Protokół nr 4/07
z obrad IV sesji Rady Miasta Józefowa V kadencji
odbytej w dniu 25 stycznia 2007r w siedzibie Rady
Miasta przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
Przewodniczący Rady Cezary Łukaszewski o godz. 13,15 dokonał otwarcia sesji.
Po powitaniu radnych, władz miasta i gości stwierdził quorum. W sesji uczestniczyło
15 radnych.
Przewodniczący Rady poinformował, że obrady sesji można oglądaćw internecie.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do nin. protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 4/07 sesji Rady
Załącznik nr 2 do protokołu nr 4/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał stanowi
załącznik nr 3 do protokołu sesji.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 4/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 4/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Ad 1 – Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący C. Łukaszewski zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad?
Radny P. Rupniewski w odniesieniu do procedury uchwalania budżetu miasta zapytał o
opinię poszczególnych komisji o projekcie budżetu.
Przewodniczący Rady podkreślił, że wymaganym dokumentem jest opinia Komisji
Budżetowo-Gospodarczej. Zwrócił się z pytaniem do przewodniczącej Komisji BudżetowoGospodarczej radnej Jakubowskiej – czy otrzymała opinię od innych komisji Rady?
Radna Jakubowska oświadczyła, że otrzymała opinię tylko od Komisji Oświaty, Kultury....
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski zwrócił się do mecenasa o wyjaśnienie kwestii
zgłoszonej przez P. Rupniewskiego.
Mecenas Z. Czajor stwierdził, że skoro tylko jedna komisja przekazała opinię to znaczy, że
pozostałe komisje nie miały uwag do projektu budżetu.
Burmistrz S. Kruszewski dodał, że ostatnie dwa posiedzenia komisji Budżetowej odbyły się
w pełnym składzie Rady i radni mieli możliwość wniesienia uwag do projektu budżetu.
Radny A. Mazek uważał, że w projekcie budżetu powinny być uwzględnione tylko
poprawki zgłoszone na komisji Budżetowej. Autopoprawki do projektu budżetu nie były na
komisji omawiane.
Burmistrz zarzucił radnemu wprowadzanie w błąd obecnych na sesji. Wyjaśnił, że pierwsza
wersja był to projekt budżetu a obecna jest budżetem proponowanym do uchwalenia.
Autopoprawki, które miał prawo wnieść zostaną radnym przedstawione na sesji.
Porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu III sesji
3. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007r
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
3) odczytanie opinii Komisji Budżetowo-Gospodarczej
4) Odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta o zmianach proponowanych przez
Komisję Budżetowo - Gospodarczą
5) Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
6) Głosowanie
Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg
gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu
Uchwała w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad
współpracy Miasta Józefów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Uchwała w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Józefowa
Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Józefowa
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji
Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie j.w.
Interpelacje i zapytania Radnych
Wolne wnioski.

Do Komisji Skrutacyjnej zaproponowano radnych: Barbarę Kaczorek i Damiana Podolskiego.
Rada Miasta skład Komisji Skrutacyjnej akceptowała – jednogłośnie.
Ad 2 - Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miasta Józefowa
Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się z pytaniem – czy są uwagi do protokołu z III
sesji Rady Miasta?
Uwag nie zgłoszono. Protokół sesji nr 3/07 został przyjęty – 10 głosami „za”, przy 5 głosach
„wstrzymujących się”.
Ad 3 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok
1) Skarbnik H. Siwek odczytała projekt uchwały dotyczący uchwalenia budżetu miasta
na 2007r
2) Skarbnik H. Siwek odczytała uchwałę Nr 272/W/06 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym
przez Burmistrza Miasta Józefowa projekcie uchwały budżetowej na 2007r /opinia
pozytywna/, która stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu 4/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

3) Przewodnicząca M. Jakubowska odczytała opinię Komisji BudżetowoGospodarczej o projekcie budżetu miasta na 2007r /opinia pozytywna/, która stanowi
załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu 4/07 sesji Rady
Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

4) Burmistrz S. Kruszewski przedstawił stanowisko o zmianach proponowanych przez
Komisję Budżetowo-Gospodarczą.
Stwierdził, że wszystkie wnioski proponowane przez Komisję Budżetowogospodarczą zostały uwzględnione w uchwale budżetowej.
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Skarbnik H. Siwek wyszczególniła autopoprawki wniesione do projektu budżetu
miasta.
5) Dyskusja na temat projektu budżetu miasta na 2007r.
Radny A. Mazek pytał o pozycje z załącznika inwestycyjnego: nr 21, 5b, 18, 27 i uzyskał
wyjaśnienie od p. Jaśkiewicz. W odniesieniu do planowanej budowy chodnika w ul. Nowej
uważał, że w pierwszej kolejności powinien być wykonany chodnik w ul. 3-go Maja.
Burmistrz S. Kruszewski przypomniał, że na budowę ul. Cichej i ul. Nowej radni wcześniej
wyrazili zgodę i prace są w toku. W ul. Nowej pozostał do wykonania ok.70- metrowy
odcinek. Celowe jest udrożnienie tej ulicy do ul. Cichej aby odciążyć ruch ul. Polną i ul.
Marsz. Piłsudskiego.
Radna I. Lasocka pytała o budowę wodociągu w rejonie ul. Nadwiślańskiej i o jej
modernizację.
Burmistrz wyjaśnił, że rozpoczęto procedurę przetargową odnośnie budowy wodociągu i po
jej zakończeniu przekaże informację o terminie rozpoczęcia prac. Podkreślił, że ul.
Nadwiślańska jest drogą wojewódzką i Urząd Marszałkowski decyduje o realizacji inwestycji.
Miasto wyprzedzająco wykonało oświetlenie i część chodnika. Modernizację ulicy
wstrzymały protesty mieszkańców ul. Nadwiślańskiej. Oprócz działań urzędu starania
mieszkańców miałyby pozytywny wpływ na realizację zadania.
Radna U. Zielińska zgłosiła potrzebę budowy chodnika w ul. Świderskiej, na odcinku przy
planowanym przedszkolu.
Radny P. Rupniewski pytał o następujące sprawy:
- zagospodarowanie skweru Jana Pawła II,
- jubileuszu 45-lecia nadania praw miejskich – czy są przewidziane środki w budżecie
na obchody,
- czy przy zadaniu inwestycyjnym związanym z modernizacją ośrodka zdrowia nie
należy uwzględnić prac związanych z organizacją dróg ewakuacyjnych?
- Odnośnie do budowy garaży przy planowanym przedszkolu przy ul. Świderskiej –
zgłaszał wątpliwości co do słuszności lokalizacji inwestycji, pytał o środki na
wykonaną dokumentację.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że
- jest opracowana koncepcja zagospodarowania skweru JPII /teren wokół MOK/ ale
wstrzymano się z realizacją, w związku z planowaną rozbudową MOK, przy której
teren mógłby być zniszczony.
- W kwestii jubileuszu pozycja ta może być ujęta w budżecie MOK.
- Odnośnie do modernizacji ośrodka zdrowia, powołując się na opinię p. M. Jaśkiewicz
stwierdził iż w tym zakresie należy wykonać drzwi ewakuacyjne naporowe do
pomieszczeń biblioteki jednak nie wymaga to zaangażowania dużych środków.
Dlatego uzasadnione jest ich pominięcie w czasie debaty budżetowej.
- Na przedszkole przeznaczono ok. 3000m2 terenu. Dokumentacja na budowę garaży
była wykonana łącznie z planami przedszkola.
Radny P. Rupniewski był przeciwny łączeniu dokumentacji przy realizacji inwestycji.
Popierając budowę przedszkola nie wiedział, że akceptuje też środki na budowę garaży dla
ZGK. Uważał, że został wprowadzony w błąd. P. Rupniewski proponował przeniesienie z
projektu budżetu na 2007r środków w wysokości 750 tys zł. przeznaczonych na przebudowę
skweru z uwagi na niebezpieczeństwo zniszczenia w czasie prac budowlanych związanych z
modernizacją MOK-u.
Radny P. Rupniewski zapytał o środki na Program Rewitalizacji przewidziane w
ubiegłorocznym budżecie na 2007r
W odpowiedzi pani M. Jaśkiewicz poinformowała, że w budżecie na 2007r zarezerwowano
środki na opracowanie projektu rewitalizacji.
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Radny R. Nowaczewski przekazał, że Komisja Oświaty na bieżąco jest w kontakcie z
dyrektorem MOKu i na jednym z posiedzeń temat obchodów 45-lecia miasta będzie
omawiany. W organizację obchodów włączy się także Towarzystwo Przyjaciół Józefowa. Na
pytanie o możliwości budowy sieci w ul. 11-go Listopada - Burmistrz odpowiedział, iż to
zależy od pozytywnego załatwienia wniosku unijnego.
Radny A. Mazek wnioskował aby planowane środki na zagospodarowanie skweru JP II
przeznaczyć na chodnik w ul. 3-go Maja. Ponadto zwrócił uwagę na pominięcie w planach
sieci kanalizacyjnej budowy odcinka w ul. 3-go Maja od ul. Małej do ul. Westerplatte.
Burmistrz był przeciwny ww. wnioskowi ze względu na nieznajomość kosztów tego
zadania. Wniosek nie był zgłaszany na komisji. Odnośnie do budowy kanalizacji ww. odcinek
ulicy będzie ujęty w przygotowywanym wniosku unijnym.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski o godz. 14,50 ogłosił kilkuminutową
przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad kontynuowano dyskusję nad projektem budżetu.
Radny P. Rupniewski przypomniał swój wniosek zgłoszony na posiedzeniu Komisji
Budżetowej w sprawie remontu ul. Kopernika. Ponadto prosił o ustosunkowanie się do
wniosków przekazanych przez komisje stałe, akceptowanych przez Komisję Budżetową
poprzedniej kadencji, które zostały przekazane Burmistrzowi.
Burmistrz powiedział, że zamierza zlecić opracowanie koncepcji remontu ul. Kopernika.
W odniesieniu do wniosków komisji z poprzedniej kadencji stwierdził, że analizował je
wnikliwie i te, które były możliwe do uwzględnienia zostały wpisane do budżetu.
Radna M. Jakubowska dodała, że Komisja Budżetowa nie omawiała ww. wniosków, gdyż
uznano, że kadencja się skończyła a zostały przekazane Burmistrzowi. Jej zdaniem budżet
miasta był autorski i Burmistrz mógł uwzględnić wnioski z poprzedniej kadencji bądź nie.
Odnosząc się do proponowanego budżetu na 2007 rok podkreśliła, że zamyka się on
nadwyżką, planowane dochody własne stanowią 76% ogółu dochodów zaś na inwestycje
planuje się wydać ponad 40% budżetu. Jest sporo inwestycji ważnych, ciekawych, z których
będą mieszkańcy zadowoleni. Zdaniem radnej Jakubowskiej budżet na 2007 rok jest dobry.
Podobną opinię wyraził radny J. Sekuła. Jego zdaniem dobrze, że przeznacza się znaczne
środki na inwestycje choć miał wątpliwości odnośnie do 3 spraw tj. budowy garaży przy ul.
Świderskiej, budowy ul. Górnej zamiast remontu ul. 11-go Listopada, która jego zdaniem ma
większe znaczenie komunikacyjne oraz pominięcia ul. Kopernika.
Burmistrz S. Kruszewski argumentował, że ul. Górna była uwzględniona w budżecie 2006r i
przeniesiono ją na rok 2007, gdyż jest w końcowej fazie realizacji. Z utwardzeniem ul. 11-go
Listopada można poczekać do czasu uzyskania środków z UE.
Radny P. Rupniewski wskazywał na bardzo wybiórcze planowanie inwestycji i pomijanie
tych, których konieczność wykonania wskazali radni minionej kadencji. Wnioski zgłoszone
przez komisje stałe przed konstrukcją budżetu nie były zbyt kosztowne i można je
byłouwzględnić w budżecie. Odrzucenie wniosków zgłoszonych przez radę w ubiegłej
kadencji nie służy dobrej współpracy między radą a burmistrzem i dają podstawy do tego by
konstrukcję budżetu na rok 2007 zakwestionować. Na zakończenie stwierdził, iż planowane
wydatki na cele inwestycyjne w tym roku zostały określone na poziomie 19,9 mln zł co
stanowi około 30% wydatków ogółem a nie 40% jak w roku ubiegłym a po uchwaleniu
budżetu w dniu dzisiejszym w takim kształcie budowa pomieszczeń garażowomagazynowych dla ZGK w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola będzie przesądzona.
Ubolewał również nad faktem iż pan Burmistrz nie zalicza do swoich współpracowników
członków Rady Miasta Józefowa.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski podkreślił, że budżety uchwalane w przeszłości,
czasem bardzo odważne były zrealizowane i otrzymywały absolutorium. Dlatego uważa, że
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należy zaufać i poprzeć również ten budżet pomimo, że nie zostały uwzględnione wnioski z
poprzedniej kadencji a nowi radni nie byli z nimi zapoznani.
6) Głosowanie
Przewodniczący Rady zwrócił się do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie imiennego
głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła imienne głosowanie nad ww. uchwałą a następnie
przewodnicząca B. Kaczorek przedstawiła protokół z głosowania, który stanowi załącznik nr
7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 4/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Rada Miasta w obecności 15 radnych – 10 głosami „za”, przy 5 głosach „przeciwnych”
podjęła Uchwałę Nr 22/V/07 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007 rok, która
stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 4/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Ad 4
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie zaliczenia
dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych i poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 23/V/07 w
sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz w
sprawie ustalenia ich przebiegu, która stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 4/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Ad 5
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków..
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 24/V/07 w
sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, która stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 4/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Ad 6
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały zmieniający uchwałę
Nr 563/IV/06 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Józefów z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.
Pani Skarbnik H. Siwek wyjaśniła, że zmiana dotyczy zmniejszenia o 40 tys. zł kwoty w
poz. 6 załącznika do programu. Po analizie wniosków przez referat Oświaty zostały
zweryfikowane zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Niektóre wydatki zawarte we
wnioskach nie mogą być finansowane z budżetu miasta. Nie zweryfikowano dyscyplin
sportowych.
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Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – 14 głosami „za” i 1 „wstrzymującym się”,
przeciwnych głosów nie było podjęła Uchwałę Nr 25/V/07 zmieniającą uchwałę w
sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Miasta Józefowa z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, która stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu..
Załącznik nr 11 do protokołu nr 4/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Ad 7
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta. Podał jej skład: Barbara Kaczorek, Urszula
Zielińska Józef Kaczorek, Andrzej Mazek i Mirosław Wójcik.
Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w tej komisji.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 26/V/07 w
sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która stanowi załącznik nr 12 do
nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 4/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Ad 8
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania
Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Józefowa. Podał jej skład: Barbara Kaczorek, Izabela
Lasocka, Urszula Zielińska, Jacek Sekuła i Paweł Rupniewski.
Wyżej wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 27/V/07 w
sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, która stanowi załącznik nr 13 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 4/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Ad 9
Przewodniczący Rady C. Łukaszewski przekazał, że działalność w okresie od ostatniej
sesji dotyczyła końcowych prac organizacyjnych tj. ustalania planów pracy komisji na 2007
rok oraz terminarzy posiedzeń komisji. Nadmienił, że dzisiejsza sesja jest transmitowana
przez internet. W internecie będą podawane dyżury radnych oraz terminy posiedzeń komisji i
Rady.
Ad 10
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 14 grudnia 2006r do
25 stycznia 2007r stanowi załącznik nr 14 do nin. protokołu.
Załącznik nr 14 do protokołu nr 4/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Ad 11
Interpelacje i zapytania radnych.
Radny J. Sekuła zgłosił niedrożność studzienek chłonnych na ul. Polnej na odcinku od
do ul. Błękitnej. Ponadto ul. Wiślana i Ogrodowa są błotniste po robotach ziemnych co jest
uciążliwością dla mieszkańców.
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Radny M. Wójcik apelował o naprawę dróg dojazdowych do ronda przy ul.
Wawerskiej/Kard. Wyszyńskiego na odcinku ul.. Kościuszki. Pytał o termin udrożnienia ul.
Wawerskiej.
Burmistrz powiedział, że drogi po robotach ziemnych będą wyremontowane. Odbiór ronda
przy ul. Wawerskiej przewidziany jest na 29 stycznia br. Zakończenie remontu ostatniego
odcinka ul. Wawerskiej zgodnie z umową powinno nastąpić do końca kwietnia ale to
zależy od pogody.
Na pytanie radnego P. Rupniewskiego dotyczące terminu złożenia oświadczeń majątkowych
i o działalności gospodarczej współmałżonków - Przewodniczący C. Łukaszewski
odpowiedział, że zostały złożone w terminie.
Radny A. Mazek proponował aby przy opłacaniu podatku od nieruchomości sprawdzać
umowy na wywóz nieczystości stałych.
Burmistrz S. Kruszewski miał wątpliwości odnośnie skuteczności ww. działania. Osoby,
które nie płacą podatku nie przyjdą do urzędu miasta po wezwanie. Powiedział, że będzie
wysłana taka informacja do mieszkańców wraz z decyzją podatkową.
Radny J. Kaczorek postulował o wykonanie kawałka chodnika na ul. Zielonej przy budynku
TBS.
Burmistrz powiedział, że będzie to wykonane.
Radny D. Podolski zgłosił, że na ul. Przeskok/Skłodowskiej oraz ul. Szczyglej brak jest
przykryw do studzienek telekomunikacyjnych. Mieszkańcy zgłaszali to do urzędu 3 tygodnie
wstecz bez skutku.
Burmistrz wyjaśnił, że należy ten fakt zgłosić do referatu gospodarki komunalnej.
Radny P. Rupniewski wnioskował aby w planie pracy Rady Miasta uwzględnić temat
dotyczący oceny pisma samorządowego „Józefów nad Świdrem”. Ponadto złożył wniosek w
sprawie umieszczenia na stronie internetowej urzędu miasta informacji dotyczącej
powstałego w Radzie Miasta V kadencji „Klubu Radnych PIS”, jego składu osobowego oraz
danych kontaktowych. Radny rozszerzył ww. wniosek o zamieszczenie informacji
dotyczącej historii miasta Józefowa.
Radny A. Mazek oświadczył, że w związku z artykułem w grudniowym numerze pisma
Józefów nad Świdrem” dotyczącym plakatów przedwyborczych PiS składa do protokołu 4
zdjęcia, na których widać naruszenie prawa własności osób cywilnych przez Burmistrza
miasta Józefowa p. Stanisława Kruszewskiego. Zdjęcia stanowią załącznik nr 15 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 15 do protokołu nr 4/07 sesji
Rady Miasta Józefowa z dnia 25.01.2007r

Ad 12 Wolne wnioski.
Pan Jankowski postulował o odśnieżanie rano w pierwszej kolejności dróg i chodników do
szkół.
Burmistrz wyjaśnił, że było wydane takie polecenie i miał informację, że drogi do szkół
były odśnieżone.
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Józefowa p. J. Witkowska wyraziła Burmistrzowi
podziękowanie za nową siedzibę udostępnioną TPJ. W nawiązaniu do wypowiedzi w
dyskusji dotyczącej występowania z apelem do Marszałka Województwa w sprawie
modernizacji ul. Nadwiślańskiej deklarowała pomoc i współpracę stowarzyszenia w tym
zakresie. Zachęcała radnych do współpracy z TPJ – dyżury odbywają się we wtorki w godz.
15 – 17 przy ul. Kard. Wyszyńskiego 4. Pani Witkowska przedstawiła krótką
charakterystykę działalności stowarzyszenia. W imieniu członków TPJ deklarowała chęć
współpracy w przygotowaniu obchodów jubileuszu miasta. Wcześniej tj. 19 marca będzie
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uroczystość „imieniny miasta Józefowa”. Zaprosiła radnych na spotkanie opłatkowe
organizowane przez TPJ w MOK i apelowała o uczestnictwo w spotkaniu.
Przewodniczący C. Łukaszewski podkreślił, że radni reprezentują mieszkańców na
uroczystościach i powinni brać w nich udział.
W związku z wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący C. Łukaszewski o
godz. 16,35 zamknął IV sesję Rady Miasta Józefowa dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Protokółowała:
Izabela Rupniewska

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski
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