie ustalenia stawek
podstawowych czynszu z tytułu dzierżawy gruntu Miasta Józefowa
Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie.
Do projektu nie zgłoszono pytań i uwag, w związku z czym przewodnicząca
poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
131/VI/2011 w sprawie uchylenia uchwały Nr 123/III/99 Rady Miejskiej w
Józefowie z dnia 15 października 1999 r. w sprawie ustalenia stawek
podstawowych czynszu z tytułu dzierżawy gruntu Miasta Józefowa.
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Ad. 11 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła ostatni z projektów uchwał.
Do projektu nie zgłoszono pytań, ani uwag, w związku z czym przewodnicząca
poddała projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
132/VI/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do nin. protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 grudnia 2011 roku

Ad. 12 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa
Przewodnicząca M. Jakubowska poinformowała, że od momentu ostatniej sesji
Rady uczestniczyła w spotkaniu wigilijnym organizowanym przez Forum
Chrześcijańskie w świetlicy socjoterapeutycznej przy ul. 3 Maja. Pani Jakubowska
wspomniała, że w spotkaniu uczestniczyła duża liczba dzieci.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że w tym roku w obydwu kościołach rozdano
dzieciom łącznie ponad 550 świątecznych paczek. Sponsorem paczek było Forum
Chrześcijańskie.
Przewodnicząca M. Jakubowska poinformowała, że do Rady Miasta wpłynęło dużo
życzeń Bożonarodzeniowych od różnych organizacji oraz instytucji.
Ad. 13 Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w
ostatnim okresie
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Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 9 grudnia 2011
r. do 21 grudnia 2011 r. stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu nr 15/2011
z obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2011 roku

W związku z pytaniami radnych Burmistrz S. Kruszewski przedstawił informacje z
następujących spotkań:
- spotkanie przedstawicieli gmin podwarszawskich Stowarzyszenia Metropolii
Warszawa,
- wywiad z gimnazjalistami z Józefowa,
- spotkanie z Zarządem Szpitala MSWiA w Otwocku.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że po długich negocjacjach z Zarządem
Transportu Miejskiego oraz gminami powiatu otwockiego podpisana zostanie
umowa w sprawie funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej S1 na trasie Otwock –
Pruszków w 2012 r.
Wiceprzewodniczący Rady C. Łukaszewski spytał o warunki umowy.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że udział Józefowa wyniesie 950 tys. zł,
Otwocka 1,35 mln zł, powiatu otwockiego 700 tys. zł, Gm. Karczew 200 tys. zł, inne
gminy dołożyły również symboliczną kwotę.
Następnie Burmistrz poinformował, że 13 grudnia b.r. podpisana została umowa
pożyczki na współfinansowanie wkładu własnego dla projektów dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”. Umowa została
zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Kwota pożyczki to 17 518 245 zł.
Ad. 14 Wnioski i interpelacje radnych
Radny C. Książek wnioskował o przedstawienie radnym informacji na temat różnic
między harmonogramem, a wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu
„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
Józefowa”.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że przedstawi ww. różnice.
Burmistrz M. Banaszek wspomniał, że wykonanie będzie na poziomie ok. 98 %.
Radny M. Batorski powiedział, że jednemu z józefowskich przedsiębiorców
naliczono podatek od gruntu tak jakby cała jego nieruchomość była przeznaczona
pod działalność gospodarczą, natomiast prowadzi on działalność tylko na części
działki. Radny spytał czy taki sposób naliczenia jest prawidłowy.
Burmistrz S. Kruszewski zaproponował, aby mieszkaniec zgłosił się z powyższą
sprawą do Referatu Podatków i Opłat, po czym wspomniał, że jeśli dana osoba nie
zgadza się z wydaną decyzją podatkową, może się od niej odwołać.

-7-

-

-8-

Wiceprzewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się z prośbą o lepsze oznakowanie
nowego ronda przy zbiegu ul. Skłodowskiej z ul. Sikorskiego.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że zgłosi tę sprawę do Powiatu Otwockiego,
który jest właścicielem ul. Sikorskiego.
Radna M. Walkiewicz zasygnalizowała, aby powyższe rondo pomalować widoczną
farbą, gdyż sprawdza się to w innych gminach.
Ad.15 Wolne wnioski
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad. 16 Zakończenie obrad XV sesji Rady Miasta Józefowa
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodnicząca M .Jakubowska
o godz. 13.25 zamknęła XV sesję Rady Miasta Józefowa.

Przewodnicząca Rady
Miasta Józefowa

Sporządziła:
Marta Wrońska

Marianna Jakubowska
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