Protokół nr 25/08
z obrad XXV sesji Rady Miasta Józefowa, która odbyła się
4 września 2008r. w siedzibie Rady Miasta
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (budynek B)
Przed rozpoczęciem obrad sesji odbyło się uroczyste wręczenie dyplomu uznania dla Pani
Kazimiery Wysockiej – Dyrektor Domu Dziecka w Michalinie – za upowszechniane nurtu
wychowania emocjonalnego oraz pracę na rzecz dzieci i młodzieży realizowaną w duchu
Pedagogiki Serca.
Przewodniczący C. Łukaszewski o godz. 13.10 dokonał otwarcia XXV sesji Rady Miasta
Józefowa, a następnie stwierdził quorom – w obradach uczestniczyło 14 radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 25/08
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
04.09.2008r

Załącznik nr 2 do protokołu 25/08
sesji Rady Miasta Józefowa z dnia
04.09.2008r

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowi
załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r

Ad. 1 – Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, iż była propozycja o wprowadzenie do
porządku obrad nin. sesji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ul. Generała Grota –
Roweckiego. Przewodniczący poinformował, że w związku z nieuregulowanym stanem
prawnym tej ulicy jest to nie możliwe do zrealizowania na dzień dzisiejszy.
Następnie Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że w związku z tym, że nie została
jeszcze przesłana do Urzędu Miasta uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2008r, należy wycofać z porządku obrad punkt 10.
Powyższą kwestię Rada Miasta zaakceptowała przez aklamację.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji.
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3. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu współdziałania Miasta
Józefów z Zarządem Transportu Miejskiego w wykonywaniu lokalnego transportu
zbiorowego.
5. Uchwała w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Józefowie.
6. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym
Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
7. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi
gminnej (ul. Godebskiego).
8. Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa udziału
stanowiącego własność Skarbu Państwa wynoszącego 3/8 części nieruchomości położonej
w Józefowie przy ul. Jarosławskiej i Wawerskiej.
9. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
10. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych w 2007r.
11. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli szkół miejskich w Józefowie pod kątem
warunków lokalowych.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
13. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
14 Interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
Ad. 2 – Przyjęcie protokołu XXIV sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski spytała czy są uwagi do protokołu z poprzednich obrad
sesji.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym Przewodniczący Rady Miasta poddał protokół pod
głosowanie.
Protokół z XXIV sesji Rady Miasta w obecności 14 radnych został przyjęty 12 głosami „za”,
przy 2 głosach „wstrzymujących się”.
Ad. 3 - Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r.
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych: Jacka Sekułę i Pawła Rupniewskiego.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta na 2008r.
Radna B. Wyderka spytała na co przeznaczone są środki zapisane w dziale 754 § 2710
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (13 268 zł).
Pani Skarbnik H. Siwek poinformowała, że jest to dotacja z woj. mazowieckiego na zakup
aparatów powietrznych dla OSP Świdry Małe.
Radny R. Nowaczewski zwrócił uwagę na zmiany inwestycyjne (załącznik 3a), a
mianowicie zmniejszenie środków na budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul.
Sikorskiego. Radny powiedział, że ciąg miał być budowany jednocześnie z dwóch stron - od
ul. Wiązowskiej i od ul. Brucknera.
Burmistrz S. Kruszewski przedstawił radnym koncepcję przebiegu ciągu pieszo rowerowego i projektu sieci wodociągowej wzdłuż ul. Sikorskiego. Od ul. Wiązowskiej do ul.
Skłodowskiej siec wodociągowa ma przebiegać w jezdni. Na odcinku od ul. Skłodowskiej do
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ul. Brucknera - w chodniku, w związku z czym ten odcinek ulicy nie może być teraz
realizowany. Ciąg pieszo – rowerowy będzie mógł powstać po wykonaniu wodociągu.
Przewodniczący C. Łukaszewski zaproponował, aby do wyżej poruszonego tematu
powrócić na jednej z komisji. Następnie Przewodniczący zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej
o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący J. Sekuła odczytał protokół Komisji
Skrutacyjnej, który wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r

Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 162/V/08 w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r., która stanowi załącznik nr 6
do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r

Ad. 4 - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu współdziałania
Miasta Józefów z Zarządem Transportu Miejskiego w wykonywaniu lokalnego
transportu zbiorowego.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na rozszerzenie zakresu współdziałania Miasta Józefów z Zarządem Transportu Miejskiego w
wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego.
Radny M. Wójcik spytał, czy jest już deklaracja Powiatu Otwockiego odnośnie rozszerzenia
zakresu współdziałania z ZTM.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że ta kwestia prawdopodobnie będzie poruszana w
dniu dzisiejszym na sesji Rady Powiatu.
W związku z brakiem kolejnych pytań Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod
głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 163/V/08 w
sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu współdziałania Miasta Józefów z
Zarządem Transportu Miejskiego w wykonywaniu lokalnego transportu zbiorowego,
która stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r

Ad. 5 - Uchwała w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Józefowie.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania
regulaminu Straży Miejskiej w Józefowie.
Radna B. Wyderka poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Przestrzegania Prawa i
Porządku Publicznego, które odbyło się 3 września 2008r. wprowadzono drobne zmiany do
ww. projektu (poprawa zapisu w § 6 pkt 2, § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 2).
Pani Sekretarz K. Wasilewska dodała, że po przeprowadzeniu rozmowy z radcą prawnym
uznano, iż w projekcie należy wprowadzić zapis, który mówi, że uchwała podlega ogłoszeniu
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w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Radny P. Rupniewski wyraził zadowolenie, iż w końcu powstał regulamin Straży Miejskiej,
Pani Sekretarz K. Wasilewska poinformowała, że w 1998r.została podjęta uchwała Rady
Miasta, w której określono ogólne zadania Straży Miejskiej. W 2002r. Rada Miasta
uchwalając regulamin organizacyjny Urzędu Miasta, w załączniku nr 3 do regulaminu, nadała
regulamin organizacyjny Straży Miejskiej. W 2006r. Nastąpiła zmiana regulaminu Urzędu
Miasta poprzez zarządzenie Burmistrza i również regulamin Straży Miejskiej był
załącznikiem nr 3. Pani Sekretarz dodała, że Straż Miejska działała w strukturach Urzędu
Miasta, więc została potraktowana jak referat urzędu. Wyżej wymienione fakty oznaczają, iż
regulamin Straży Miejskiej został wcześniej nadany.
Radny P. Rupniewski powiedział, że regulamin Straży Miejskiej nie miał mocy prawnej i
dawno już Rada Miasta powinna go zatwierdzić.
Burmistrz S. Kruszewski oznajmił, że powyższy fakt nie oznacza, iż tego regulaminu nie
było.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji Przewodniczący C. Łukaszewski poddał
pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 164/V/08 w
sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Józefowie , która stanowi załącznik nr 8
do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r

Ad. 6 - Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni krytej w
Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za
korzystanie z pływalni krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
Radna B. Wyderka zasygnalizowała, iż zmiana zapisu w § 2 projektu uchwały na: „wraz z
dzieckiem” może być niejednoznaczna.
Pani Sekretarz K. Wasilewska dodała, że w zamiennym projekcie uchwały, który otrzymali
radni, uległ również zmianie § 7, poprzez co została uregulowana sprawa zajęć aerobiku w
wodzie.
W związku z prośbą jednego z radnych o skopiowanie zamiennego projektu uchwały
Przewodniczący C. Łukaszewski ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie, w związku z brakiem kolejnych głosów I uwag, Przewodniczący C.
Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 radnych –12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym
się” podjęła Uchwałę Nr 165/V/08 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pływalni
krytej w Integracyjnym Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie, która stanowi
załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r
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Ad. 7 - Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa
własności nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających
drogi gminnej (ul. Godebskiego).
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu
nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w
Józefowie w liniach rozgraniczających drogi gminnej (ul. Godebskiego), a następnie poddał
go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych –jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 166/V/08 w
sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa prawa własności
nieruchomości gruntowej położonej w Józefowie w liniach rozgraniczających drogi
gminnej (ul. Godebskiego). , która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r

Ad. 8 – Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa udziału
stanowiącego własność Skarbu Państwa wynoszącego 3/8 części nieruchomości położonej
w Józefowie przy ul. Jarosławskiej i Wawerskiej.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu
nieruchomości Miasta Józefowa udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa
wynoszącego 3/8 części nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Jarosławskiej i
Wawerskiej.
Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie
Rada Miasta w obecności 14 radnych –jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 167/V/08 w
sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Józefowa udziału stanowiącego
własność Skarbu Państwa wynoszącego 3/8 części nieruchomości położonej w Józefowie
przy ul. Jarosławskiej i Wawerskiej, która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r

Ad. 9 – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta
Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Burmistrza Miasta Józefowa, po czym poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 11 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr 168/V/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Burmistrza Miasta Józefowa, która stanowi załącznik nr 12 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r
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Ad. 10 – Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli udzielania odpowiedzi na interpelacje i
zapytania radnych w 2007r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli
udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych w 2007r.
Do powyższego protokołu nie zgłoszono pytań. Protokół zaakceptowano przez aklamację.
Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r

Ad. 11 – Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli szkół miejskich w Józefowie pod kątem
warunków lokalowych.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli szkół
miejskich w Józefowie pod kątem warunków lokalowych.
Do powyższego protokołu nie zgłoszono pytań. Protokół zaakceptowano przez aklamację.
Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r

Ad. 12 – Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej
sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, iż w sierpniu była przerwa wakacyjna w pracy
radnych, sprawy kierowane do Rady Miasta były załatwiane na bieżąco.
Ad. 13 - Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 10 lipca 2008r. do 4
września 2008r. stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r

W związku z pytaniami radnych Burmistrz S. Kruszewski zdał relacje z następujących
spotkań:
- 28.08.2008r. – spotkanie z przedstawicielami firmy Meron (w sprawie fotoradarów),
Radny P. Rupniewski spytał, czy podpisana jest nowa umowa z firmą Meron.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział twierdząco, po czym dodał, że radni, którzy złożyli
w tej sprawie wniosek otrzymają tę umowę.
- 13.08.2008r., 26.08.2008r. - spotkania w Urzędzie Marszałkowskim - spotkania dotyczyły
wniosków składanych w ramach RPO:
y gmina może wystąpić o dofinansowanie przedszkola przy ul. Sosnowej, ponieważ
inwestycja ta spełnia stawiane warunki. Otrzymane środki finansowe będzie można
przeznaczyć min. na stan surowy nowego przedszkola przy ul. Asnyka,
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y istnieje szansa na wybudowanie ul. Wawerskiej w ciągu jednego roku,
y budowa Domu Kultury,
y szanse na dofinansowanie budowy sal gimnastycznych (jeśli inwestycja zostanie
rozliczona do 2011r.).
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że tereny nad Świdrem, które gmina chciała
przeznaczyć pod cele rekreacyjne prawdopodobnie Starosta chce przeznaczyć do sprzedaży.
Następnie Burmistrz zdał relację z wizyty przedstawiciela niemieckiego z UEFA p. Rafałem
Rosiejakiem w sprawie dotyczącej przygotowań centrów pobytowych na Euro 2012.
Burmistrz poinformował, że 5 września odbędą się spotkania z firmą wykonująca studium
wykonalności, po czym powiedział o akcji mieszkańcu zamelduj się - miasto ma zbyt niski
wskaźnik zaludnienia na terenie objętym projektem, do mieszkańców wystąpiono z prośbą
zgłoszenia swojego pobytu w Józefowie.
Radna M. Jakubowska spytała czy są jakieś nowe informacje odnośnie projektowanej trasy
801.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że spotkanie z p. Szprendałowiczem zaowocowało
tym, że wystąpił on z wnioskiem o przyspieszenie budowy trasy.
Ad. 14 - Interpelacje i zapytania radnych.
Radna I. Lasocka spytała, czy wiadomo co planuje się na terenach przy ul. Nadwiślańskiej
(pod Dębami), które zostały wykupione przez trzy firmy.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że należałoby spytać w Referacie Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami, czy wiadomo coś na ten temat.
Radny J. Kaczorek spytał dlaczego jedna z firm przy ul. K. Wyszyńskiego (na wysokości ul.
Kościuszki) nie otrzymała pozwolenia na budowę parkingu.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że Wojewódzki Inżynier Ruchu nie uwzględnił
parkingu w tym miejscu ze względu na bliskość skrzyżowania ulic.
Radny J. Kaczorek zwrócił uwagę na niewypłacanie pieniędzy emerytom ze Straży Pożarnej
zasądzonych 1,5 roku temu.
Mecenas R. Ostrowski poinformował, ze wyrok sądu mówi o tym, że Straż Pożarna jest
również winna środki finansowe gminie.
Ad.15 – Wolne wnioski.
W ramach wolnych wniosków głos zabrał jeden z mieszkańców Józefowa, zamieszkały przy
zbiegu ul. Uroczej i Małej.
Pan A. Lubbe zwrócił się do radnych o zajęcie się kwestią związaną z przebudową ul. Małej.
Zdaniem mieszkańca inwestycja dotycząca zmodernizowania ulicy jest wadliwa i wymaga
usprawnienia w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wygody mieszkańców. Pan A. Lubbe
poinformował, iż w tej sprawie zwracał się do Burmistrza Miasta, a następnie radnego Z.
Siekierzyńskiego.
Mieszkańcy ul. Małej wnioskowali o następujące dokonanie poprawek:
- ułożenie z płyt ecco zatok postojowych na pasie zieleni,
- wypełnienie tłucznikiem wąskiego pasa pomiędzy chodnikiem a ogrodzeniem (poziom
chodnika jest wyżej poziomu działek i podmurówek),
- budowę spowalniaczy
Radny Z. Siekierzyński do którego mieszkańcy ul. Malej wcześniej skierowali pismo,
oznajmił, że bliżej przyjrzał się inwestycji i przeprowadził w tej sprawie rozmowę z Zastępcą
Burmistrza. Radny powiedział, że starał się aby ta ulica została wykonana i nie twierdzi on, że
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jest to zrobione bezbłędnie, ale ulica została wyłożona asfaltem, a chodnik został zrobiony z
bezfazowej kostki. Zdaniem radnego powinny być zrobione łagodne zjazdy z chodnika. W
projekcie wstępnie były zapisane progi spowalniające i o to należałoby wnioskować również,
ale nie było zapisanych płyt ecco - jeżeli okaże się, że będą niezbędne, to może wspólnie
będzie trzeba się i nie dopominać. Radny podkreślił, że według planu inwestycja nie jest
jeszcze zakończona.
Burmistrz S. Kruszewski nawiązując do pasa zieleni, który przebiega wzdłuż ulicy
powiedział, że jest on konieczny, gdyż musi pozostać warstwa wsiąkająca. Ulica została
podwyższona, po to aby była ona w jednym poziomie. Burmistrz dodał, że przy tej inwestycji
będzie trzeba jeszcze stworzyć warunki do wsiąkania wody po stronie nieutwardzonej,
zostanie poprawiony łuk przy ul. Wawerskiej, zostaną zrobione zejścia z chodnika dla
wózków i rowerzystów oraz będą wykonane progi spowalniające, ale tak by pozwalały na
przemieszczanie się tą ulica autobusów, które będą wozić dzieci do szkoły.
Pismo złożone przez mieszkańców ul. Małej stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu nr 25/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 04.09.2008r

Radny P. Rupniewski zasygnalizował, aby przy kompleksowych budowach ulic wytyczać
objazdy. Radny zwrócił uwagę, że przy modernizacji ul. Kopernika były duże utrudnienia w
ruchu drogowym.
Następnie radny zwrócił uwagę, iż nie otrzymał opinii prawnej od mecenasa, o którą prosił na
jednej z poprzednich sesji Rady Miasta.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, iż opinia wpłynęła do Rady Miasta, ale
sprawdzi zasygnalizowaną sprawę...
Radny A. Mazek zwrócił się z prośbą, aby w miarę możliwości wyłożyć destruktem ul.
Szkolną oraz wyrównać uliczkę przy cmentarzu, która została wyłożona destruktem.
Następnie glos zabrał jeden z mieszkańców, który poruszył kwestię przyznawania stypendiów
dla uczniów uzdolnionych.
Radny R. Nowaczewski zaprosił mieszkańca na posiedzenie Komisji Oświaty… podczas
którego odbędzie się spotkanie z młodzieżą szkolną.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący C. Łukaszewski zamknął
XXV sesję Rady Miasta Józefowa dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Protokołowała:
Marta Wrońska

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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