Protokół nr 21/2016
z obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa, która odbyła się 17 czerwca 2016 roku
w siedzibie Rady Miasta,
przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Ad.1 Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.
O godzinie 14.10 przewodniczący Rady Miasta Józefowa C. Łukaszewski stwierdził
quorum i otworzył XXI sesję .
W obradach uczestniczyło 14 radnych (nieobecny był radny G. Nojszewski), Burmistrz
Miasta Józefowa S. Kruszewski, Zastępca Burmistrza M. Banaszek, Skarbnik Miasta H.
Siwek, Sekretarz Miasta K. Wasilewska, Radca Prawny Zbigniew Czajor oraz
redaktorzy lokalnych gazet i mieszkańcy.
Listy obecności radnych i gości stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06.2016 r.

Załącznik nr 2 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06. 2016r.

Wnioski Burmistrza o zamieszczenie projektów uchwał w porządku obrad XXI sesji
stanowią załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad.2 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poinformował, że radni
9 czerwca br. otrzymali porządek obrad XXI sesji (stanowi on załącznik nr 4 do nin.
protokołu) ,
Załącznik nr 4 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06.2016 r.

po czym zapytał o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag, wobec czego przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski
zaproponował wprowadzenie jako punktu 6 – drugiego projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok oraz jako punktu 7 – projektu
uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim i odpowiednie
przenumerowanie kolejnych punktów, a także po punkcie 16 wprowadzenie dwóch
projektów stanowisk Rady Miasta Józefowa przedłożonych w niniejszym dniu radnym i
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odpowiednie przenumerowanie punktów następujących po ww. projektach stanowisk.
Następnie przewodniczący Rady Miasta Józefowa zapytał o uwagi do przedstawionej
propozycji.
Odnośnie przedstawionej przez przewodniczącego propozycji porządku obrad, zabrał
głos radny A. Pyra. Radny odniósł się do propozycji jednego z projektów stanowisk
Rady Miasta Józefowa zwracając uwagę, że podczas posiedzenia Komisji Przestrzegania
Prawa i Porządku Publicznego 7 czerwca br. dyskutowano na poruszony w stanowisku
temat, a 16 czerwca br. przyjęto protokół z tego posiedzenia. Radny powiedział, że z
ww. protokołu wynika zupełnie coś innego, natomiast w nin. dniu ponownie następuje
powrót do tego tematu. Radny stwierdził, że nie rozumie tej sytuacji.
W nawiązaniu do wątpliwości radnego A. Pyry, przewodniczący Rady Miasta C.
Łukaszewski wyjaśnił, że posiedzenie Komisji PPiPP z udziałem wszystkich radnych
dotyczyło omówienia zarówno materiałów przedłożonych Radzie przez burmistrza, jak
i wyjaśnienia radnego Pyry . Przewodniczący podkreśli, że na podstawie analizy ww.
materiałów, doszedł do przekonania, że Rada powinna zająć stanowisko i dlatego radni
otrzymali w nin. dniu propozycję takiego stanowiska. Przewodniczący zaznaczył, że jest
to propozycja przewodniczącego , natomiast jak zachowają się pozostali radni podczas
głosowania jest inną sprawą.
Radny A. Pyra zwrócił się do przewodniczącej Komsji PPiPP o przedstawienie opinii
radnych z posiedzenia Komisji PPiPP i wniosku Komisji.
Przewodnicząca Komisji PPiPP M. Walkiewicz poinformowała, że był wniosek
formalny, aby tego dnia, w którym odbywało się posiedzenie, Rada nie zajmowała się
tym tematem.
Ponownie zabrał głos radny A. Pyra stwierdzając, że podczas posiedzenia Komisji
PPiPP postanowiono nie powracać do tematu, do czasu zakończenia sprawy sądowej.
Inni radni nie zgłosili uwag do propozycji porządku obrad przedstawionej przez
przewodniczącego Rady Miasta.
Mając powyższe na uwadze, przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poddał
propozycję nowego porządku obrad pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – 13 głosami ,,za” , 1 radny wstrzymał
się od głosu – przyjęła porządek obrad XXI sesji z uwzględnieniem zmian
zaproponowanych przez przewodniczącego Rady Miasta Józefowa C. Łukaszewskiego,
który przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18
grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa
na lata 2016-2024.
5. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
6. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
7. Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim.
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8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2015 rok.
9. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za
2015 rok:
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2015 rok;
c) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2015 rok;
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Józefowa za 2015 rok.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczna
opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania”.
11.Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Józefowem a
Województwem Mazowieckim.
12. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach
rozgraniczających drogi gminnej – ulicy Wodociągowej (dz. ew. 72/7 w obr. 67).
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie.
14. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 81/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia
27.07.2015 r.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
16. Uchwała w sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
17. Stanowisko Rady Miasta Józefowa.
18. Stanowisko Rady Miasta Józefowa.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
20. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
21.Wnioski i interpelacje radnych.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miasta Józefowa.
Protokół z obrad XX sesji Rady Miasta Józefowa przyjęto w obecności 14 radnych – 12
głosami ,,za” , 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Następnie powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: radna U. Zielińska, radny P.
Kołodziej – przewodniczący.
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Ad. 4 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18
grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na
lata 2016-2024.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, że ww. projekt uchwały
był omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania materiałów na XXI sesję,
po czym zapytał o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag do niego , wobec powyższego przewodniczący Rady Miasta
C. Łukaszewski poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
178/VII/2016 zmieniającą uchwałę Nr 127/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia 18
grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na
lata 2016 -2024, stanowiącą załącznik nr do nin. 5 protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad. 5 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, że ww. projekt uchwały
był omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania materiałów na XXI sesję
oraz posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, po czym zapytał o uwagi do
niego.
Radny D. Podolski zwrócił uwagę, że najpierw należy zrealizować te ulice, które były
zapisane w budżecie do projektowania już wcześniej, a dopiero później ulicę ,,Bez
nazwy” odchodzącą od ul. Granicznej (po jej zaprojektowaniu).
Zastępca burmistrza M. Banaszek wyjaśnił, że w tej ulicy będzie najpierw
wykonywana kanalizacja, która jest projektowana. Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej,
będzie można myśleć o nawierzchni.
Innych pytań nie zgłoszono, w związku z powyższym przewodniczący Rady Miasta C.
Łukaszewski zwrócił się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie
głosowania imiennego.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, a następnie przewodniczący tej
komisji P. Kołodziej odczytał protokół z głosowania.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z listą z głosowania imiennego stanowi załącznik nr
6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
179/VII/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
stanowiącą załącznik nr do nin. 7 protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.
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Ad. 6 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, że ww. projekt uchwały
był omawiany podczas posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej, po czym
zapytał o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili pytań i uwag, wobec powyższego przewodniczący Rady Miasta C.
Łukaszewski zwrócił się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie
głosowania imiennego.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie, a następnie przewodniczący tej
Komisji P. Kołodziej odczytał protokół z głosowania.
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 8 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
180/VII/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok,
stanowiącą załącznik nr do nin. 9 protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad. 7 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, że ww. projekt uchwały
był omawiany podczas posiedzenia Komisji Budżetowo – Gospodarczej 16 czerwca br.,
a w nin. dniu radni otrzymali zmieniony projekt uchwały (przestawione liczby w
kwocie) po czym zapytał o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego przewodniczący Rady Miasta
C. Łukaszewski poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
181/VII/2016 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim, stanowiącą
załącznik nr do nin. 10 protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad. 8. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, że ww. projekt uchwały
był omawiany podczas posiedzeń Komisji Budżetowo – Gospodarczej i Komisji
Rewizyjnej , po czym zapytał o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag, wobec powyższego przewodniczący Rady Miasta
C. Łukaszewski poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
182/VII/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
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ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Józefowa za 2015 rok, stanowiącą
załącznik nr do nin. 11 protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad.9 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Józefowa za
2015 rok:
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej dotyczące udzielenia absolutorium burmistrzowi
miasta,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Józefowa za 2015 rok;
c) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
burmistrzowi miasta Józefowa za 2015 rok.
Przewodniczący C. Łukaszewski przypomniał, że wszyscy radni otrzymali opinię
Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu miasta za 2015 rok, Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 30 maja 2016 r. w
sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa o udzielenie absolutorium
burmistrzowi miasta Józefowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok;
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta
Józefowa z a 2015 rok.
Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 30 maja
2016 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa o udzielenie
absolutorium burmistrzowi miasta Józefowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za
2015 rok , stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta
Józefowa z a 2015 rok stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Radni nie zgłosili uwag do opinii - Stanowiska Komisji Rewizyjnej, Uchwały Składu
Orzekającego RIO w Warszawie.
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Następnie przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski odczytał wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta za 2015 rok.
Radni nie zgłosili uwag do ww. wniosku.
Mając powyższe na uwadze przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poddał
wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta
Józefowa za 2015 rok pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – 13 głosami ,,za” , głosów ,,przeciw” nie
stwierdzono, 1 radny wstrzymał się od głosu – zaakceptowała wniosek Komisji
Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Józefowa za 2015
rok.
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta
Józefowa za 2015 rok.
W ww. punkcie porządku obrad zabrał głos radny A. Pyra. Radny Pyra zwrócił się z
prośbą o głosowanie ,,przeciw” udzieleniu absolutorium burmistrzowi miasta za 2015
rok, argumentując, że w ubiegłym roku miasto Józefów w wyniku działalności
burmistrza musiało zrezygnować z wniosku unijnego na budowę oczyszczani i utraciło
13 mln zł. Radny stwierdził, że z korespondencji między WFOŚ a miastem Józefów
wynika, że głównym powodem zerwania umowy był brak możliwości sfinansowania
inwestycji. Radny nadmienił, że burmistrz trzykrotnie nie odpowiedział na wezwania
WFOŚ, co skutkowało zerwaniem umowy.
W konsekwencji swojej wypowiedzi radny A. Pyra wnioskował o nieudzielenie
burmistrzowi miasta Józefowa absolutorium za 2015 rok.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Pyry, zabrał głos radca prawny Urzędu Miasta
Józefowa Z. Czajor wyjaśniając, że uprawnienie do złożenia wniosku o udzielenie lub
nieudzielenie absolutorium służy wyłącznie Komisji Rewizyjnej . W tym głosowaniu i w
głosowaniu nad projektem uchwały o udzielenie absolutorium bądź nieudzielenie
absolutorium, radny wyraża swoją wolę.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono, wobec powyższego przewodniczący Rady Miasta
C. Łukaszewski poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania
imiennego nad ww. projektem uchwały.
Po przeprowadzeniu głosowania, przewodniczący Komisji Skrutacyjnej P. Kołodziej
odczytał protokół z głosowania, który wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 15
do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – 13 głosami ,,za”, 1 głosem ,,przeciw”
podjęła Uchwałę
Nr 183/VII/2016 w sprawie
udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta Józefowa za 2015 rok, stanowiącą załącznik nr do nin. 16
protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.
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W ww. punkcie porządku zabrał głos burmistrz miasta S. Kruszewski, dziękując
radnym za udzielenie absolutorium oraz wszystkim pracownikiem urzędu miasta za
pomoc w realizacji budżetu.
Ad. 10 Uchwała w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.
„Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania
i wychowania”.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, że ww. projekt uchwały
był omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania materiałów na XXI sesję,
po czym zapytał o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodniczący
Rady Miasta C. Łukaszewski poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
184/VII/2016 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej pn.
„Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania
i wychowania” , stanowiącą załącznik nr do nin. 17 protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad. 11.Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Józefowem a
Województwem Mazowieckim.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, że ww. projekt uchwały
był omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania materiałów na XXI sesję,
po czym zapytał o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodniczący
Rady Miasta C. Łukaszewski poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
185/VII/2016 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Józefowem a
Województwem Mazowieckim , stanowiącą załącznik nr do nin. 18 protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad. 12 Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach
rozgraniczających drogi gminnej – ulicy Wodociągowej (dz. ew. 72/7 w obr. 67).
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, że ww. projekt uchwały
był omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania materiałów na XXI sesję,
po czym zapytał o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodniczący
Rady Miasta C. Łukaszewski poddał go pod głosowanie.
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Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
186/VII/2016 w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Miasta Józefowa
prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach
rozgraniczających drogi gminnej – ulicy Wodociągowej (dz. ew. 72/7 w obr. 67),
stanowiącą załącznik nr do nin. 19 protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad. 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej
w Józefowie.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, że ww. projekt uchwały
był omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania materiałów na XXI sesję,
po czym zapytał o uwagi do niego. Przewodniczący przypomniał, że nieruchomość, o
której mowa w projekcie uchwały znajduje się w Józefowie przy ul. Zawiszy.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodniczący
Rady Miasta C. Łukaszewski poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
187/VII/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej
w Józefowie , stanowiącą załącznik nr do nin. 20 protokołu.
Załącznik nr 20 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad.14 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 81/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia
27.07.2015 r.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, że ww. projekt uchwały
był omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania materiałów na XXI sesję,
Nadmienił, że wtedy radni otrzymali wtedy zmienioną jego wersję. Następnie
przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o uwagi do niego.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodniczący
Rady Miasta C. Łukaszewski poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
188/VII/2016 zmieniającą uchwałę Nr 81/VII/2015 Rady Miasta Józefowa z dnia
27.07.2015 r., stanowiącą załącznik nr do nin. 21 protokołu.
Załącznik nr 21 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad. 15 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
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Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, że ww. projekt uchwały
był omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania materiałów na XXI sesję,
po czym zapytał o uwagi do niego. Przypomniał, że w ww. punkcie jest mowa o
projekcie uchwały , w którym zostały uwzględnione m.in. działki o numerach: 11/1,
11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2 w obrębie 17.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do ww. projektu uchwały, wobec czego przewodniczący
Rady Miasta C. Łukaszewski poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
189/VII/2016 w sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiącą załącznik nr 22 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 22 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad. 16 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał, że ww. projekt uchwały
był omawiany podczas posiedzenia dotyczącego omawiania materiałów na XXI sesję,
Nadmienił, że dotyczy on m.in. działek o numeracji: 77/1, 223 z obrębu 4, po czym
zapytał o uwagi do niego.
W związku z ww. projektem uchwały, zabrał głos radny A. Pyra stwierdzając, że
prawdopodobnie działka nr 224 obr. 4 została podzielona na dwie działki, dlatego
zapytał czy zostało to sprawdzone i zmienione.
W związku z powyższym pytaniem, przewodniczący Rady Miasta ogłosił 10 minutową
przerwę w obradach sesji.
Po zakończeniu przerwy o godz. 14.20 wznowiono obrady.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski powrócił do projektu uchwały w
sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego lasów
niestanowiących własności Skarbu Państwa, oddając głos zastępcy burmistrza.
Burmistrz M. Banaszek odpowiedział, że działka, o której nadmienił radny została
podzielona dość niedawno. W ubiegłym roku Starostwo wydało dwie decyzje o
pozwoleniu na budowę. W przekonaniu Urzędu Miasta Józefowa, po ustaleniu z
prawnikami i urbanistami, ww. pozwolenia na budowę naruszają plan miejscowy, ale
taki podział mógł zostać zrealizowany. Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli budynki zostały
tam wybudowane, nawet w oparciu o pozwolenie na budowę z rażącym naruszeniem
prawa, to podział rzeczywiście nastąpił. Dodał, że ta sprawa na pewno będzie miała
ciąg dalszy.
Kontynuując burmistrz M. Banaszek powiedział, że działka nr 224 przed podziałem
miała nieco ponad 1500 m². Na terenie tym, w planie miejscowym dopuszczona jest
zabudowa budynkami jednorodzinnymi. Jeden budynek może stanąć na działce min.
1500 m². W ubiegłym roku została wydana decyzja na jeden budynek, natomiast
później, w odstępie półtora miesiąca – na kolejne dwa budynki. Burmistrz nadmienił, że
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Józefów pytał w Starostwie o powyższą sprawę, jednak dotychczas nie uzyskał
odpowiedzi.
Reasumując burmistrz M. Banaszek zgłosił autopoprawkę do ww. projektu uchwały.
Poprosił o poprawienie numeracji działki w paragrafie 2 akapicie 2 : zamiast działki 224,
wpisanie 224/1, 224/3, 224/4
Radny M. Batorski dodał, że pomyłka jest również w numerze obrębu. Zamiast obrębu
42 powinien być obręb 62.
Zastępca Burmistrza M. Banaszek potwierdził słowa radnego Batorskiego i poprosił o
poprawienie numeru obrębu w paragrafie 2 , akapicie 3 : zamiast działki nr 48 obręb 42
wpisanie : nr 48 obręb 62.
Innych uwag i pytań nie zgłoszono, wobec czego przewodniczący Rady Miasta C.
Łukaszewski poddał ww. autopoprawki pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie zaakceptowała ww.
autopoprawki burmistrza.
Następnie przewodniczący Rady Miasta poddał projekt uchwały pod głosowanie z
uwzględnieniem autopoprawek burmistrza.
Rada Miasta Józefowa w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
190/VII/2016 w sprawie wyrażenia opinii, dla pozbawienia charakteru ochronnego
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiącą załącznik nr do nin. 23
do nin. protokołu.
Załącznik nr 23 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad. 17. Stanowisko Rady Miasta Józefowa.
W ww. punkcie porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski
poinformował, że radni w nin. dniu otrzymali propozycję stanowiska w sprawie
omawianej podczas posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
7 czerwca br. Podczas tego posiedzenia radni zapoznali się z pismem burmistrza oraz
pismem radnego A. Pyry w sprawie zasiedzenia działki nr 15 w obrębie 5.
Przewodniczący stwierdził, że wtedy zakończono obrady, ponieważ radni nie byli w
stanie ,,na gorąco” oceniać wartości i sensu tych pism. Obecnie po ponad tygodniu
pojawia się propozycja podjęcia stanowiska odmiennego niż było to proponowane
podczas ubiegłej sesji Rady. Przewodniczący dodał, że treść projektu stanowiska została
radnym przedłożona.
Następnie w ww. sprawie zabrał głos radny A. Pyra.
Radny Pyra przypomniał, że pisma burmistrza dotyczyły zasiedzenia działki oraz
sprawy oczyszczalni ścieków, po czym podkreślił, że było przygotowane stanowisko
dotyczące dwóch spraw, natomiast w nin. dniu nie ma mowy o oczyszczalni ścieków.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski wyjaśnił, że obecnie zostało
zaproponowane inne stanowisko. Jeśli ktoś chciałby zmienić je, czy przedstawić inne
propozycje, ma taką możliwość.
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Radny A. Pyra argumentował, że podczas posiedzenia Komisji PPiPP z udziałem
wszystkich radnych przegłosowany został wniosek, że tematem zasiedzenia działki ,
Rada Miasta ma się zajmować po ogłoszeniu wyroku sądu w tej sprawie.
Radny stwierdził, że nagle po tygodniu przewodniczący Rady Miasta przedstawia
nowe stanowisko, w którym nie ma mowy o oczyszczalni.
Kontynuując radny przypomniał, że wcześniej argumentowano, że o oczyszczalni nie
można dyskutować , bo nie było wyroku sądu dotyczącego pozwolenia na budowę,
natomiast obecnie nie ma wyroku sądu dotyczącego zasiedzenia działki, a dyskusja jest
podejmowana.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski wyjaśnił, że Rada Miasta tym stanowiskiem nie
wnika w rozważania tego typu, co sąd zadecyduje w tej sprawie. Nie ocenia też, jaki
będzie wyrok sądu. Rada Miasta tym stanowiskiem odnosi się do postępowania
radnego.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski tłumaczył, że zdaniem
przewodniczącego, a po podjęciu stanowiska i Rady Miasta, radny wykroczył poza
sferę dopuszczalnych zachowań radnego, poza ramy przyzwoitości radnego Rady
Miasta, dlatego powstała taka propozycja stanowiska.
Radny A. Pyra podkreślił, że ma w takim razie prawo do obrony, dlatego oznajmił, że
odczyta swoje stanowisko w tej sprawie.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego, przewodniczący Rady przypomniał, że
propozycja stanowiska przedstawiona radnym została opracowana na podstawie
dwóch pism, które były omawiane podczas posiedzenia Komisji PPiPP, m.in.
stanowiska radnego Pyry oraz pisma burmistrza , a także rozmów podczas posiedzenia.
Ponownie zabrał głos radny A. Pyra i odczytał pierwszą część swojego pisma, które
było przedmiotem dyskusji radnych podczas posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa
i Porządku Publicznego 7 czerwca br.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski odebrał głos radnemu A. Pyrze,
argumentując, że pismo, które przytacza, radni omawiali podczas posiedzenia Komisji
PPiPP.
Mimo powyższego, radny A. Pyra kontynuował odczytywanie treści swojego pisma, w
części dotyczącej oczyszczalni ścieków.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski udzielił głosu radnemu M. Batorskiemu.
Radny M. Batorski stwierdził, że radny odczytuje treść pisma omawianego już podczas
posiedzenia Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Dodał, że radny
Pyra nie chciał wtedy odpowiadać na pytania.
Następnie przewodniczący Rady C. Łukaszewski oddał głos radnej A. Masik.
Radna A. Masik poprosiła burmistrza p przedstawienie przyczyn, dla których miasto
odstąpiło od zasiedzenia działki.
Burmistrz M. Banaszek poinformował, że miasto Józefów nie odstąpiło od zasiedzenia
działki.
Wyjaśnił, że tak jak radni wiedzą, na działkach, które są rozmieszczone na terenie
miasta, będących we władaniu miasta , miasto wykonuje różne czynności.
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W odniesieniu do tych działek miasto również upewnia się, sprawdza, czy dana działka
nie jest przedmiotem posiadania przez inną osobę. Tak też było w omawianym
przypadku. W przeszłości na tej działce były przez miasto podejmowane czynności.
Działka ma użytek leśny. Nie ma na niej żadnych oznak jakiegokolwiek użytkowania,
żadnych naniesień, czy tego typu działań.
Kontynuując burmistrz podkreślił, iż jednym z powodów, dla którego pełnomocnik
miasta wycofał tę działkę z postępowania (wycofał ją czasowo) był fakt, że działka
została objęta jednym wnioskiem , w którym uwzględniono jeszcze 11 innych działek.
W związku z tym , żeby nie blokować pozostałych jedenastu działek, będzie ona objęta
odrębnym postępowaniem. Burmistrz zaznaczył, że na tej działce nikt nie działał, nie
było żadnych naniesień, do pewnej kwietniowej nocy bieżącego roku, kiedy pojawiło się
tam nowe ogrodzenie. Wtedy, jak każdy posiadacz, miasto też musiało zareagować i
wtedy zostało usunięte ogrodzenie. Burmistrz podkreślił, że nie było żadnego
nachodzenia. Ogrodzenie zwrócono.
Odbiór ogrodzenia został pokwitowany.
Wszystko jest udokumentowane.
I teraz dopiero ujawniło się, że kolejność nie była taka , że ktoś zasiadywał teren, a
miasto teraz próbuje to przerwać. Burmistrz zaznaczył, że tak nie było.
Burmistrz M. Banaszek przypomniał też, że radni w lipcu ubiegłego roku otrzymali
wiadomość, że ta działka będzie przedmiotem zasiadywania przez miasto. Protokoły
komisji wszyscy radni otrzymali do swoich teczek i jak powiedział burmistrz , od lipca
dało się zauważyć zainteresowanie tą właśnie działką, które zaowocowało jej
ogrodzeniem w kwietniu br. Burmistrz dodał, że miasto posiada takie doświadczenia,
bo jest to duża pokusa, bardzo duża wartość i takie ,,nocne” ogrodzenia już się zdarzały
i zawsze miasto tak postępowało i będzie tak robić.
Burmistrz podkreślił, że takie działki powinny służyć wszystkim mieszkańcom i radni
wiedzą jak miasto z nimi postępuje, jak są one zarządzane. Nadmienił, że Józefów
wygląda, tak jak wygląda dzięki takim właśnie działkom i takiemu zarządzaniu nimi i
dlatego miasto nie zamierza zrezygnować z tej drogi, także z tej działki, bo jest to
bardzo duża wartość i niemożliwym jest , by ktoś takim działaniem przerywał działanie
miasta.
Do wypowiedzi burmistrza, odniósł się radny A. Pyra.
Radny stwierdził, że tak jak wszyscy słyszeli w wypowiedzi burmistrza, miasto nie
czekało na wyrok sądu rozstrzygający kto na prawo do zasiedzenia tej nieruchomości i
zdemontowało ogrodzenie.
Radny podkreślił, że są świadkowie na to, kto użytkował tę nieruchomość.
Następnie radny zwrócił się do radcy prawnego Urzędu Miasta Józefowa,
uczestniczącego w obradach sesji z dwoma następującymi pytaniami:
1. Czy mieszkańcy nie mieli prawa ubiegać się o zasiedzenie?
2. Czy miasto niebędące właścicielem tej nieruchomości miało prawo zdemontować
ogrodzenie?
Radca prawny Urzędu Miasta Z. Czajor odpowiedział, że nie jest radcą prawnym
radnego. Jeśli radny chce znać odpowiedzi prawne na ww. pytania, może wynająć radcę
prawnego, który udzieli takich odpowiedzi.
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Następnie radny M. Batorski zgłosił wniosek formalny w sprawie przerwania dyskusji i
przeprowadzenia głosowania nad zaproponowanym stanowiskiem.
Mając powyższe na uwadze, przewodniczący Rady Miast C. Łukaszewski poddał
propozycję stanowiska dotyczącą postępowania radnego pod głosowanie, pytając, kto z
radnych jest za jego podjęciem.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 12 głosami ,,za”, głosów ,,przeciw” nie
stwierdzono, nikt nie wstrzymał się od głosu, 2 radnych nie wzięło udziału w
głosowaniu – podjęła stanowisko dotyczące postępowania radnego w zaproponowanej
przez przewodniczącego Rady Miasta C. Łukaszewskiego formie. Ww. stanowisko
stanowi załącznik nr 24 do nin. protokołu.
Załącznik nr 24 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Ad. 18 Stanowisko Rady Miasta Józefowa.
W ww. punkcie porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski
przedstawił radnym propozycję kolejnego stanowiska. Dotyczyło ono wywieszania flagi
na terenie miasta.
Projekt stanowiska stanowi załącznik nr 25 do nin. protokołu.
Załącznik nr 25 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

Przewodniczący wyjaśnił, że w projekcie stanowiska zaproponował dni, w które
zdaniem przewodniczącego powinna być, na terenie miasta, wywieszana flaga, po czym
zapytał radnych o ich propozycje dotyczące ww. sprawy.
W dyskusji zabrała głos uczestnicząca w obradach sesji sekretarz miasta K.
Wasilewska, wyjaśniając, że zasady wywieszania flagi regulują przepisy państwowe.
Sekretarz stwierdziła, że na pewno uwzględniają one Święto Niepodległości oraz
Święto Konstytucji 3 Maja, natomiast nie była pewna , czy ww. przepisy uwzględniają
rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Dodała, że zostanie to sprawdzone.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski argumentował, że rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego jest obchodzona w całej Polsce, nie tylko w Warszawie , w
związku z czym wyraził opinię, że nie widzi powodów, dla których nie można byłoby
wywieszać flagi w Józefowie w ten dzień.
Radny A. Pyra proponował dopisanie do przedstawionej przez przewodniczącego Rady
propozycji, daty 15 sierpnia – Dnia Wojska Polskiego albo wprowadzenie zapisu
ogólnego ,,w święta państwowe”.
W powyższej sprawie zabrał głos radca prawny Urzędu Miasta Z. Czajor, wyjaśniając,
iż kwestie związane z wywieszaniem flagi, godłem, czyli chronionymi konstytucyjnie
wartościami, regulują stare przepisy o fladze i godle i one określają dni, w które jest
obowiązek wywieszania flagi. Radca prawny zwrócił uwagę, że nie można tego robić ,
kiedy się chce. Ponadto dodał, że nie wypowiadał się wcześniej w tej kwestii, ponieważ
jest to tylko stanowisko, nie uchwała. Stwierdził, że nie pamięta, czy rocznica wybuchu
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Powstania Warszawskiego znajduje się w przepisach, o których nadmienił wcześniej.
Następnie powiedział, że nie chciałby, aby nawet przy stanowisku, Rada Miasta
popadała w kolizję, mimo że stanowisko nie podlega ocenie organu nadzoru.
Mając powyższe na uwadze, przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski
zaproponował, odłożenie ww. sprawy i stanowiska do kolejnej sesji.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do powyższej propozycji.
Ad.19 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poinformował, iż radni otrzymali spis
punktów kolportażu pisma samorządowego ,,Józefów nad Świdrem” i poprosił, aby
zastanowili się na ewentualnym zwiększeniem liczby tych punktów. Nadmienił, że
swoje propozycje radni mogą zgłosić do biura Rady.
Następnie przewodniczący poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady Miasta:
• odpowiedzi z TBS na wniosek Komisji Rewizyjnej ( przewodniczący odczytał
ww. odpowiedź),
• odpowiedzi burmistrza na wnioski Komisji PPiPP (przewodniczący odczytał ww.
odpowiedź);
• uchwałach rad powiatów, gmin odnośnie propozycji podziału województwa
mazowieckiego;
oraz
• zaproszeniach na zakończenie roku szkolnego w józefowskich szkołach.
Ad. 20 Informacja burmistrza o działaniach podejmowanych od 24.05.2016 r.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 26 do nin. protokołu.
Załącznik nr 26 do protokołu nr 21/2016 z obrad
XXI sesji Rady Miasta Józefowa z 17.06 2016 r.

W ww. punkcie porządku obrad radny D. Podolski zapytał o walne zgromadzenie w
Hydrosferze.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że podczas walnego zgromadzenia został
przyjęty rachunek finansowy. Ponadto rozmawiano o rozbudowie sieci wodociągowej i
jakości wody.
Radny A. Pyra nawiązał do spotkania z posłem Piotrem Uścińskim w Otwocku i
zapytał, czego dotyczyły rozmowy.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej pomiędzy gminami aglomeracji otwockiej. Poseł Uściński
podjął się roli mediatora. Burmistrz podkreślił, że nikt jednak nie był przygotowany do
rozmów, ponieważ do dziś otwocka spółka nie przedstawiła żadnemu partnerowi
wyliczenia dotyczącego odbioru i oczyszczenia ścieków.
Radny A. Pyra zapytał, czy były proponowane jakieś rozwiązania.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział negując. Podkreślił, że jeśli nie ma podstaw, nie
można mówić o rozwiązaniach.
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Następnie, w nawiązaniu do ww. tematu zabrał głos zastępca burmistrza M. Banaszek.
Burmistrz M. Banaszek stwierdził, że partner Józefowa zza Świdra przekazuje
sprzeczne informacje, ponieważ jednego dnia przedstawiciel OPWiK dzwoni do prezesa
Hydrosfery Józefów i informuje, że właśnie trwa przeliczanie taryfy i że cena
oczyszczenia 1 m³ ścieków wrośnie przynajmniej do 6,20 zł netto (dziś wynosi 5, 87 zł ).
Następnego dnia odbyło się spotkanie z udziałem prezesa Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i były prowadzone rozmowy, podczas
których zasygnalizowano zapowiadany wzrost cen.
W wyniku powyższego, kolejnego dnia miasto Józefów otrzymało pismo, że cena
pozostaje na dotychczasowym poziomie i przez najbliższe pięć lat nie wzrośnie. Jak
nadmienił burmistrz, znowu Józefów poprosił otwocką spółkę o ujawnienie kosztów
oczyszczania ścieków odebranych z Józefowa, co robi od wielu lat.
Ponadto burmistrz M. Banaszek nawiązał do sprawy dotyczącej przyczyn rezygnacji z
budowy oczyszczalni ścieków w Józefowie.
Burmistrz nadmienił, że do Urzędu Miasta
Józefowa docierają nieprawdziwe
informacje na ww. temat.
Podkreślił, że głównym powodem powyższego, były skargi do sądów
administracyjnych, które spowodowały, że nie można było podpisać umowy z
wykonawcą na realizację robót budowlanych, bo żaden inwestor, zwłaszcza publiczny
nie podpisze zobowiązania nie mając pewności, że ma prawo do tego, by wybudować
oczyszczalnię. Ponadto, jak podkreślił burmistrz, Józefów miał bardzo mało czasu na tę
budowę. Wyrok WSA zapadł 18 czerwca 2015 r. Wtedy nie było już możliwości
wybudowania, dlatego korespondencja dotycząca środków finansowych
była
bezprzedmiotowa. W czerwcu nie było już możliwości wybudowania, w związku z
czym nie było sensu odpowiadania na coś, co było już bezprzedmiotowe. Od lutego
2015 r. Józefów trzymał wykonawców. Przedłużał okres związania ofertą. Nie
podpisywano jednak umowy, bo nikt nie mógł wziąć na siebie takiego ryzyka.
Burmistrz dodał, że nawet nie dyskutowano na ten temat z Radą Miasta, ponieważ w
czerwcu korespondencja nie była już istotna, bo nawet miasto nie podpisałoby umowy.
Burmistrz
argumentował, że była skarga w sądzie administracyjnym i nikt
odpowiedzialny w takiej sytuacji nie bierze się wtedy za taką budowę. Przypomniał, że
okres finansowania skończył się 31 grudnia 2015 r. i miasto straciło szansę. Podkreślił,
że gdyby nie skargi, w lutym byłaby jeszcze szansa na podpisanie umowy, ale już w
maju korespondencja była bezprzedmiotowa, bo nie udało się wywalczyć szybszego
terminu rozprawy sądowej. Burmistrz M. Banaszek podkreślił, że to był powód.
W nawiązaniu do wypowiedzi burmistrza, zabrał głos radny A. Pyra pytając, czy w
momencie otwarcia ofert, miasto Józefów posiadało środki finansowe na budowę
oczyszczalni, nawet gdy nie było pozwolenia.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poprosił o powrócenie do tematu
sprawozdania z działalności burmistrza.
Mając powyższe na uwadze, radny A. Pyra powrócił do tematu negocjacji z OPWiK i
zwrócił się z prośbą do burmistrza, by jedną z propozycji Józefowa było utworzenie
spółki międzygminnej, bo jak stwierdził, nie wolno zapomnieć, że Józefów
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zainwestował w budowę oczyszczalni. Radny wyraził opinię, że utworzenie takiej
spółki byłoby właściwym rozwiązaniem i wtedy Józefów miałby wpływ na ustalanie
cen.
Innych pytań i uwag nie zgłoszono w ww. punkcie porządku obrad.
Ad.21 Wnioski i interpelacje radnych.
Podczas XXI sesji zgłoszono następujące wnioski i interpelacje:
Radny G. Kruk zgłosił, że przy ul. Piłsudskiego 20A/róg ul. Armii Krajowej na
fragmencie ok. 5 m został zniszczony chodnik. Zwrócił uwagę, że zostało to dokonane
przez samochody ciężarowe w związku z realizacją w tej okolicy inwestycji. Mając
powyższe na uwadze, radny Kruk zwrócił się z prośbą o wystąpienie do właścicieli
nieruchomości, na których realizowane są inwestycje w tym rejonie o naprawienie
szkód.
Radny W. Glinka podziękował pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej za
realizację placu do kalisteniki, a w szczególności za konsultacje z młodymi
mieszkańcami Józefowa w sprawie przyrządów do ćwiczeń.
Następnie radny W. Glinka zgłosił wniosek wycinki drzew w pasie drogowym ul.
Wąskiej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Wawerskiej przy TBS.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zgłosił wniosek podjęty przez Komisję
Budżetowo - Gospodarczą podczas posiedzenia 16.06.2016 r. Dotyczył on przesunięcia
środków finansowych ze sprzedaży mienia na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury.
Środki te miałyby być przeznaczone na nagłośnienie zewnętrzne i okotarowanie sceny.
Ponadto przewodniczący Rady Miasta zwrócił się z prośbą o realizację progów
spowalniających na ul. Głównej.
Radny A. Pyra zgłosił interpelację w sprawie zamieszczenia na stronie internetowej
Urzędu Miasta Józefowa korespondencji między Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska a Miastem Józefowem dotyczącą zwiększenia dotacji na realizację projektu
uwzględniającego m.in. budowę oczyszczalni ścieków.
Ponadto radny A. Pyra zgłosił interpelację w sprawie wskazania podstaw prawnych
dotyczących rozbiórki ogrodzenia na nieruchomości – dz. ew. nr 15 w obr. 5, niebędącej
własnością miasta Józefowa.
Radny D. Podolski zwrócił się z prośbą o zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych
na końcowym fragmencie ulicy Rolniczej.
Radna M. Walkiewicz podziękowała burmistrzom za realizację ulicy Wrzosowej.
Ad.22 Wolne wnioski.
W ww. punkcie porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski oddał
głos mieszkance biorącej udział w posiedzeniu.
Mieszkanka zwróciła uwagę, że jeśli chodzi o działkę, o której wcześniej była mowa, to
mieszkanka wystąpiła do sądu, bo jest obywatelem miasta Józefowa i nie byłaby to
żadna szkoda dla miasta, gdyby ją otrzymała. Stwierdziła, że ma prawo walczyć o
działkę, ponieważ zajmowała się nią przez 50 lat.
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Następnie mieszkanka zapytała o powody zdemontowania przez miasto ogrodzenia
bez zawiadomienia. Podkreśliła, że przez 40 lat pracowała dla Józefowa. Pracowała
także społecznie.
W odpowiedzi na pytania mieszkanki, zabrał głos burmistrz S. Kruszewski
wyjaśniając, że różnica między działaniami burmistrza a osoby prywatnej - mieszkanki
jest taka , że mieszkanka chce zasiedzieć działkę dla własnej korzyści, natomiast
burmistrz – dla pożytku wszystkich mieszkańców Józefowa.
Mieszkanka stwierdziła, że jeśli miasto skierowałoby do niej pismo w sprawie
ogrodzenia, dostosowałaby się do niego.
Następnie zabrał głos przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski, stwierdzając, że
w nin. dniu spór nie zostanie rozstrzygnięty. Dodał, że jeśli mieszkanka ma uwagi do
postępowania burmistrza, może je złożyć w formie pisemnej do Rady Miasta i
Burmistrza.
Ponadto przewodniczący zwrócił uwagę, że to , o czym radni dzisiaj rozmawiali , nie
dotyczyło sprawy sądowej, ani mieszkanki, dotyczyło natomiast postępowania radnego,
wobec którego inni radni mają zastrzeżenia.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski powiedział, że odczuwa satysfakcję, że Rada
przyjęła w nin. dniu takie stanowisko , ponieważ radny nie stara się nawet zrozumieć, o
czym jest mowa. Kontynuując swoją wypowiedź stwierdził, że Rada Miasta podważa
zachowanie radnego i uważa, że funkcja radnego została w pewien sposób zakłócona i
inni radni poczuli się z tym źle.
Przewodniczący podkreślił, że Rada Miasta liczy 15 osób i wszyscy reprezentują
Józefów i inni radni nie chcą, by postrzegano ich w ten sposób.
Ad. 23 Zakończenie obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad XXI sesji Rady Miasta Józefowa ,
przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski o godzinie 16.00 zamknął obrady.

Protokołowała:
Renata Nosarzewska

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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