Protokół nr 11/07
z obrad XI sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się dnia 19 lipca 2007r. w siedzibie
Rady Miasta
przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.
Przewodniczący Rady Miasta Cezary Łukaszewski o godz. 13.00 dokonał otwarcia XI
sesji Rady Miasta Józefowa.
W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego
15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. W obradach
nie uczestniczyła radna B. Kaczorek.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 nin. protokołu.
Załącznik nr 2 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał
stanowi załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Ad. 1
Przewodniczący C. Łukaszewski zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku
obrad.
Radny P. Rupniewski zaproponował, aby z porządku obrad nin. sesji wycofać punkt 7
dotyczący projektu uchwały uchylającej uchwałę Nr 540/IV/06 z dnia 20 lipca 2006r. w
sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonych w Józefowie
przy rzece Świder, pomiędzy ulicami Dolną i Żabią.
W związku z wnioskiem radnego P. Rupniewskiego Przewodniczący C. Łukaszewski
poddał pod głosowanie zgłoszoną zmianę.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 5 głosami „za”, 9 głosami „przeciw” przy 1
głosie „wstrzymującym się” nie dokonała zmiany w proponowanym porządku obrad.
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Radny P. Rupniewski powiedział, że ww. projekt uchwały nie został przygotowany
merytorycznie – nie został zaopiniowany przez komisję Rady Miasta.
Radny A. Mazek spytał jaka jest opinia Komisji Oświaty… odnośnie omawianego projektu.
Radny R. Nowaczewski poinformował, że komisja nie zaopiniowała tego projektu, po czym
dodał, że wszystkie projekty uchwał zawarte w porządku obrad były omawiane na
wspólnym posiedzeniu komisji.
Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił uwagę, że porządek obrad został już przyjęty i
żaden z projektów uchwał nie jest zaopiniowany przez komisję.
Radny P. Rupniewski poprosił Radcę Prawnego o ustosunkowanie się do zaistniałej
sytuacji.
Mecenas R. Ostrowski powiedział, że nie ma potrzeby prowadzenia dyskusji, ponieważ
porządek obrad został już przyjęty przez radnych.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołów IX i X sesji.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007r.
Uchwała w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa
własności nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie przy ul. Rejtana 7A,
7B, 7C i 7D (dz. ew. Nr 44/1 i dz. ew. Nr 44/2 w obr. 23).
5. Uchwała w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na
działce ew. Nr 1/2 obr. 94, położonej w liniach rozgraniczających ulicy Wiązowskiej.
6. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 301/IV/05 z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie
zamiany nieruchomości.
7. Uchwała częściowo uchylająca uchwałę Nr 540/IV/06 z dnia 20 lipca 2006r. w
sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonych w
Józefowie przy rzece Świder, pomiędzy ulicami Dolną i Żabią.
8. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 16
września 2004r. z Kanclerzem Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej z
siedzibą w Józefowie – akt notarialny Rep. A nr 1716/2004 na dzierżawę
nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 2 oraz aktualnej sytuacji
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Józefów.
9. Stanowisko w sprawie działań zmierzających do zapewnienia dzieciom i młodzieży
miejsc w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Józefów.
10. Uchwała w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na
ławników.
11. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
12. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych: Urszulę Zielińską i Józefa Kaczorka.
Rada Miasta skład Komisji Skrutacyjnej zaakceptowała przez aklamację.
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Ad. 2
Rada Miasta w obecności 14 radnych-9 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących
się” przyjęła protokół nr 9/07 z IX sesji Rady Miasta Józefowa.
Protokół nr10/07 został przyjęty 11 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących się”.
Ad. 3
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie miasta na 2007 rok.
Na prośbę radnego D. Podolskiego Skarbnik Miasta p. H. Siwek odczytała wartości
planowanych i uzyskanych kwot ze zbycia poszczególnych nieruchomości.
Następnie Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o
przeprowadzenie głosowania imiennego.
Po głosowaniu Radna U. Zielińska (członek Komisji Skrutacyjnej) odczytała protokół,
który wraz z listą radnych z głosowania nad uchwałą stanowi załącznik nr 5 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Rada Miasta w obecności 13 radnych- jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 64/V/07 w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2007rok, która stanowi załącznik
nr 6 do nin. protokołu
Załącznik nr 6 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Ad. 4
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności nieruchomości
gruntowych położonych w Józefowie przy ul. Rejtana 7A, 7B, 7C i 7D (dz. ew. Nr 44/1 i dz.
ew. Nr 44/2 w obr. 23).
Rada Miasta w obecności 14 radnych- jednogłośnie podjęła uchwałę nr 65/V/07 w
sprawie w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości miasta Józefowa prawa własności
nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie przy ul. Rejtana 7A, 7B, 7C i 7D
(dz. ew. Nr 44/1 i dz. ew. Nr 44/2 w obr. 23).
Ww. uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Ad. 5
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie rozwiązania
umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na działce ew. Nr 1/2 obr. 94, położonej w
liniach rozgraniczających ulicy Wiązowskiej.
Na prośbę radnej M. Jakubowskiej p. B. Pukaczewska poinformowała do jakiego rejonu
ul. Wiązowskiej odnosi się projekt uchwały.
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Następnie Przewodniczący C. Łukaszewski poddał projekt pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 14 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 66/V/07 w
sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego na działce ew. Nr
1/2 obr. 94, położonej w liniach rozgraniczających ulicy Wiązowskiej, która stanowi
załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Ad. 6
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały
zmieniającej uchwałę Nr 301/IV/05 z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie zamiany
nieruchomości.
Rada Miasta w obecności 14 radnych- jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr 67/V/07 w
sprawie zmieniającej uchwałę Nr 301/IV/05 z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie
zamiany nieruchomości, która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Ad. 7
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod dyskusję projekt uchwały
częściowo uchylającej uchwałę Nr 540/IV/06 z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie oddania w
dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonych w Józefowie przy rzece Świder,
pomiędzy ulicami Dolną i Żabią.
Radny J. Kaczorek zwrócił się z pytaniem do Burmistrza Miasta – dlaczego miasto chce
dać klubowi „Józefovia” teren tylko w 3 letnią dzierżawę?
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że prowadzone są negocjacje w sprawie wykupu
kolejnego terenu (o powierzchni 5,5 tys. m²) i istnieje zamiar wystąpienia z wnioskiem
unijnym o dofinansowanie wybudowania na nowym terenie boiska do siatkówki,
koszykówki, tenisa, skate parku, parkingu, pokrycia boiska treningowego sztuczną
nawierzchnią. Na wszystkie te działania należy przeznaczyć kwotę w wysokości 3-4 mln zł.
Burmistrz dodał, że inwestowanie będzie trudne, jeśli o każdego rodzaju pozwolenie miasto
będzie musiało pytać klub – miasto powinno mieć głos decydujący.
Mecenas R. Ostrowski poinformował, ze została zatwierdzona przez sejm nowelizacja
ustawy o gospodarce nieruchomościami, która mówi, że Burmistrz Miasta będzie mógł
zawierać pierwszą umowę dzierżawy, natomiast wszystkie kolejne za zgodą Rady Miasta.
Zdaniem radnego P. Rupniewskiego obecny stan MLKS „Józefovia” w dużej mierze
zawdzięcza się władzom klubu i w związku z tym należy obdarzyć go zaufaniem i oddać
teren w długoletnią dzierżawę. Następnie radny dodał, że wszystkie procesy budowlane
odbywały się pod nadzorem klubu – przeglądy, użyczenia i pozwolenia wystawiane były na
„Józefovię”. Radny P. Rupniewski przypomniała, że pierwsza uchwała w tej sprawie została
podjęta w 2002r. i wszystkie kolejne, w których mowa była o 30 letniej dzierżawie były
podejmowane jednogłośnie przez radnych.
Burmistrz S. Kruszewski zakomunikował, że wszystkie umowy i pozwolenia wydawane
były na miasto, przez miasto wykonywane i finansowane. Burmistrz dodał, że docenia
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aktywność klubu i nie zamierza działać ani na jego szkodę ani na szkodę mieszkańców.
Należy wspólnie, skutecznie zarządzać tym terenem dla potrzeb miasta.
Przewodniczący C. Łukaszewski dodał, że miasto organizuje swoje zadania sportowe
poprzez klub – w ramach przetargu. W ciągu 30 lat nikt nie jest w stanie przewidzieć jaki
będzie charakter klubu – należy brać to pod uwagę chcąc oddać teren w długoletnią
dzierżawę.
Radny P. Rupniewski nawiązując do wypowiedzi Burmistrza przedstawił dokumenty, które
zostały wystawione na „Józefovia”- min. decyzja pozwolenia na budowę i decyzja
zmieniająca. Zdaniem radnego klub działałby z większym zapałem gdyby poczuł się
pełnowartościowym użytkownikiem terenu. Klub niejednokrotnie udowodnił, że zasługuje
na długoletnią dzierżawę. Radny zwrócił uwagę, że materiały na sesję dotyczące omawianej
sprawy miały być przedstawione radnym na dwa tygodnie przed obradami.
Radna M. Jakubowska zaproponowała, aby w treści projektu uchwały zapis – 3letnia
dzierżawa – zmienić na dzierżawę 4 letnią. W przypadku umowy na więcej niż 3 lata Rada
Miasta będzie musiała wyrazić zgodę na umowę.
W następnej kolejności przeprowadzono dyskusję z Prezesem klubu „Józefovia” p. M.
Szymą oraz jego członkami, w której klub wyraził zażalenie na przedstawiony projekt
uchwały.
Radna U. Zielińska powiedziała, że władze miasta doceniają starania i działalność klubu i
nie mają na celu go pokrzywdzić, ale należy patrzeć na całą sprawę obiektywnie. Radna
nawiązała min. do złych warunków jakie panowały w MOSiRze.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie wprowadzenie zmiany do
projektu uchwały zaproponowane przez radną M. Jakubowską.
Radny P. Rupniewski powiedział, że taka zmiana wiązałaby się ze zmianą całej uchwały i
Wypowiedź radnego poparł Mecenas R. Ostrowski.
Radny P. Rupniewski wnioskował o przeprowadzenie głosowania imiennego nad
omawianym projektem uchwały.
Przewodniczący C. Łukaszewski zarządził kilkuminutową przerwę w obradach sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski w związku z prośbą radnego P. Rupniewskiego poprosił
Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Po głosowaniu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny J. Kaczorek odczytał protokół,
który stanowi wraz z listą radnych z głosowania nad uchwałą załącznik nr 10 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Rada Miasta w obecności 15 radnych – 10 głosami „za” przy 5 głosach „przeciwnych”
podjęła uchwałę nr 68/V/07 częściowo uchylającą uchwałę Nr 540/IV/06 z dnia 20 lipca
2006r. w sprawie oddania w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonych w
Józefowie przy rzece Świder, pomiędzy ulicami Dolną i Żabią.
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r
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Ad. 8
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił informację Burmistrza Miasta w sprawie
umowy dzierżawy zawartej w dniu 16 września 2004r. z Kanclerzem Wyższej Szkoły
Gospodarki Euroregionalnej z siedzibą w Józefowie – akt notarialny Rep. A nr 1716/2004 na
dzierżawę nieruchomości położonej w Józefowie przy ul. Sienkiewicza 2 oraz aktualnej
sytuacji w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Józefów.
Ww. informacja stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Ad. 9
Projekt stanowiska w sprawie działań zmierzających do zapewnienia dzieciom i młodzieży
miejsc w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Józefów stanowi załącznik
nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że od momentu rozpoczęcia obrad nin.
sesji wystąpiły nowe okoliczności tzn. wpłynęło pismo Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej, uprzednio skierowane do Burmistrza Miasta w sprawie kupna
nieruchomości przez uczelnię. Następnie Przewodniczący Rady Miasta odczytał pismo, po
czym wnioskował o zdjęcie z porządku obrad przyjęcie stanowiska przez Radę Miasta i
zobowiązanie Burmistrza o przygotowanie projektu uchwały w danej sprawie w najbliższym
czasie.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że w związku z coraz większym
zapotrzebowaniem na miejsca w szkołach i przedszkolach spowodowane wzrostem liczby
mieszkańców istnieje zamiar wypowiedzenia umowy dzierżawy z WSGE w celu
wykorzystania mienia komunalnego na potrzeby edukacyjne miasta. Burmistrz powiedział,
że na następnej sesji Rady Miasta wystąpi z projektem uchwały proponującej sprzedaż
nieruchomości, z której pieniądze można będzie przeznaczyć na nowy obiekt oświatowy.
Radny J. Sekuła zwrócił się o opinie do Mecenasa R. Ostrowskiego w sprawie zasadności
wniosku Przewodniczącego C. Łukaszewskiego.
Mecenas R. Ostrowski powiedział, że Przewodniczący RM złożył wniosek o
przegłosowanie zdjęcia punktu porządku obrad w związku z powstałymi nowymi
okolicznościami, co jest możliwe do zrealizowania.
W związku z powyższym Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie zdjęcie
z porządku obrad przyjęcia stanowiska w sprawie działań zmierzających do zapewnienia
dzieciom i młodzieży miejsc w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto
Józefów.
Rada Miasta w obecności 14 radnych – 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciwnym”
zaakceptowała wniosek Przewodniczącego C. Łukaszewskiego.
Ad. 10
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników.
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Przewodniczący C. Łukaszewski wymienił nazwiska radnych proponowanych do zespołu
opiniującego: M. Jakubowska, D. Podolski, M. Wójcik.
Radna M. Jakubowska w miejsce swojej osoby zaproponowała Radnego A. Mazka
Radny A. Mazek poinformował, że członkowie Klubu PiS wytypowali do zespołu radnego
J. Kaczorka.
Radny M. Wójcik nie wyraził sprzeciwu wejścia w skład zespołu opiniującego kandydatury
na ławników.
Przewodniczący C. Łukaszewski poprosił o zgłoszenie jeszcze jednego radnego.
Radny A. Mazek zaproponował Przewodniczącego C. Łukaszewskiego na trzeciego
członka zespołu.
Przewodniczący Rady Miasta wyraził zgodę, po czym poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników, w
następującym składzie:
1. Józef Kaczorek
2. Cezary Łukaszewski
3. Mirosław Wójcik
Rada miasta w obecności 14 radnych- 13 głosami „za”, przy jednym głosie
„wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr 69/V/07, która stanowi załącznik nr 14 do
nin. protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Ad. 11- informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okrasie od
ostatniej sesji.
Przewodniczące C. Łukaszewski zapoznał obecnych z następującymi pismami:
- odpowiedź Przewodniczącego RM na interpelację Klubu Radnych PiS w sprawie
zabezpieczenia w budżecie miasta na 2007r. środków z przeznaczeniem na
wykonanie badań natężenia promieniowania elektromagnetycznego przy ul.
Słonecznej.
- odpowiedź Przewodniczącego RM na interpelację Klubu Radnych PiS w sprawie
powołania jednostki pomocniczej miasta – Rady Osiedla „Nowa Wieś”.
- wniosek Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego odnośnie poprawy
obsługi prawnej Rady Miasta Józefowa.
- pismo Przewodniczącego RM do Przewodniczącego Klubu Radnych PiS P.
Rupniewskiego w sprawie sformułowania uwag do protokołu ze wspólnego
posiedzenia komisji, na którym omawiano czasopismo „Józefów nad Świdrem”.
Ww. pisma stanowią załącznik nr 15, 16, 17 i 18 do nin. protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr
Załącznik nr 16 do protokołu nr
11/07 sesji Rady Miasta Józefowa 11/07 sesji Rady Miasta Józefowa
Załącznik nr 17 do protokołu nr
Załącznik nr 18 do protokołu nr
11/07 sesji Rady Miasta Józefowa 11/07 sesji Rady Miasta Józefowa
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Następnie Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił sprawozdania z prowadzonego
rejestru wniosków mieszkańców oraz interpelacji i zapytań radnych, które wpłynęły do
Biura Rady Miasta od marca 2007r.
Ww. sprawozdania stanowią załącznik nr 19 i 20 do nin. protokołu.
.

Załącznik nr 19 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r
Załącznik nr 20 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

Ad. 12 - Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 21 czerwca 2007r. do
19 lipca 2007r. stanowi załącznik nr 21 do nin. protokołu.
Załącznik nr 21 do protokołu nr 11/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 19.07.2007r

W związku z pytaniami radnych Burmistrz S. Kruszewski przekazał informacje na temat:
- spotkania z Prezydentem Miasta Otwocka p. Z. Szczepaniakiem w sprawie komunikacji
nocnej,
- spotkania z przedstawicielem firmy TRANSCOMP w sprawie opracowania koncepcji
budowy dróg,
- wyjazdu do Pałacu Prymasowskiego na ogłoszenie wyników rankingu „Europejska gmina,
europejskie miasto”,
- spotkania z p. M. Seweryńskim w sprawie możliwości zainstalowania fotoradarów na
terenie miasta.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że na początku sierpnia odbędzie się uroczyste
otwarcie nowego Komisariatu Policji. Następnie Burmistrz przekazał informację z
przeprowadzonych badań natężenia promieniowania elektromagnetycznego w rejonie ul.
Słonecznej, które nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych pól elektromagnetycznych.
Ad. 13 – Interpelacje i zapytania radnych
Radna I. Lasocka spytała o termin budowy wodociągu wzdłuż ul. Nadwiślańskiej.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że miasto nie uzyskało jeszcze pozwolenia na
budowę od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Burmistrz powiedział, że sprawę
potraktowano w ten sposób, że na działkach prywatnych (nie wykupionych przez właściciela
drogi) znajdujących się w liniach rozgraniczających drogę nie można uzyskać pozwolenia na
budowę wodociągu.
Radna U. Zielińska wystąpiła z prośbą do Burmistrza Miasta o dołożenie wszelkich starań
w związku z doprowadzeniem wodociągu do rejonu Górek.
Burmistrz S. Kruszewski przy tej okazji poinformował, że w przyszłym tygodniu odbędzie
spotkanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w sprawie czterech przejść wodociągowych pod
jezdnią na wysokości ulic: Dolnej, Żabiej, Parkingowej i Wspólnej.
Burmistrz S. Kruszewski dodał, ze kwestia budowy wodociągu w rejonie ul.
Nadwiślańskiej jest trudną sprawą, ale dołoży wszelkich starań, by zakończyć sprawę
pomyślnie.

8

Następnie głos zabrał radny A. Mazek, który nawiązując do aktu notarialnego „Spółdzielni
Techniczna” wnioskował, aby Komisja Rewizyjna zapoznała się z aktami notarialnymi
wybranych działek w Józefowie, ponieważ jego zdaniem nie są wprowadzane do nich na
bieżąco poprawki.
Burmistrz s. Kruszewski poinformował, że wszystkie działki znajdujące się na terenie
miasta będące w wieczystym użytkowaniu są cyklicznie przeceniane i należałoby w związku
z tym zapoznać się z aktualnymi wycenami działek w Referacie Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Józefowa.
Radny J. Sekuła dodał, że ta sprawa była analizowana na jednym z ostatnich posiedzeń
Komisji Budżetowo – Gospodarczych.
Ad. 14 – Wolne wnioski
Radna B. Wyderka wystąpiła z prośbą, aby przygotowywane materiały na sesję zawierały
doprecyzowane podstawy prawne.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że min. w tej sprawie zostało skierowane
pismo do Burmistrza Miasta.
Radna I. Lasocka zasygnalizowała, że mieszkańcy Józefowa proszą, aby tematy posiedzeń
komisji zamieszczane na stronie internetowej miasta zawierały więcej informacji.
Przewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że w miarę możliwości tematy będą
uszczegóławiane.
W następnej kolejności na prośbę Przewodniczącego Rady Miasta Burmistrz S.
Kruszewski przedstawił informację w sprawie przyznania Gminie Józefów tytułu
Najlepsza Gmina Miejska za zajęcie VII miejsca w Rankingu Samorządów
„Rzeczypospolitej” 2007. Z tej okazji radni Józefowa złożyli Burmistrzowi Miasta
podziękowania i gratulacje.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Cezary
Łukaszewski o godz. 16.20 zamknął XI sesję dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Protokołowała :
Marta Wrońska

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski
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