Protokół nr 33/09
z obrad XXXIII sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 4 czerwca 2009 roku
w siedzibie Rady Miasta,
przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski o godzinie 13.00 otworzył XXXIII
sesję Rady Miasta, po czym stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyło 15
radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Załącznik nr 2 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Wnioski Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów
uchwał stanowią załącznik nr 3 i 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Załącznik nr 4 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Na wstępie posiedzenia głos zabrała radna B. Wyderka, która w imieniu Klubu
radnych „Razem dla Józefowa” przypomniała wszystkim obecnym, że dzisiejszego
dnia jest dwudziesta rocznica pierwszych w powojennej historii Polski wyborów,
które były częściowo wolnymi wyborami do Sejmu i całkowicie wolnymi wyborami
do Senatu.
Ad. 1
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił proponowany porządek obrad, po
czym poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek od Burmistrza Miasta
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nabycia do
zasobu nieruchomości Miasta Józefowa nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie –
narożników ścięć linii rozgraniczających dróg gminnych.

Następnie przewodniczący poinformował, że do projektu uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum Józefowa” dla terenu
ograniczonego ulicami: Kardynała Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnową i Parkową radni
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otrzymali stronę zamienną (str. 10).
Radny M. Wójcik spytał czy na niniejszej sesji zostanie rozpatrzony wniosek
zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenia
kompleksowej kontroli pisma „Józefów nad Świdrem”.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że powyższa kwestia zostanie
przedstawiony na następnej sesji Rady Miasta.
W związku z brakiem kolejnych głosów przewodniczący poddał pod głosowanie
zaproponowany porządek obrad z uwzględnieniem powyższych zmian.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie zaakceptowała
wprowadzenie do porządku obrad proponowanych zmian.

Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Mazowieckiemu.
5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Centrum Józefowa” dla terenu ograniczonego ulicami:
Kardynała Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnową i Parkową.
6. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa
własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach
rozgraniczających dróg gminnych.
7. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa
nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie – narożników ścięcia linii
rozgraniczających dróg gminnych.
8. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli „Realizacji wybranych zadań zleconych
przez miasto organizacjom pożytku publicznego”.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej
sesji.
10. Informacja Burmistrza o podejmowaniu działań w okresie j. w.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie protokół nr 32/09.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 11 głosami „za”, przy 4 głosach
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„wstrzymujących się” zaakceptowała protokół z XXXII obrad sesji.
Do Komisji Skrutacyjnej powołano następujące
przewodnicząca komisji A. Mazek – członek komisji.

osoby:

B.

Kaczorek

–

Ad. 3 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
Skarbnik H. Siwek przypomniała, że podczas omawiania materiałów na sesję
radna B. Kaczorek wnioskowała o szczegółowe określenie celu, na jaki miałaby być
przeznaczona kwota 43 262 zł, zapisana w rozdziale – przeciwdziałanie
alkoholizmowi. Pani Skarbnik poinformowała, że pan T. Kulczycki przebywa
obecnie w sanatorium i nie sprecyzował, na jaki cel ma zostać przeznaczona ww.
kwota.
Radna M. Jakubowska powiedziała, że jest za tym, by nie nowelizować budżetu
miasta o 43 262 zł. Radna dodała, że chciałaby posiadać informacje na jaki dokładnie
cel mają być przeznaczone powyższe środki.
Radny A. Mazek zwrócił uwagę, że może okazać się, iż ww. kwota jest
przeznaczona na akcję „Lato w mieście”.
Radna B. Kaczorek powiedziała, że kwota uchwalona w grudniu w budżecie
miasta jest wystarczająca na akcję „Lato w mieście”, a brakujące środki finansowe
dotyczą innego celu. Radna dodała, że 43 262 zł to środki pozostałe z zeszłego roku.
Dotychczas praktykowano, że jeśli Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych nie wykorzystała środków w danym roku to przechodziły one do
budżetu miasta i nie były przekazywane ponownie komisji.
Przewodniczący C. Łukaszewski spytał dlaczego dopiero w czerwcu jest
informacja, iż MKRPA nie wykorzystała części środków finansowych w 2008 roku.
Skarbnik H. Siwek wyjaśniła, że ta informacja była znana już na początku roku.
Radna M. Jakubowska przypomniała, że Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu
kontroli MKRPA zaleciła, aby w pierwszej kolejności środki finansowe, które są w
posiadaniu MKRPA były przeznaczane na wypoczynek dzieci i młodzieży. W
związku z tym radna stwierdziła, że wnioskowana kwota nie jest przeznaczona na
akcję ʺLato w mieścieʺ.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C.
Łukaszewski poddał pod głosowanie propozycję radnej M. Jakubowskiej dotyczącą
wykreślenie z projektu uchwały zwiększenia na przeciwdziałanie alkoholizmowi w
wysokości 43 262 zł.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za”, przy 1 głosie
„wstrzymującym się” zaakceptowała powyższy wniosek.
Skarbnik H. Siwek poinformowała, że w związku z powyższym w projekcie
uchwały ulegnie zmianie kwota dotycząca zwiększenia deficytu budżetowego ze
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115 262 zł na 72 000 zł.
Radna B. Kaczorek spytała czy w związku ze zmniejszeniem środków dotyczących
zakupu usług remontowych o 357 000 zł zostaną w bieżącym roku przeprowadzone
jakieś remonty.
Skarbnik H. Siwek poinformowała, że po zmniejszeniu na remonty pozostanie w
budżecie ok. 763 tys. zł.
Radna U. Zielińska powiedziała, że podpisany został plan na ok. 560 tys. zł co
wystarczy w tym roku tylko na bieżące konserwacje. Zdaniem radnej w 2009 roku
powinny zostać przeprowadzone remonty co najmniej dwóch budynków.
Pani Skarbnik poinformowała, że kwestia ta została uzgodniona z prezesem TBS-u,
po czym powtórzyła, że pozostałe środki na remonty i konserwacje to ok. 763 tys.
zł.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C.
Łukaszewski zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowania
imiennego.
Po przeprowadzeniu głosowanie przewodnicząca B. Kaczorek odczytała protokół,
który wraz z listą z głosowanie stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 228/V/09
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Ad. 4 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Mazowieckiemu.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił kolejny projekt uchwały.
Do powyższego projektu nie zgłoszono uwag w związku z czym przewodniczący
poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 229/V/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Ad. 5 Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Centrum Józefowa” dla terenu ograniczonego ulicami:
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Kardynała Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Sosnową i Parkową.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum
Józefowa” dla terenu ograniczonego ulicami: Kardynała Wyszyńskiego,
Piłsudskiego, Sosnową i Parkową.
Burmistrz M. Banaszek poinformował, że do powyższego projektu należałoby
wprowadzić zmianę w § 22 pkt. 5 – zmiana dotyczy ustalenia maksymalnej
wysokości zabudowy (16m). Burmistrz poinformował, że kwestia ta była uprzednio
omawiana na Komisji ŁPiOŚ. Ponadto Burmistrz M. Banaszek zaproponował, aby w
§ 5 wykreślić pkt. 12, który dotyczy definicji działki budowlanej. Jak wyjaśnił
Burmistrz zapis ten jest już w ustawie.
Radny P. Rupniewski spytał, czy zmiana wysokości zabudowy wynika z
przedstawionej koncepcji budynku MOK opracowanej przez projektanta
zatrudnionego przez Urząd Miasta, czy osobę wyłonioną w ramach konkursu
architektonicznego. Radny spytał czy plan jest zgodny z obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa.
Pan D. Rogowski odpowiedział, że zmiana wysokości jest związana z koncepcją
przedstawioną przez pierwszego z wymienionych projektantów. Pan Rogowski
dodał, że niniejszy plan miejscowy jest zgodny z obowiązującym studium.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C.
Łukaszewski poddał pod głosowanie pierwszą z proponowanych zmian (zmiana
maksymalnej wysokości zabudowy).
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie zaakceptowała ww. zmianę.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie wykreślenie definicji
działki budowlanej z projektu uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie zaakceptowała ww. zmianę.
Następnie przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 230/V/09
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Centrum Józefowa” dla terenu ograniczonego ulicami: Kardynała Wyszyńskiego,
Piłsudskiego, Sosnową i Parkową. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Ad. 6 Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa
prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach
rozgraniczających dróg gminnych.
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Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia
do zasobu nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie w liniach
rozgraniczających dróg gminnych.
Do powyższego projektu nie zgłoszono uwag, w związku z czym przewodniczący
C. Łukaszewski poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 231/V/09
w ww. sprawie. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Ad. 7 Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa
nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie – narożników ścięcia linii
rozgraniczających dróg gminnych.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia
do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa, nieruchomości gruntowych położonych
w Józefowie – narożników ścięcia linii rozgraniczających dróg gminnych.
Burmistrz S. Kruszewski zaproponował, aby w projekcie uchwały, w miejscu
powierzchni działki zamiast 12 m² wpisać 13 m², ponieważ może okazać się, iż
działka ma nieco większą powierzchnię.
Mecenas Z. Czajor zaproponował, aby wprowadzić zapis – do 13 m².
Następnie przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie wprowadzenie
ww. zmiany.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie zaakceptowała
wprowadzenie powyższej zmiany.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 232/V/09
w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa nieruchomości
gruntowych położonych w Józefowie – narożników ścięcia linii
rozgraniczających dróg gminnych. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Następnie przewodniczący C. Łukaszewski ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach.
Ad. 8 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli „Realizacji wybranych zadań
zleconych przez miasto organizacjom pożytku publicznego”.
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Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z
kontroli „Realizacji wybranych zadań zleconych przez miasta organizacjom
pożytku publicznego”.
Do powyższego protokołu nie zgłoszono pytań i uwag. Protokół stanowi załącznik
nr 12.
Załącznik nr 12 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Ad. 9 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od
ostatniej sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że na nin. sesję zaprosił nowego
komendanta Straży Miejskiej p. Mirosława Kułaka. Przewodniczący zwrócił się do
komendanta o zabranie głosu.
Komendant M. Kułak poinformował, że uczestniczył już w posiedzeniu Komisji
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta. Komendant
opowiedział o swoim doświadczeniu zawodowym. Następnie komendant
poinformował, że zapoznał się już z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Józefowie,
po czym dodał, że wprowadził zmiany dotyczące pozyskiwania informacji m.in.
została wprowadzona książka interwencji. Następnie p. Kułak poinformował, że po
ubiegłym fotoradarze pozostało dużo spraw, kilka z nich jest już przedawnionych.
W następnej kolejności głos zabrał Burmistrz S. Kruszewski, który poinformował
radnych, że wszystkie protokoły z posiedzeń komisji Rady Miasta dotyczące pracy
straży są na bieżąco przekazywane komendantowi. Ostatnio został przekazany
protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i
Sportu, podczas którego młodzież zgłaszała niepokojące ją sprawy.
Radny R. Nowaczewski spytał, jakie sprawy zdaniem komendanta, dotyczące
bezpieczeństwa w Józefowie są najbardziej niepokojące.
Komendant M. Kułak powiedział, że dużo jest pouczeń przez głośnik, bardzo
często dotyczą one złego parkowania. Komendant dodał, że chciałby, aby w
przypadku złego parkowania pojazdów odejść od pouczania kierowców, a zamiast
tego częściej nakładać mandaty. Eliminuje się również sprzedaż w miejscach
niedozwolonych (m.in. handel truskawkami w pasie drogowym lub przed
kościołem). Następnie komendant poruszył kwestię zgłoszoną przez młodzież na
jednym z posiedzeń komisji, dotyczącą złego zachowania na skateparku komendant poinformował, że nie było częstych pouczeń od osób obsługujących
monitoring.
Następnie komendant powiedział, że jest potrzeba zatrudnienia jeszcze jednego
strażnika. Niestety konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty.
Radny R. Nowaczewski powiedział, że komendant poprzez nakładanie mandatów
wchodzi w kompetencje policji. Zdaniem radego Straż Miejska powinna przede
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wszystkim zająć się sprawami dotyczącymi porządku w mieście.
Komendant M. Kułak powiedział, że straż reaguje na nieporządek w mieście.
Obecnie prowadzona jest sprawa dotycząca wywozu śmieci do lasu. Jest również
reakcja straży na nieczystości znajdujące się na prywatnych posesjach.
Radny P. Rupniewski zasygnalizował, że przy Szkole Podstawowej Nr 1 osoby
obsługujące monitoring pouczają kierowców przez głośnik, iż nie można przed
szkołą zatrzymać pojazdu. Radny zwrócił uwagę, że znak drogowy dotyczy zakazu
postoju, a nie zatrzymywania się.
Radna B. Kaczorek oznajmiła, że nie jest ona przychylna temu, by karać
mieszkańców mandatami.
Komendant M. Kułak powiedział, że mandaty są nakładane w przypadku
ewidentnego łamania przepisów prawa. Następnie komendant powiedział o ilości
pouczeń przez głośnik. W ostatnim tygodniu było ich aż 200.
Radna B. Wyderka poinformowała, że 2 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji
PPiPP, na którym była omawiana kwestia bezpieczeństwa w czasie wakacji i
komendant opowiedział o reakcjach strażników na wyczyny dzieci i młodzieży.
Radna I. Lasocka poruszyła kwestię zaśmiecania lasów.
Komendant M. Kułak poinformował, że straż reaguje na każdą uwagę dotyczącą
wywozu śmieci do lasu. Następnie komendant powiedział, że w czasie wakacji
straż będzie patrolowała przede wszystkim miejsca, w których najczęściej spotyka
się młodzież (m.in. tereny nad Świdrem).
Radny A. Mazek zwrócił uwagę, aby Straż Miejska odstąpiła od karania osób
zajmujących się handlem np. truskawkami.
Komendant M. Kułak wyjaśnił, że Straż Miejska interweniuje tylko w
przypadkach, gdy handel odbywa się w miejscu niedozwolonym.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że obowiązkiem Straży Miejskiej jest
kierowanie osób handlujących we właściwe miejsca.
Następnie radna B. Kaczorek poruszyła kwestię parkowania pojazdów przy aptece
u zbiegu ul. Sikorskiego i Sobieskiego. Radna zwróciła uwagę, że w tym miejscu
postawiony jest znak zakazu zatrzymywania się, ale jednocześnie przy aptece nie
ma parkingu.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C.
Łukaszewski podziękował komendantowi za udział w obradach sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski nawiązał do tegorocznych spotkań władz miasta
z mieszkańcami. Przewodniczący zwrócił uwagę na niską frekwencję mieszkańców,
po czym dodał, że w przyszłości należy zastanowić się nad inną formą spotkań,
bądź od nich odstąpić.
Następnie przewodniczący zapoznał obecnych z następującymi sprawami:
- Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu dwóch skarg p. Sokołowskiej i p. Kozioł
uznała je za bezprzedmiotowe. W związku z tym nie zostały sporządzone projekty
uchwał w ww. sprawach (w przypadku skargi p. Sokołowskiej Komisja Rewizyjna
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występowała o uzyskanie opinii prawnej, czy może uznać skargę za
bezprzedmiotową). Skarga p. Kozioł została uznana za bezprzedmiotową z powodu
śmierci p. Bruszewskiej – byłej lokatorki państwa Kozioł.
Następnie przewodniczący odczytał odpowiedzi Burmistrza na zapytania radnych:
- odpowiedź na pytanie radego A. Mazka w sprawie rekrutacji do przedszkoli,
- odpowiedź na pytanie radnego P. Rupniewskiego w sprawie inwestycji przy ul. Z.
Czarnego.
Ww. odpowiedzi stanowią załącznik nr 13 i 14 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Załącznik nr 14 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Ad. 10 Informacja Burmistrza o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrz Miasta Józefowa za okres od 23 kwietnia do
4 czerwca 2009 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu Nr 33/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa z 4 czerwca 2009r.

Radny R. Nowaczewski spytał jakie lokale są brane pod uwagę przy szukaniu
pomieszczenia na przedszkole miejskie.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że obecnie trwają negocjacje.
Rozpatrywany jest lokal przy ul. Leśnej 19 (willa Jakubówka), również lokal przy ul.
Werbeny i ul. Sienkiewicza. Burmistrz dodał, że ceny za wynajem lokalu wahają się
od 8 do 15 tys. zł / miesiąc.
W związku z pytaniami radnej U. Zielińskiej Burmistrz przedstawił informacje na
temat następujących spotkań:
- 29.04.09r. konferencja w Warszawie na zaproszenie Marszałka A. Struzika –
informacja na temat inwestycji drogowych wykonanych w 2008r. oraz plan na 2009r.
- 13.05.09r. konferencja w Legionowie pt. „Zintegrowany system komunikacji w
obrębie aglomeracji warszawskiej” dot. m.in. zwiększenia ilości kursujących
pociągów przejeżdżających przez Józefów.
- 29.05.09r. spotkanie z Wice Marszałkiem Woj. Mazowieckiego p. Waldemarem
Roszkiewiczem – rozmowa na temat możliwości współpracy między Józefowem a
Urzędem Marszałkowskim.
Radna B. Kaczorek spytała, czy spotkanie w TBS, które odbyło się 28.05.09r.
dotyczyło lokali przy ul. Z. Czarnego 22.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że spotkanie dotyczyło bilansu za ubiegły
rok.
Radna B. Kaczorek zasygnalizowała, że w przypadku braku chętnych osób do
lokali przy ul. Z. Czarnego, wziąć pod uwagę mieszkańców z listy TBS.
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Radny A. Mazek stwierdził, że dostęp do lokali przy ul. Z. Czarnego powinni mieć
wszyscy mieszkańcy, a nie tylko wybrane grupy, ponieważ jest to budownictwo
TBS-u. Radny przypomniał, że przy rozdysponowaniu mieszkań na osiedlu przy ul.
Werbeny, dużo mieszkań zostało przydzielonych pracownikom urzędu.
Burmistrz M. Banaszek przypomniał, że ustawowym obowiązkiem miasta jest
zapewnienie lokali najuboższym mieszkańcom. Co do wypowiedzi przedmówcy
Burmistrz przypomniał, że na osiedle przy ul. Werbeny w przeszłości nie było
chętnych osób.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że rozważa z prezesem TBS-u, aby jeden z
budynków przy ul. Z. Czarnego sprzedać i za pozyskane środki finansowe
wybudować budynki kontenerowe. Burmistrz przypomniał, że na liście eksmisyjnej
znajduje się ok. 20 rodzin, którym gmina musi zapewnić mieszkanie. Burmistrz
dodał, że po pożarze, który miał miejsce w Kamieniu Pomorskim trwa przegląd
budynków komunalnych. Może okazać się, że niektóre budynki zostaną wyłączone
z użytkowania, ponieważ nie spełniają wymogów ppoż. Burmistrz apelował, że
należy zastanowić się, jak pozyskać pieniądze na budowę mieszkań socjalnych.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie
się Komisja Mieszkaniowa z udziałem wszystkich radnych, na której będzie
omawiany powyższy temat.
Ad. 11 Interpelacje i zapytania radnych.
Radna I. Lasocka poinformowała, że na spotkaniu władz miasta z mieszkańcami w
OSP „Świdry Małe” jeden z mieszkańców wnioskował o wykonanie przejścia dla
pieszych (namalowanie pasów) na ul. Nadwiślańskiej na wysokości posesji nr 121.
Burmistrz M. Banaszek poinformował, że pismo w powyższej sprawie zostało
skierowane do właściciela drogi.
Radna U. Zielińska spytała na jakim etapie są prace nad studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
Burmistrz M. Banaszek poinformował, że obecnie trwają uzgodnienia z Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska. Studium zostanie wyłożone w miesiącach
wakacyjnych i prawdopodobnie termin wyłożenia zostanie wydłużony.
Radna B. Kaczorek wnioskowała o namalowanie znaków poziomych (uwaga droga
z pierwszeństwem przejazdu) na skrzyżowaniu ul. Asnyka z ul. 11 Listopada,
Willową i Sobieskiego oraz znaku STOP na końcu ul. Willowej.
Radny D. Podolski spytał jaka kwota zostanie przeznaczona w 2009 roku na
budowę oświetlenia ul. Tuwima, Pstrągowej i Orkana.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że udzieli odpowiedzi na ww. pytanie w
późniejszym terminie.
Następnie radny Podolski spytał jakie ulice będą utwardzane destruktem w tym
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roku.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że na dzień dzisiejszy niewiadomo, czy
miasto otrzyma destrukt z Warszawy, ponieważ władze Warszawy wykorzystują go
na własne potrzeby.
Radna B. Kaczorek zwróciła uwagę na zbierającą się wodę na skrzyżowaniu ul.
Willowej i Sikorskiego.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że zasygnalizowany problem zostanie
wkrótce rozwiązany.
Ad. 12 Wolne wnioski.
Radny P. Rupniewski przypomniał, że na spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 2
mieszkańcy zwrócili uwagę na zbierającą się wodę na ul. 3 Maja na wysokości
posesji nr 40, która powoduje trudności w dojściu do działki.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że powyższa sprawa została zgłoszona już
do Zarządu Dróg Powiatowych.
Radny P. Rupniewski zwrócił się z prośbą do przewodniczącego RM o uzyskanie
odpowiedzi na jego pytanie odczytane na niniejszej sesji dotyczące inwestycji przy
ul. Z. Czarnego. Radny wyraził zadowolenie, iż odcinek drogi znajdujący się przy
osiedlu między ul. Z. Czarnego a ul. „bez nazwy” jest w planach inwestycyjnych
Urzędu Miasta na 2009 rok.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że na ww. odcinku drogi planuje się inne
rozwiązanie niż utwardzenie nawierzchni. Następnie, w związku z kolejnym
pytaniem radnego P. Rupniewskiego, Burmistrz poinformował, że będzie
możliwość wyjazdu z osiedla na ul. Z. Czarnego.
Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę, że przy osiedlach w Jozefowie nie ma
wyznaczonych miejsc postojowych poza ich terenem. Radny zwrócił się z prośbą,
aby przy osiedlu na ul. Z. Czarnego wyznaczyć 2 - 3 takie miejsca.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że wzdłuż osiedla przy ul. Z. Czarnego
znajduje się trzymetrowy pas, który umożliwi zlokalizowanie miejsc parkingowych
dla mieszkańców.
Radny P. Rupniewski spytał, czy została rozwiązana sprawa mieszkańców osiedla
Wśród Sosen, którzy składali wniosek do Burmistrza w sprawie uciążliwości jaką
stwarzają osoby grające na sąsiadującym z osiedlem boisku (piłka notorycznie
przelatuje na teren osiedla, co jest najbardziej uciążliwe dla osób mieszkających na
parterze, często też na boisku spotykają się osoby, które spożywają alkohol). Radny
dodał, że Burmistrz zwracał się z tą sprawą do Straży Miejskiej i TBS-u, po czym
spytał czy konflikt jest już zażegnany.
Burmistrz S. Kruszewski zwrócił uwagę, że jest to trudna sytuacja, ponieważ nie
można zabronić mieszkańcom grać w piłkę. Burmistrz dodał, że będzie się starał
rozwiązać ten problem.
Radna U. Zielińska poinformowała, że Straż Miejska zwracała się z powyższą
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sprawą do TBS-u. Radna dodała, że Straż Miejska powinna kontrolować to miejsce i
należałoby wylegitymować osoby spożywające tam alkohol. Ponadto radna dodała,
że spółdzielnia powinna na swoim terenie nasadzić drzewa od strony boiska.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski o godzinie 16.30 zamknął XXXIII sesję Rady Miasta Józefowa, dziękując
wszystkim za uczestnictwo.

Sporządziła:

Przewodniczący Rady Miasta

Marta Wrońska

Cezary Łukaszewski
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