Protokół nr 35/09
z obrad XXXV sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 10 września 2009 roku
w siedzibie Rady Miasta,
przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski o godzinie 13.00 otworzył XXXV
sesję Rady Miasta, po czym stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczyło 15
radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 35/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa
z 10 września 2009 roku

Załącznik nr 2 do protokołu nr 35/09 z obrad
sesji Rady Miasta Józefowa
z 10 września 2009 roku

Wniosek Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów
uchwał stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 35/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 10 września 2009 roku

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 35/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 10 września 2009 roku

Ad. 1 Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący C. Łukaszewski spytał czy ktoś z obecnych ma uwagi do
proponowanego porządku obrad.
Radny A. Mazek powiedział, że na niniejszej sesji Rada Miasta powinna podjąć
uchwałę w sprawie zgłoszenia kandydatur do X Edycji Nagrody Marszałka
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący C. Łukaszewski wyjaśnił, że w punkcie 8 - Informacja
Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji - zostanie
omówiona powyższa kwestia, a kandydatury zostaną wybrane nie poprzez uchwałę
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a w drodze głosowania. Przewodniczący dodał, że wyciąg z protokołu nin. sesji
zostanie przesłany do osoby zajmującej się sprawami konkursu.
Porządek został zaakceptowany poprzez aklamację.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu
Mazowieckiemu.
6. Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii
dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa oraz informacje o
przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki
zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od
ostatniej sesji.
9. Informacja Burmistrz Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
Ad.2 Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod glosowanie protokół nr 34/09.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 11 głosami „za”, przy 4 glosach
„wstrzymujących się” zaakceptowała protokół z ostatnich obrad sesji.
Przewodniczący Rady Miasta powołał Komisje Skrutacyjną w składzie: radny D.
Podolski - przewodniczący i radny Z. Siekierzyński - członek komisji.
Ad. 3 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009r.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok.
Projekt uchwały był uprzednio omówiony przez p. Skarbnik podczas omawiania
materiałów na sesję.
W związku z brakiem pytań i uwag przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił się do
Komisji Skrutacyjnej z prośbą o przeprowadzenie głosowania imiennego.
Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna odczytała protokół, który wraz z listą z
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głosowania stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 35/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 10 września 2009 roku

Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 243/V/09 w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok. Uchwała stanowi
załącznik nr 6 do nin. protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu nr 35/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 10 września 2009 roku

Ad. 4 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił ww. projekt uchwały.
Do projektu nie zgłoszono pytań i uwag.
Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 244/V/09 w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu. Uchwała stanowi
załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 35/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 10 września 2009 roku

Ad. 5 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu
Mazowieckiemu.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił kolejny projekt uchwały i w związku z
brakiem pytań i uwag poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 245/V/09 w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu. Uchwała
stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu nr 35/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 10 września 2009 roku

Ad. 6 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii
dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu.
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Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił projekt uchwały w powyższej
sprawie. Przewodniczący poinformował, że projekt był szczegółowo omawiany na
posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, podczas którego
komisja postanowiła wprowadzić w nim zmiany.
Burmistrz S. Kruszewski zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały proponuje się tylko
zaliczenie dróg na terenie miasta do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich
przebiegu. Projekt jest zgodny z planem miejscowym uchwalonym przez Radę
Miasta.
Radna B. Kaczorek zwróciła się z prośbą do przewodniczącego Komisji ŁPiOŚ o
przedstawienie proponowanych zmian.
Radny J. Sekuła przedstawił wnioski podjęte przez komisję:
- zmiana szerokości ul. Nadświdrzańskiej (z 12 m do 10 m),
- wykreślenie słowa „szczegółowy” w paragrafie 2 projektu - dotyczy przebiegu
dróg,
- wniosek, aby prace nad wytyczeniem ul. Godebskiego objęły cały jej przebieg.
Radny A. Mazek zwrócił uwagę, że ul. Werbeny znajduje się na terenie Józefowa, a
obsługuje ona teren Warszawy. Radny sygnalizował, iż sprawa ww. ulicy miała
zostać rozwiązana.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że to, iż ul Werbeny znajduje się na terenie
miasta wynika z obowiązującego planu miejscowego, który został uchwalony przez
Radę Miasta. Burmistrz zwrócił uwagę, że sprawa zmiany granic miasta nie jest
prosta, a projekt uchwały dotyczy zaliczenia dróg na terenie miasta do kategorii dróg
gminnych. Zaliczenie dróg jest potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę
mediów - wodociągu i kanalizacji.
Radny P. Rupniewski wyraził zadowolenie, iż po Komisji ŁPiOŚ na mapie
umieszczono trójkąty widoczności na ul. Nadświdrzańskiej. Radny zwrócił uwagę,
że wspomniana ulica powinna mieć 10 m szerokości, ponieważ większa szerokość
może być oprotestowana przez mieszkańców.
Następnie glos zabrała radna M. Jakubowska, która poinformowała, że zasięgnęła
opinii kilku mieszkańców zamieszkałych w ok. nowoprojektowanej ul.
Nadświdrzańskiej. Radna powiedziała, że mieszkańcy chcą aby ulica miała 12 m
szerokości z tego względu, iż w przyszłości będą chcieli by powstał wzdłuż niej
chodnik oraz oświetlenie.
Burmistrz S. Kruszewski odczytał zapis w planie miejscowym, który mówi, że
minimalna szerokość ulicy wynosi 12 m, a tylko w wyjątkowych przypadkach 10 m.
Radna B. Kaczorek powiedziała, że Komisja ŁPiOŚ podjęła wniosek, aby ww. ulica
miała szerokość 10 m.
Radny J. Sekuła powiedział, że za powyższym wnioskiem glosowało tylko 4
radnych, 3 osoby były przeciwne, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Przewodniczący C. Łukaszewski zwrócił uwagę, że dyskusja na temat szerokości
ulic nie dotyczy projektu uchwały, gdyż nie ma w nim takiego zapisu, jest to wniosek
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na przyszłość.
Radny J. Sekuła poparł wypowiedź przedmówcy.
W związku z powyższym radny P. Rupniewski zwrócił się z prośbą, aby
uzasadnienia do projektów uchwał w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta do
kategorii dróg gminnych oraz w sprawie ustalenia ich przebiegu w przyszłości
zawierały informacje o ich parametrach.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodniczący C.
Łukaszewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 246/V/09 w
sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Józefowa do kategorii dróg gminnych oraz
w sprawie ustalenia ich przebiegu. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 35/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 10 września 2009 roku

Ad. 7 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa oraz
informacje o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów
opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.
Przewodniczący C. Łukaszewski przedstawił ww. informację.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Józefowa oraz informacje o przebiegu
wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2009 roku została szczegółowo omówiona podczas
posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej.
Następnie przewodniczący Rady Miasta odczytał Uchwałę Nr 194/W/09 Składu
Orzekającego RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza
Miasta Józefowa informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.
Uchwała RIO stanowi załącznik nr 10 do nin. protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 35/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 10 września 2009 roku

Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę na złą sytuacje panującą na rynku
nieruchomościami. Radny powiedział, że z wiedzy jaką posiada wynika, iż wzrosły
ceny nieruchomości wystawianych do sprzedaży przez miasto m.in. przy ul.
Granicznej.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że w najbliższym czasie przedstawi
informację na ww. temat.
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W następnej kolejności przewodniczący C. Łukaszewski ogłosił kilkuminutową
przerwę w obradach.
Ad. 8 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od
ostatniej sesji.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że wnioski, które wpływają do
Rady Miasta są rozpatrywane na bieżąco. Następnie przewodniczący powiedział, że
12 sierpnia b.r. do Rady Miasta wpłynęło pismo w sprawie wytypowania osób do
nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, termin składania wniosków
minął 31 sierpnia. Pismo zostało skierowane do Komisji Oświaty, Kultury…, na
której wytypowano cztery kandydatury, z których dwie zostały poddane pod
głosowanie. Przewodniczący poinformował, że wspólnie z Burmistrzem Miasta
postanowił do konkursu zgłosić wszystkie kandydatury (nie została zgłoszona
kandydatura p. D. Wojciechowskiej, ponieważ nie wyraziła na to zgody). Zgłoszono
pozostałe osoby - p. P. Głuszyka, p. A. Vranovą oraz p. R. Nowaczewskiego.
Przewodniczący dodał, że osoba zajmująca się konkursem poinformowała, iż
wszystkie kandydatury musza zostać poddane pod glosowanie, w związku z czym
odbędzie się to na nin. sesji, a informacja dotycząca wyników głosowania zostanie
niezwłocznie przesłana do Marszałka.
Radna B. Wyderka powiedziała, że kontaktowała się w tej sprawie z osobą zajmującą
się konkursem. Z informacji jaka uzyskała wynika, iż nie podjęcie uchwały w tej
sprawie, bądź głosowania całej Rady Miasta jest uchybieniem.
Radna B. Kaczorek zwróciła uwagę, że Komisja Oświaty, Kultury… wytypowała
dwie osoby: p. P. Głuszyka i p. A. Vranovą. Kandydatura p. R. Nowaczewskiego nie
została poddana pod glosowanie z tego względu, iż radni uznali, że nie należy do
konkursu zgłaszać kogoś ze swojego grona.
Radna B. Wyderka powiedziała, że przewodniczący Rady Miasta nie może sam
zgłaszać do konkursu osoby, która nie została wytypowana przez Radę.
Przewodniczący C. Łukaszewski wyjaśnił, iż właśnie z tych względów chce sprawę
sformalizować na nin. sesji i poddać wszystkie kandydatury pod glosowanie.
Przewodniczący dodał, że rozpatrzenie kandydatur do nagrody Marszałka nie było
jego zdaniem wystarczającym powodem do zwołania sesji nadzwyczajnej.
Radny Z. Siekierzyński przypomniał, że to on zgłosił do konkursu radnego
Nowaczewskiego, już po głosowaniu nad innymi kandydaturami. Radny dodał, że
ważne są intencje i jeśli jest możliwość, aby na nin. sesji poddać pod głosowanie
wszystkie zgłoszone osoby, to należy z niej skorzystać.
Radna B. Wyderka powiedziała, że w związku z tym, iż pismo zostało przesłane w
trakcie przerwy w pracach Rady Miasta, przewodniczący mógł zwrócić się z prośbą
do osoby zajmującej się konkursem o przesunięcie terminu składnia wniosków.
Mecenas Z. Czajor wyjaśnił, że niezgodne z prawem byłoby podjęcie uchwały w tej
sprawie. Wytypowanie kandydatur może odbyć się w formie stanowiska RM, bądź
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poprzez głosowanie. Nawiązując do wypowiedzi przedmówczyni mecenas
powiedział, że osoba zajmujące się sprawami konkursu nie jest władna do
przedłużenia terminu składania wniosków. Może to zrobić tylko organ, który
zatwierdził regulamin konkursu.
Radny Z. Siekierzyński zwrócił uwagę, że nie można odebrać szansy otrzymania
nagrody tylko dlatego, że dana osoba jest radnym.
Wypowiedź przedmówcy poparł przewodniczący C. Łukaszewski, który dodał, że
regulamin tego nie zabrania.
Radny P. Rupniewski powiedział, że nikt nie kwestionuje kandydatury radnego
Nowaczewskiego ani nie odbiera mu możliwości otrzymania nagrody, ale jeśli p.
Nowaczewski prowadzi działalność na terenie województwa to do konkursu może
go zgłosić np. jakieś stowarzyszenie. Radny poparł zdanie radnej B. Kaczorek, iż
radnym nie zręcznie jest zgłaszać do konkursu radnego.
Następnie zabrał głos radny R. Nowaczewski, który zgłosił rezygnację z
kandydowania do ww. nagrody.
Nawiązując do powyższego przewodniczący C. Łukaszewski przystąpił do
glosowania nad dwoma kandydaturami wytypowanymi przez Komisje Oświaty,
Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie kandydaturę p. Anny
Vranovej.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 14 glosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”
zaakceptowała kandydaturę p. Anny Vranovej.
Przewodniczący C. Łukaszewski poddał pod głosowanie kandydaturę p. Piotra
Głuszyka.
Rada Miasta w obecności 15 radnych - 14 glosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”
zaakceptowała kandydaturę p. Piotra Głuszyka.
Ad. 9 Informacja Burmistrz Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 23 lipca do 10 września
2009r. stanowi załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 35/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 10 września 2009 roku

W związku z pytaniami radnych Burmistrz przedstawił informacje na temat niżej
wymienionych spotkań:
- spotkanie z p. A. Grzelak wydelegowaną z PSS Otwock - kontrola stanu sanit.
higienicznego m.in. piaskownic będących w administracji UM Józefowa - kontrola
wypadła pozytywnie,

7

- spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim - sprawa sieci internetowej na terenie
województwa,
- rozprawa w Sądzie Rejonowym - dot. byłego dyrektora SP Nr 2.
Następnie głos zabrał przewodniczący Rady Miasta, który odczytał opinię prawna,
o którą wnioskował radny A. Mazek odnośnie możliwości przekwalifikowania
nieruchomości przy ul. Rejtana wraz z budynkami komunalnymi na TBS-owskie.
Ww. opinia stanowi załącznik nr 12 do nin. protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 35/09 z
obrad sesji Rady Miasta Józefowa
z 10 września 2009 roku

W związku z pytaniem radnej B. Wyderka Burmistrz poinformował, że budowa
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nadwiślańskiej z ul. Graniczna i Kard. S.
Wyszyńskiego i ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadwiślańskiej od ul. Granicznej
do ul. Polnej jest w trakcie projektowania.
Radny A. Mazek powiedział, że chciałby zapoznać się z treścią wyroku sądowego
jaki zapadł w bieżącym tygodniu w sprawie Wyższej Szkoły Gospodarki
Euroregionalnej.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że nie otrzymał jeszcze wyroku na piśmie.
Radny P. Rupniewski zwrócił się z prośbą o przedstawienie sprawozdania z
rozprawy sądowej.
W związku z pytaniem radnego A. Mazka odnośnie wyroku sądowego, Burmistrz S.
Kruszewski poinformował, że z informacji przekazanej telefonicznie do urzędu
miasta wynika, iż pozew został oddalony.
Ad. 10 Interpelacje i zapytania radnych.
Radny D. Podolski wnioskował o budowę oświetlenia wzdłuż ul. Pstrągowej.
Radny P. Rupniewski spytał kiedy otrzyma sprawozdanie z ostatniej rozprawy
WSGE.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że jak otrzyma je od mecenasa to przekaże do
Rady Miasta.
Następnie głos zabrał radny A. Mazek, który zwrócił się z prośbą do
wiceprzewodniczącego W. Walkiewicza (kierownika w ZGK), aby nie używać
dmuchaw do liści w celu sprzątnięcia ulic, ponieważ mieszkańcy skarżą się na
unoszący się kurz.
Wiceprzewodniczący W. Walkiewicz powiedział, że nie miał w tej sprawie żadnych
skarg ze strony mieszkańców. Jeśli będą w przyszłości jakieś zażalenia to
zaprzestanie takich prac.
Następnie zabrał głos radny Z. Siekierzyński, który podziękował kierownikowi W.
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Walkiewiczowi za przygotowanie cmentarza do Mszy Św. 1 września b.r.
Radna B. Kaczorek zwróciła uwagę, że u zbiegu ul. Sobieskiego z ul. Asnyka i ul.
Sobieskiego z ul. Sadową rosną drzewa, które utrudniają widoczność kierowcom.
Ponadto radna zwróciła się z prośbą o wymianę uszkodzonego słupa przy ul.
Sobieskiego.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że pierwszą z poruszonych kwestii
radna powinna zgłosić do Straży Miejskiej.
Ad. 11 Wolne wnioski.
Jeden z mieszkańców poruszył sprawę niewystarczającej opieki pielęgniarskiej w
Szkole Podstawowej Nr 1.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że będzie rozmawiał na ten temat z
dyrektorem przychodni R. Witkowskim i sprawa zostanie wkrótce rozwiązana.
Przewodniczący Rady Rodziców SP Nr 1 w Józefowie wnioskował o budowę placu
zabaw przy Szkole Podstawowej przy ul. Mickiewicza.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że będzie proponował w projekcie budżetu na
przyszły rok zlokalizowanie placu zabaw na terenie pomiędzy obecnym boiskiem, a
ul. Moniuszki.
Radny A. Mazek spytał kiedy zostanie oddane do użytkowania przedszkole przy ul.
Leśnej 19. Następnie radny zwrócił uwagę, na przeludnienie w szkołach
podstawowych i spytał w jaki sposób Burmistrz chce rozwiązać ten problem.
Burmistrz S. Kruszewski poinformował, że kontrahent zapewnia, iż przedszkole
będzie otwarte od 1 października. Burmistrz zwrócił uwagę, że prócz ukończenia
remontu budynek musi być odebrany do użytkowania. Odbiory będą zgłaszane do
odpowiednich władz jeszcze w trakcie trwania prac remontowych.
Odnośnie przeludnienia w szkołach Burmistrz powiedział, że trwają starania aby
odzyskać budynek przy ul. Sienkiewicza.
Następnie radny A. Mazek zwrócił uwagę na straty w budżecie miasta w związku z
przegrywanymi rozprawami sądowymi. Radny złożył wniosek formalny w sprawie
obniżenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta, Z-cy Burmistrza oraz diet radnym
na poczet kosztów sądowych ponoszonych przez miasto. Radny poprosił o
przygotowanie projektów uchwał w tej sprawie.
Pani Sekretarz K. Wasilewska zwróciła uwagę, że Rada Miasta nie decyduje o
wysokości wynagrodzenia Zastępcy Burmistrza.
Radna M. Jakubowska powiedziała, że jeśli mówi się o stratach to trzeba zwrócić
uwagę na to ile miasto traci dofinansowując prywatną uczelnię. Radna dodała, że
należałoby podwyższyć stawki za czynsz WSGE, gdyż za 800 m² uczelnia płaci
miastu ok. 3 tys. zł miesięcznie. Dla porównania radna powiedziała, że jeden z
mieszkańców, który prowadzi działalność przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego za ok. 6 m²
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płaci czynsz w wysokości 900 zł na miesiąc.
Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę, że uczelnia miała duży udział w promocji
miasta. Radny dodał, że miasto powinno przystąpić do budowy nowej szkoły, a w
przypadku WSGE powinno się negocjować stawki za czynsz, a nie wypowiadać
umowę.
Następnie glos zabrał mieszkaniec, który zwrócił uwagę na notorycznie zaśmiecany
lasek przy ul. Sienkiewicza. Mieszkaniec powiedział, że jest potrzeba, aby obecny
budynek WSGE przeznaczyć na szkołę podstawową.
Jedna z mieszkanek sygnalizowała, że ul. Sienkiewicza jest zastawiona
samochodami osób uczęszczających do WSGE i jest nieprzejezdna.
Przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że w najbliższą środę o godzinie
17.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ŁPiOŚ, podczas którego omawiana będzie
petycja mieszkańców w sprawie prac prowadzonych przy ul. Sienkiewicza i
Wawerskiej. Przewodniczący zaprosił wszystkich zainteresowanych na ww.
posiedzenie.

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski o godzinie 15.20 zamknął XXXV sesję Rady Miasta Józefowa,
dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Sporządziła:
Marta Wrońska

Przewodniczący Rady Miasta
Cezary Łukaszewski
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