Protokół nr 18/08
z obrad XVIII sesji Rady Miasta Józefowa odbytej
dnia 31 stycznia 2008r. w siedzibie Rady Miasta
przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, budynek B
Przed rozpoczęciem obrad sesji Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski
poprosił obecnych o chwilę ciszy ku czci ofiarom katastrofy samolotu wojskowego
CASA, która miała miejsce 23 stycznia b. r.
Jedną z ofiar katastrofy był wieloletni mieszkaniec Józefowa Robert Maj, wybitny szef
sekcji szkolenia lotniczego i Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski o godz. 13.10 dokonał otwarcia XVIII
sesji Rady Miasta Józefowa. Powitał radnych i przybyłych gości a następnie stwierdził
quorom – w posiedzeniu uczestniczyło 13 radnych.
W posiedzeniu nie uczestniczyli radny J. Sekuła i radny P. Rupniewski.
Przewodniczący C. Łukaszewski usprawiedliwił nieobecność radnych.
Na obrady spóźnił się radny Z. Siekierzyński.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 18/08 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Załącznik nr 2 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowi
załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Ad. 1 – Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący C. Łukaszewski zaproponował, aby wprowadzić do porządku obrad
następujące zmiany:
- odroczyć punkt dotyczący uchwały w sprawie Statutu Miasta Józefowa, ponieważ nie
wszystkie komisje przekazały zmiany do statutu,
- wprowadzić przyjęcie planu pracy Rady Miasta na 2008r., który radni otrzymali w
materiałach na sesję, do punktu - plany pracy komisji Rady Miasta Józefowa na 2008r.
Zmiany w porządku obrad zostały zaakceptowane przez aklamację.
Radna I. Lasocka zwróciła uwagę na nieobecność radcy prawnego.
Przewodniczący C. Łukaszewski usprawiedliwił chwilową nieobecność mecenasa R.
Ostrowskiego i dodał, że spóźni się on na obrady.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XVI i XVII sesji.
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3. Uchwała w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może
samodzielnie zaciągać zobowiązania.
4. Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w
przedszkolach i szkołach Miasta Józefowa.
5. Uchwała w sprawie udziału Miasta Józefowa w Związku Komunikacyjnym
Aglomeracji Warszawskiej oraz przedsięwzięciu dotyczącym uruchomienia Szybkiej
Kolei Miejskiej.
6. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Sosnowej 3A.
7. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w Józefowie przy ul. Granicznej.
8. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w Józefowie przy ul. Bogusławskiego.
9. Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w Józefowie przy ulicach: Kościuszki i Ogrodowej oraz Brzozowej i
Orzeszkowej.
10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (ulica Legendy).
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren miasta
Józefowa ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną.
12. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wykorzystania środków finansowych
będących w dyspozycji MKRPA.
13. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w
Józefowie.
14. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli MLKS „Józefovia”.
15. Plany pracy komisji Rady Miasta Józefowa na 2008r., plan pracy Rady Miasta na
2008r.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
17. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Wolne wnioski
Ad. 2 - Przyjęcie protokołu z obrad XVI i XVII sesji Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie protokół z XVI obrad sesji Rady
Miasta.
Radny A. Mazek zwrócił uwagę, aby w protokole nr 16/07 umieścić wypowiedź dotyczącą
deklaracji Burmistrza Miasta dotyczącej odzyskania kwoty przeznaczonej na wypłatę
odszkodowania za niezgodne z prawem rejestrowanie samochodów, które pochodziły z
kradzieży.
Radna U. Zielińska poprosiła o przesłuchanie i ponowne sformułowanie jej wypowiedzi na
str. 8 protokołu.
W związku z powyższym przyjęcie protokołu nr 16/07 przełożono do następnych obrad sesji.
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z XVII obrad sesji Rady Miasta.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie przyjęła powyższy protokół z
uwzględnieniem poprawki stylistycznej radnej B. Kaczorek w wypowiedzi radnego R.
Nowaczewskiego.
Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych:. B. Kaczorek i J. Kaczorka.
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Rada Miasta skład Komisji Skrutacyjnej zaakceptowała przez aklamację.
Ad. 3 Uchwała w sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może
samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
W związku z pytaniem radnej I. Lasockiej Burmistrz Miasta poinformował, że propozycja
przedstawiona w projekcie uchwały dotycząca wniesienia wkładu do TBS-u w łącznej kwocie
4 600 000 zł. jest wynikiem uchwały podjętej przez Radę Miasta - Uchwały nr 58/V/07 z
dnia 25.05.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności
Pan Burmistrz dodał, że mieszkania przy ul. Zawiszy Czarnego będą przydzielane przez
gminę.
Radny A. Mazek zwrócił uwagę, że należy dodać, iż gmina będzie przydzielała mieszkania,
ale po wpłaceniu partycypacji przez mieszkańców.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że spółka TBS zajmie się tylko budową budynków.
Mieszkania przy ul. Zawiszy Czarnego nie będą budowane w systemie TBS i w tym
przypadku nie będzie funkcjonować partycypacja.
Radna U. Zielińska podzielając wypowiedź przedmówcy dodała, że powyższe środki
zostaną przeznaczone tylko na budowę budynków komunalnych.
Rada Miasta w obecności 12 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 110/V/08 w
sprawie określenia wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Ad. 4 Uchwała w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w
przedszkolach i szkołach Miasta Józefowa.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad
korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach Miasta Józefowa.
Radna B. Kaczorek powiedziała, że w projekcie uchwały proponuje się opłatę za korzystanie
przez uczniów z posiłków w Gimnazjum Nr 1 w wysokości 4,50zł. Radna zwróciła uwagę, że
w ww. szkole funkcjonuje catering (cena obiadu: 11,50zł). Radna wyraziła obawy, czy
podejmując tak sformułowaną uchwałę gmina będzie mieć środki finansowe w budżecie na
ten cel.
Radna M. Jakubowska powiedziała, że podczas omawiania materiałów sesyjnych nie
negowano zaproponowanej kwoty. Radna dodała, że nie uwzględnienie tej propozycji byłoby
społecznie nieuzasadnione, ponieważ nie należy różnicować dzieci i trzeba w tym przypadku
wszystkie placówki szkolne potraktować jednakowo.
Wypowiedź przedmówczyni poparł radny R. Nowaczewski.
Następnie głos zabrała mieszkanka p. Joanna Iwanik która zasygnalizowała, że dzienna
oplata w wysokości 11,50zł za korzystanie z posiłku w gimnazjum to wysoka kwota.
Mieszkanka dodała, że należy stworzyć taką sytuacje, aby uczniowie gimnazjum mogli
korzystać z obiadów za opłata w wysokości 4,50zł.
Burmistrz S. Kruszewski zwrócił uwagę, ze nie należy porównywać ww. opłat, ponieważ w
przypadku posiłków w wysokości 4,50zł powstają też inne koszta związane min. z
zatrudnieniem pracowników, zużyciem energii. Następnie Pan Burmistrz zaproponował, aby
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w proponowanej uchwale wykreślić słowo „gimnazjum” lub powrócić do tego projektu na
następnej sesji.
Zdaniem radnego R. Nowaczewskiego należałoby do powyższego projektu uchwały
powrócić w późniejszym terminie, po przedyskutowaniu kwestii opłat za korzystanie z
posiłków w gimnazjum na posiedzeniu Komisji Oświaty….
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie propozycję Burmistrza Miasta
odnośnie wykreślenia w projekcie uchwały słowa „gimnazjum” w § 3 ust. 3.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie zaakceptowała powyżej
zaproponowana zmianę.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał pod glosowanie projekt uchwały z
uwzględnieniem powyższej zmiany.
Rada Miasta w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 111/V/08 w
sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i
szkołach Miasta Józefowa.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Ad. 5 Uchwała w sprawie udziału Miasta Józefowa w Związku Komunikacyjnym
Aglomeracji Warszawskiej oraz przedsięwzięciu dotyczącym uruchomienia Szybkiej
Kolei Miejskiej.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie udziału Miasta
Józefowa w Związku Komunikacyjnym Aglomeracji Warszawskiej oraz przedsięwzięciu
dotyczącym uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej.
Na prośbę mieszkanki J. Iwanik Przewodniczący C. Łukaszewski odczytał uzasadnienie do
powyższego projektu uchwały.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poddał projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 112/V/08 w
sprawie udziału Miasta Józefowa w Związku Komunikacyjnym Aglomeracji
Warszawskiej oraz przedsięwzięciu dotyczącym uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Ad. 6 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w
Józefowie przy ul. Sosnowej 3A
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Sosnowej
3A.
Rada Miasta w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 113/V/08 w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Józefowie przy ul.
Sosnowej 3A
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.
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Ad. 7 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w Józefowie przy ul. Granicznej.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie przy ul. Granicznej.
Burmistrz S. Kruszewski przedstawił mapy dotyczące omawianego terenu.
udzielając odpowiedzi na pytanie radnego R. Nowaczewskiego zadane na posiedzeniu gdzie
omawiane były materiały na sesje poinformował, że przedmiotowy teren wg wiedzy urzędu to
są dwie działki nasze i dwie działki które dzierżawi WSGE.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – 10 głosami „za”, 2 „wstrzymującymi się”, przy 1
głosie „przeciwnym” podjęła Uchwałę Nr 114/V/08 w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie przy ul. Granicznej.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Ad. 8 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w Józefowie przy ul. Bogusławskiego.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosownie projekt uchwały w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie
przy ul. Bogusławskiego.
Rada Miasta w obecności 13 radnych –jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 115/V/08 w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie
przy ul. Granicznej.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Ad. 9 Uchwała w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych
położonych w Józefowie przy ulicach: Kościuszki i Ogrodowej oraz Brzozowej i
Orzeszkowej.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie przy ulicach: Kościuszki i
Ogrodowej oraz Brzozowej i Orzeszkowej.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, ze ww. projekt dotyczy działki o nr ew. 46/1,
wobec której firma Poligram wyraził chęć wykupu w drodze przetargu.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 radnych –jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 116/V/08 w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie
przy ulicach: Kościuszki i Ogrodowej oraz Brzozowej i Orzeszkowej.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.
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Ad. 10 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy (ulica Legendy).
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie nadania nazwy ulicy.
Rada Miasta w obecności 13 radnych –jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 117/V/08 w
sprawie nadania nazwy ulicy.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Ad. 11 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
miasta Józefowa, obejmującego teren miasta
Józefowa ograniczony ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod glosowanie projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Józefowa, obejmującego teren miasta Józefowa ograniczony ulicami: Piłsudskiego,
Polną, 3 Maja i Rozkoszną.
Rada Miasta w obecności 13 radnych –jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 118/V/08 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Józefowa, obejmującego teren miasta Józefowa ograniczony
ulicami: Piłsudskiego, Polną, 3 Maja i Rozkoszną.
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Przewodniczący C. Łukaszewski ogłosił kilkuminutową przerwę w obradach.
Ad. 12 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wykorzystania środków finansowych
będących w dyspozycji MKRPA.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli
wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji MKRPA.
Radny M. Wójcik – przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał wnioski z
przeprowadzonej kontroli.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, ze w marcu b. r. na Komisji Oświaty…
zaplanowany został temat dotyczący min. wykorzystania środków finansowych przez
MKRPA.
Rada Miasta przez aklamację przyjęła powyższy protokół.
Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Ad. 13 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Integracyjnego Centrum Sportu i
Rekreacji w Józefowie.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli
Integracyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Józefowie.
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Radny M. Wójcik odczytał wnioski z przeprowadzonej kontroli.
Radny A. Mazek spytał na czym polegają trudności w rozliczaniu się wykorzystania basenu
z dyrekcją gimnazjum.
Radna B. Kaczorek – członek zespołu kontrolującego – powiedziała, że trudności te
polegają na tym, iż w trzech miesiącach: maj, czerwiec, wrzesień szkoły planują korzystanie z
pływalni, natomiast zajęcia w tych miesiącach odbywają się przede wszystkim na powietrzu.
Radna dodała, że taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku korzystania z hali sportowej.
Radna M. Jakubowska dodała, że w trzech ww. miesiącach szkoła dostaje na ten cel
dofinansowanie, natomiast hala w tym okresie nie jest wykorzystywana przez gimnazjum.
Hala w trzech ww. miesiącach nie może być wynajęta, ponieważ jest zarezerwowana dla
szkół. Radna dodała, że szkoła rozlicza się z faktycznie wykorzystanego czasu na hali i ma
prawo zwrócić się do Burmistrza z prośbą, aby środki pieniężne przeznaczone w tych trzech
miesiącach mogły być przeznaczone na inny cel.
Podczas kontroli dyrekcja ICSiR udzieliła informacji, że w związku z częstym
niewykorzystywaniem hali przez gimnazjum w trzech ww. miesiącach organizowano dla
dzieci i młodzieży turnieje piłkarskie oraz spartakiady dla dzieci przedszkolnych.
Radny A. Mazek zasygnalizował, że na jednym z najbliższych posiedzeń Komisji Budż. –
Gosp. należy omówić sprawę rozliczania się szkoły z niewykorzystanych środków
przeznaczonych na zajęcia na hali.
Burmistrz S. Kruszewski zwrócił min. uwagę, na to, iż nie da się przewidzieć stanu pogody
w tych trzech miesiącach jak i frekwencji uczniów podczas zajęć wychowania fizycznego.
Radny R. Nowaczewski zaproponował, aby na jednym ze wspólnych posiedzeń Komisji
Budż.- Gosp. i Oświaty… zaprosić dyrekcję gimnazjum i ICSiR.
Rada Miasta przez aklamację przyjęła powyższy protokół.
Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 15 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Ad. 14 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli MLKS „Józefovia”.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił protokół komisji Rewizyjnej z kontroli MLKS
„Józefovia”.
Radny M. Wójcik odczytał wnioski z przeprowadzonej kontroli.
Radny Z. Siekierzyński zwrócił uwagę, że „usuniecie usterek technicznych w budynku
zaplecza klubowego” nie może być potraktowane jako fakt negatywny.
Rada Miasta zaakceptowała powyższy protokół.
Protokół z kontroli stanowi załącznik nr 16 do nin. protokołu.
Załącznik nr 16 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Ad. 15 Plany pracy komisji Rady Miasta Józefowa na 2008r., plan pracy RM na 2008r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił plany pracy poszczególnych komisji Rady
Miasta Józefowa oraz plan pracy Rady Miasta na 2008r.
Radna B. Wyderka zwróciła uwagę, że w planie pracy Komisji PPPP nie została
uwzględniona zmiana marcowego tematu posiedzenia.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że w przedstawionych materiałach istnieje
błąd, a wspomniana zmiana została uwzględniona.
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Burmistrz S. Kruszewski wnioskował, aby Komisja Budż. – Gosp. i Oświaty na jednym ze
wspólnych posiedzeń omówiła kwestię WSGE, gdyż władze uczelni zwróciły się do gminy z
prośbą wykupu terenu przy ul. Sienkiewicza 2.
Radna M. Jakubowska poinformowała, że zaproponowany temat zostanie omówiony na
wspólnym posiedzeniu dwóch ww. komisji na początku lutego b. r.
Przy tej okazji Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że władze uczelni złożyły do
Sądu Administracyjnego skargę na stanowisko Rady Miasta w sprawie wypowiedzenia
umowy dzierżawy.
Rada Miasta przez aklamację zaakceptowała ww. plany pracy na 2008r.
Plany pracy komisji Rady Miasta na 2008r. stanowią załącznik nr 17 do nin. protokołu.
Załącznik nr 17 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Plan pracy Rady Miasta na 2008r. stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Załącznik nr 18 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

Ad. 16 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej
sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o
sporządzenie sprawozdania z pracy komisji za II półrocze 2007r. do następnej sesji Rady
Miasta.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta zapoznał radnych z informacją, która wpłynęła do
biura Rady Miasta o rozpoczynających się studiach podyplomowych organizowanych przez
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Przewodniczący C. Łukaszewski odczytał odpowiedzi Burmistrza Miasta na pytania
zgłoszone przez radnych na 17 obradach sesji.
Odpowiedzi Burmistrza miasta stanowią załącznik nr 19 do nin. protokołu.
Załącznik nr 19 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

W następnej kolejności Przewodniczący Rady Miasta odczytał pismo od Ministra Spraw
Wewnętrznych z podziękowaniem za udostępnienie lokalu z zasobów TBS rodzinie
ewakuowanej z Iraku – pismo: RM-0065/ /V/08.
Ad. 17 Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdania działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 19 grudnia 2007r. do 31
stycznia 2008r. stanowi załącznik nr 20 do nin. protokołu.
Załącznik nr 20 do protokołu nr 18/08 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 31.01.2008r.

W związku z pytaniem radnej M. Jakubowskiej Burmistrz S. Kruszewski przekazał
informacje na temat spotkania z dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich p.
Kondraciukiem, które dotyczyło min. zaangażowania gminy przy projektowaniu trasy 801.
Na prośbę radnego R. Nowaczewskiego Pan Burmistrz przekazał informacje na temat
rozmów przeprowadzonych z firmą Meron oraz ze spotkania z przedstawicielem Fundacji
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VeloPoland p. M. Zamaną, którego tematem był projekt „Zielony Szlak Rowerowy
Mazowsza”.
Ad. 18 Interpelacje i zapytania Radnych.
Interpelacji i zapytań nie zgłoszono.
Ad. 19 Wolne wnioski
W ramach wolnych wniosków głos zabrał jeden z mieszkańców Józefowa, który zwrócił
uwagę na zły stan techniczny dróg w rejonie Osiedla Dębinka.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący C. Łukaszewski o godz.
15.00 zamknął XVIII sesję Rady Miasta Józefowa dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Protokołowała:
Marta Wrońska

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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