Protokół nr 20/08
z obrad XX sesji Rady Miasta Józefowa odbytej
dnia 27 marca 2008r. w siedzibie Rady Miasta
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, budynek B
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski o godz. 13.10 dokonał otwarcia XX sesji
Rady Miasta Józefowa, po czym powitał radnych i przybyłych gości a następnie stwierdził quorom
– w posiedzeniu uczestniczyło 15 radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 20/08 sesji Rady Miasta
Józefowa z dnia 27.03.2008r.

Załącznik nr 2 do protokołu nr 20/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 27.03.2008r.

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowi
załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 20/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 27.03.2008r.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 20/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 27.03.2008r.

Ad. 1 – Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący C. Łukaszewski zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad następujące
zmiany:
- odroczyć punkt dotyczący uchwały w sprawie powołania komisji Etyki Radnego, ponieważ
projekt uchwały nie został zaopiniowany przez Komisję Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego,
- wprowadzić punkt: uchwała w sprawie powołania Redaktora Naczelnego czasopisma „Józefów
nad Świdrem” - pismo samorządowe.
Radny A. Mazek zwrócił uwagę, że radni powinni zapoznać się ze sprawozdaniem p. A. Murata z
okresu, kiedy redagował pismo. Radny dodał, że w związku z brakiem takiego sprawozdania jest on
przeciwny wprowadzania punktu dotyczącego wyboru nowego redaktora.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że był taki obyczaj, iż odchodzący redaktorzy
przedstawiali sprawozdanie ze swojej działalności, ale nie wiąże się to z wyborem nowego
redaktora.
Burmistrz S. Kruszewski zasygnalizował, że wygasła już umowa z p. A. Muratem, w związku z
czym przedstawienie sprawozdania przez byłego redaktora nie jest jego obowiązkiem.
W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie
zaproponowane zmiany.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 10 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”, przy 2 głosach
„wstrzymujących się” zaakceptowała wprowadzenie ww. zmian do porządku obrad.

Porządek obrad:
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1.
2.
3.
4.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu XIX sesji.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r.
Uchwała w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli
oraz szczegółowych warunków przyznawania nagród w 2008r.
5. Uchwała w sprawie powołania Redaktora Naczelnego czasopisma „Jozefów nad Świdrem” pismo samorządowe
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
7. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski

Ad. 2 - Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie protokół z XIX obrad sesji Rady Miasta.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”
zaakceptowała protokół nr 19/08.
Ad. 3 - Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r.
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych: R. Nowaczewskiego i D. Podolskiego.
Rada Miasta skład Komisji Skrutacyjnej zaakceptowała przez aklamację.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w
budżecie miasta na 2008r.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie
głosowania imiennego.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła glosowanie nad projektem uchwały.
Protokół wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 20/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 27.03.2008r.

Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 131/V/08 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2008r., która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 20/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 27.03.2008r.

Ad. 4 - Uchwała w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz
szczegółowych warunków przyznawania nagród w 2008r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości oraz
szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i
godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nagród w
2008r.
W związku z brakiem uwag do powyższego projektu uchwały Przewodniczący C. Łukaszewski
poddał go pod głosowanie.
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Rada Miasta w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 132/V/08 w sprawie
wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowych warunków
przyznawania nagród w 2008r.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 20/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 27.03.2008r.

Ad. 5 - Uchwała w sprawie powołania Redaktora Naczelnego czasopisma „Jozefów nad
Świdrem” - pismo samorządowe.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie
powołania Redaktora Naczelnego czasopisma „Jozefów nad Świdrem” - pismo samorządowe
Przewodniczący RM odczytał protokół z posiedzenia Kolegium Redakcyjnego, na którym
dokonano wyboru Redaktora Naczelnego.
Ww. protokołu stanowi załącznik nr 8 do protokołu z XX obrad sesji RM.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 20/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 27.03.2008r.

Radny A. Mazek zwrócił się z prośba do przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego W.
Walkiewicza o przedstawienie informacji odnośnie procedury wyboru redaktora.
Radny W. Walkiewicz powiedział, że może przekazać informacje od momentu, gdy członkom
Kolegium Redakcyjnego zostały przedstawione dwie kandydatury.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że w biurze Rady Miasta znajdują się protokoły z
przeprowadzonego konkursu.
W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miasta ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach
w celu udostępnienia radnym ww. protokołów.
Po przerwie Przewodniczący C. Łukaszewski zapoznał obecnych z ww. protokołami.
Protokoły z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania
konkursowego na stanowisko Redaktora Naczelnego czasopisma „JnŚ” stanowią załącznik nr 9
do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 20/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 27.03.2008r.

W związku z pytaniami radnej B. Wyderka i radnego M. Wójcika odnośnie wytypowania przez
członków Komisji Konkursowej dwóch osób spośród siedmiu kandydatur, Burmistrz S. Kruszewski
dokonał uzasadnienia tejże decyzji.
Radna M. Jakubowska zwróciła uwagę, iż Komisja Konkursowa, przy wyborze, kierowała się
przede wszystkim znajomością przez kandydata, problematyki miasta oraz przedstawioną przez
niego koncepcją na prowadzenie pisma samorządowego.
Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę, do protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia
29.02.2008r. Radny powiedział, iż na posiedzeniu nie ustalał on hierarchii odnośnie kandydatów,
natomiast protokół taką informacje zawiera.
Radny wyraził rozczarowanie wyborem p. Wandy Zagawa na stanowisko redaktora. Zdaniem
radnego zmiany odnośnie redagowania pisma, proponowane przez kandydatkę, są zmianami
„kosmetycznymi”. Radny dodał, że wiązał nadzieje z p. P. Kitrasiewiczem, który jego zdaniem
posiada duże doświadczenie i gwarantuje bezstronność pisma. Następnie radny P. Rupniewski
zwrócił uwagę, że z życiorysu p. W. Zagawa wynika, iż kreowała ona wizerunek SLD
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(doświadczenie w redakcji „Trybuny Ludu”), czego on nie jest w stanie zaakceptować.
Następnie głos zabrała p. Wanda Zagawa, która oznajmiła, że pracowała z różnymi redakcjami, po
czym wyraziła nadzieję na współpracę z p. P. Kitrasiewiczem. Kandydatka dodał, iż pismo wymaga
nie rewolucji, a ewolucji. W „Józefowie nad Świdrem” powinno znaleźć się miejsce na pokazanie
inicjatywy nie tylko władz miasta, ale i mieszkańców, należy przypominać w nim o celach jakie
wyznaczono na obecną kadencję Rady Miasta.
W związku z licznymi pytaniami radnej I. Lasockiej p. W. Zagawa udzieliła informacji min. na
temat nagród jakie otrzymała (związanych z jej działalnością dziennikarską).
W następnej kolejności glos zabrał radny A. Mazek, który stwierdził, że pismo pod redakcją p. W.
Zagawa nie będzie bezstronne. Radny dodał, iż kandydatka pisała tylko do „Trybuny Ludu”.
Radna M. Jakubowska zwróciła uwagę, że przeszłość kandydatki nie ma nic wspólnego z
wydawaniem pisma.
Wypowiedź przedmówczyni poprał radny M. Wójcik.
Radny Z. Siekierzyński powiedział, że osoba pełniąca funkcję redaktora powinna być
mieszkańcem Józefowa i dobrze znać problematykę miasta.
Radny P. Rupniewski złożył wniosek o przeprowadzenie glosowania imiennego nad ww.
projektem uchwały.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie wniosek radnego.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 13 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”
poparła wniosek radnego P. Rupniewskiego.
W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się do Komisji
Skrutacyjnej z prośba przeprowadzenia glosowania imiennego.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie nad projektem uchwały.
Protokół wraz z lista z głosowania stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 20/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 27.03.2008r.

Rada Miasta w obecności 15 radnych - 6 głosami ‘za”, 5 głosami „przeciw”, przy 4 głosach
‘wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr 133/V/08 w sprawie powołania Redaktora
Naczelnego czasopisma „Józefów nad Świdrem” - pismo samorządowe.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 20/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 27.03.2008r.

Przewodniczący C. Łukaszewski ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach.
Ad. 6 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski odczytał następujące pisma:
- odpowiedź Burmistrz Miasta na pytanie radnego P. Rupniewskiego odnośnie finansowania
projektowania przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych (pismo: RM-0065-48/V/08),
-informacja Burmistrz Miasta odnośnie działań w sprawie pozyskania funduszy ze środków
zewnętrznych na projekt dotyczący Euro 2012,
-protest grupy radnych przeciw zachowaniu radnego A. Mazka podczas obrad Rady Miasta i jej
komisji (pismo: RM-0057/10/V/08),
-odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta na interpelację Klubu radnych PiS w sprawie
udostępnienia wykazu diet radnych za posiedzenia wspólne komisji (pismo: RM-0057/6/V/08).
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że otrzymał skargę od Klubu Radnych PiS
odnośnie nie udzielenia odpowiedzi na ww. interpelację. Przewodniczący wyjaśnił, że uznał, iż
odpowiedź na interpelację przedstawi wszystkim radnym na obradach sesji.
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Następnie Przewodniczący przypomniał radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych
oraz przekazał informacje, że na seminarium zgłosiło się ośmiu radnych, w związku z czym wezmą
oni udział w wyjeździe do Gubina.
W nawiązaniu do pisma przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Miasta (odnośnie działań
w sprawie pozyskania funduszy ze środków zewnętrznych na projekt dotyczący Euro 2012), radny
P. Rupniewski spytał o stanowisko klubu „Józefovia” w tej sprawie.
Przewodniczący C. Łukaszewski zapewnił, że radni dostaną informacje na temat reakcji klubu na
powyższą kwestię.
W następnej kolejności Przewodniczący C. Łukaszewski poruszył sprawę kontroli fotoradarowej
w mieście.. Przewodniczący przypomniał, ze skuteczność tejże kontroli była omawiana na
posiedzeniu Komisji PPPP z udziałem wszystkich radnych, w związku z czym celowym byłoby
ustosunkowanie się do kwestii dalszej współpracy miasta z firmą „Meron”.
Radny M. Wójcik powiedział, że kontrola fotoradarowa to jeden z elementów, który poprawia
bezpieczeństwo na drogach i dlatego powinna być ona kontynuowana.
Radny P. Rupniewski powiedział, że jest zdziwiony propozycją głosowania w powyższej sprawie,
ponieważ kontrola Komisji Rewizyjnej odnośnie skuteczności fotoradarów nie została zakończona.
Radny dodał, iż jest on za prowadzeniem kontroli fotoradarowej w mieście, ale w innej formie niż
dotychczas.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że sprawozdanie z funkcjonowania fotoradarów
zostało przedstawione radnym, po czym dodał, że podczas komisji PPiPP wszyscy radni byli zgodni
co do kontynuacji kontroli fotoradarowej w Józefowie.
Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę, że umowa obowiązuje do końca lipca, jeśli chodzi o kwestię
wyegzekwowania wszystkich należności z tytułu mandatów karnych. Radny powiedział, że ze 1716
zarejestrowanych wykroczeń wystawiona tylko 188 mandatów.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że celem kontroli fotoradarowej nie są wpływy do budżetu
miasta, tylko przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa.
Radna B. Kaczorek podzielając zdanie przedmówcy dodała, że na komisji podczas omawiania
efektów funkcjonowania fotoradarów radni rozważali zakup takiego urządzenia.
Radna powiedziała, że jest za prowadzeniem takiej kontroli w Jozefowie, ale należy szukać innych
rozwiązań co do formy kontroli.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że zakup dobrego fotoradaru wiąże się z kosztem rzędu
200tys, zł. Następnie Burmistrz dodał, iż funkcjonowanie fotoradaru ruchomego przymusza
kierowców do bezpiecznych zachowań na terenie całego miasta.
Radny P. Rupniewski powiedział, że należy zastanowić się nad inna formą prowadzenia kontroli,
ponieważ firma „Meron” ma na uwadze zysk, a nie bezpieczeństwo w mieście.
Zdaniem radnego w Józefowie powinno się zainstalować kilka fotoradarów stacjonarnych w
miejscach najbardziej niebezpiecznych np.. przy Szkole Podstawowej Nr 2.
Radny dodał, że najlepszym rozwiązaniem było by funkcjonowanie w mieście zarówno fotoradaru
stacjonarnego jak i ruchomego.
Radny M. Wójcik stwierdził, że kontrola fotoradarowa musi być prowadzona w sposób ciągły, ale
należy szukać nowych rozwiązań. Radny powiedział, że różnica zdań co do formy prowadzenie
kontroli nie może doprowadzić do jej zaprzestania na jakiś czas.
Zdanie radnego poparł radny Z. Siekierzyński.
Radny P. Rupniewski powiedział, że decyzje co do podpisania umowy z firmą „Meron” powinien
podjąć Burmistrz Miasta. Radny wyraził obawy, iż pozytywne stanowisko radnych w omawianej
kwestii sprawi, że Rada Miasta powróci do problemu dopiero przed wygaśnięciem kolejnego
okresu umownego.
Radny M. Wójcik powiedział, że zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej odnosi się w szczególności
do zapisów w umowie z firmą „Meron”. Radny zwrócił uwagę, aby przy kolejnym podpisywaniu
umowy skorzystać ze wskazówek komisji.
Następnie głos zabrał radny A. Mazek, który stwierdził, że kontrola fotoradarowa to nie jedyne
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„lekarstwo” na bezpieczeństwo w mieście. Radny nawiązał do wypadku, który miał miejsce w
grudniu u. r. na przejściu dla pieszych na ul. Granicznej (na wysokości ul. Piaskowej), w którym
kierowca potrącił przechodnia. Radny dodał, iż tego samego dnia była prowadzona kontrola
fotoradarowa przy ul. Granicznej. Zdaniem radnego przejście to było źle oświetlone. Radny A.
Mazek zwrócił również uwagę na źle postawiony znak drogowy przy ul. Leśnej, który zasłania
światła.
Radny Z. Siekierzyński zasygnalizował, aby prowadzić dyskusje na temat fotoradarów, a nie
ogólnie o bezpieczeństwie w mieście.
Radny R. Nowaczewski powiedział, że jest „za” utrzymaniem kontroli fotoradarowej, ale należy
pracować nad ulepszeniem formy, w jakiej miałaby być ona prowadzona.
Przewodniczący C. Łukaszewski zaproponował, aby Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego wypracowała program poprawy bezpieczeństwa w mieście.
W następnej kolejności zabrał głos Burmistrz S. Kruszewski, który poinformował, iż w ciągu
ostatnich 30 dni w 15 miejscach a w Józefowie (na przejściach dla pieszych) zostało wzmocnione
oświetlenie.
Radny P. Rupniewski powiedział, że jeśli będzie głosowanie w sprawie przedłużenia umowy z
firmą „Meron” to będzie on przeciwny, po to, aby zainicjować inną formę prowadzenia kontroli.
Radny powtórzył, że decyzję co do dalszej współpracy z firmą powinien podjąć Burmistrz Miasta.
Radny Z. Siekierzyński nie zgadzając się z wypowiedzią radnego P. Rupniewskiego powiedział,
że chciałby uczestniczyć w podjęciu takiej decyzji.
Przewodniczący C. Łukaszewski spytał na jaki okres miałaby zostać przedłużona umowa.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że na okres nie krótszy niż na pół roku.
Następnie głos zabrał jeden z mieszkańców Józefowa, który stwierdził, że dotychczasowa forma
prowadzonej kontroli fotoradarowej jest skuteczna, w związku z czym należy ją kontynuować, ale
ulepszać.
W związku z brakiem kolejnych uwag Przewodniczący C. Łukaszewski poprosił radnych o
zajęcie stanowiska odnośnie kontynuacji kontroli fotoradarowej w mieście i przedłużeniu umowy z
firmą „Meron”.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 8 głosami „za”, 5 głosami „przeciw”, przy 2 głosach
‘wstrzymujących się” pozytywnie ustosunkowała się do powyższej sprawy.
Ad. 17 Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 28 lutego 2008r. do 27 marca
2008r. stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 20/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 27.03.2008r.

W związku z pytaniami radnej U. Zielińskiej Burmistrz S. Kruszewski przekazał informacje z
następujących spotkań:
¾spotkanie z p. Marszałkiem Szprendałowiczem (trasa 801),
¾spotkanie z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku (w sprawie dofinansowania
samochodu dla PSP),
¾wyjazd do Lublina na Galę Rankingu Europejska Gmina Europejskie Miasto (ranking został
przygotowany przez redakcję Gazety Prawnej wspólnie z Ministerstwem Rozwoju
Regionalnego, Urząd miasta Józefowa znalazł się na liście laureatów),
¾spotkanie z projektantem chodnika w ul. Wawerskiej,
¾spotkanie z p. Marszałkiem S. Kotlewskim (w sprawie pozyskania środków z UE),
¾wizja w terenie (odbiór monitoringu),
¾spotkanie Rady Techniczno - Informacyjnej w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
6

Autostrad w Warszawie 9w sprawie skrzyżowania trasy S2 z ul. Patriotów, torami kolejowymi).
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że należy jak najszybciej podjąć rozmowy, aby
wspólnie z PKP i gminą Wawer wystąpić z wnioskiem do RPO o budowę przejścia pod torami
na wysokości ul. Werbeny i Brucknera.
Radny M. Wójcik spytał o szanse uczestnictwa Józefowa podczas Euro 2012.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że Józefów na liście miast ubiegających się znajduje się
w pierwszej 30ce.
Ad. 8 Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna I. Lasocka poruszyła kwestię budowy wodociągu w ul. Nadwiślańskiej.
Radny R. Nowaczewski zwrócił uwagę, aby na ul. Grottgera przed wyłożeniem destruktu wykonać
sieć wodociągową.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że siec wodociągowa jest projektowana i będzie należało
wykonać ją przed wyłożeniem ulicy destruktem.
Radna I. Lasocka spytała o kryteria, które zwalniają mieszkańców od uiszczania podatku od
nieruchomości.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że decyzje dotyczące umorzeń podejmowane są na
podstawie pełnej dokumentacji, która znajduje się w Referacie Podatków i Opłat jak i informacji z
przeprowadzonych wywiadów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Ad. 9 Wolne wnioski.
Radny P. Rupniewski odczytał rezygnacje i wniosek o wykreślenie go oraz radnej I. Lasockiej ze
składu Kolegium Redakcyjnego gazety samorządowej „Józefów nad Świdrem”.
Ww. rezygnacja stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 20/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 27.03.2008r.

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący C. Łukaszewski o godz. 16.00
zamknął XIX sesję Rady Miasta Józefowa dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Protokołowała:
Marta Wrońska

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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