Protokół nr 37/09
z obrad XXXVII sesji Rady Miasta Józefowa, jaka
odbyła 14 października 2009 roku w siedzibie Rady
Miasta, przy ulicy Kardynała S. Wyszyńskiego 1.
Przed rozpoczęciem obrad XXXVII sesji Rady Miasta odbyło się symboliczne wręczenie
dowodu osobistego Pani Katarzynie Zduńczyk.
Pani Katarzyna Zduńczyk zameldowała się w Józefowie jako 15 001 osoba.
Następnie Burmistrz Miasta S. Kruszewski z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyróżnił
dyplomami i nagrodził gratyfikacją pieniężną grupę nauczycieli józefowskich szkół i
przedszkoli.
O godzinie 15.10 przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski stwierdził quorum i
otworzył XXXVII sesję Rady Miasta. W obradach uczestniczyło piętnastu radnych.
Lista obecności radnych i gości stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku.

Załącznik nr 2 do protokołu nr 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku.

Wnioski Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwał
stanowią załączniki nr 3 i 4 niniejszego protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku.
Załącznik nr 4 do protokołu 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku.

Ad.1 Przyjęcie porządku obrad.
Porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do nin. protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku.

Przewodniczący Rady Miasta zapytał o uwagi do przedstawionego porządku obrad.
Uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski
zaproponował wprowadzenie jako punktu 4 porządku obrad, projektu uchwały w
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok, który to projekt był
omawiany podczas posiedzenia komisji dotyczącego omawiania materiałów na sesję.
Ponadto poinformował o dostarczonym radnym, zmienionym projekcie uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Lewandowicza na bezczynność Burmistrza
Miasta Józefowa. Przewodniczący Łukaszewski wyjaśnił, że w nowym projekcie
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uchwały zamiast sformułowania : ,,na działalność’’
użyto wyrażenia :
,,na
bezczynność”.
Powiedział także o rozdanym radnym, zmienionym załączniku do projektu uchwały w
sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli
wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół, przedszkoli a także innych form
wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne podmioty niż miasto Józefów.
Następnie przewodniczący Rady Miasta zwrócił się do radnych z pytaniem o
ewentualne zastrzeżenia do zaproponowanych zmian w porządku obrad .
Radna B. Wyderka zapytała o przegłosowanie zaproponowanych przez
przewodniczącego Rady Miasta zmian w porządku obrad.
Radca prawny urzędu miasta Z. Czajor odpowiedział, że nie został jeszcze przyjęty
porządek obrad.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski ponownie zapytał o ewentualne uwagi
do porządku obrad z uwzględnieniem zaproponowanych w nim zmian.
Uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXV i XXXVI sesji.
3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
4. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok
5. Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
na terenie miasta Józefowa.
6. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków, jakie winien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
7. Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu
kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół, przedszkoli a także innych form
wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
Józefów.
8. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Lewandowicza na
bezczynność Burmistrza Miasta Józefowa.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej sesji.
10. Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.
Ad.2 Przyjęcie protokołu z obrad XXXV i XXXVI sesji.
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Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o ewentualne uwagi do
protokołu nr 35/09 z obrad XXXV sesji Rady Miasta Józefowa.
Radna B. Wyderka zgłosiła, że na stronie 8 nin. protokołu w odpowiedzi Burmistrza na
pytanie radnej Wyderka powinno być użyte wyrażenie : ,,budowa sygnalizacji
świetlnej” zamiast: ,,budowa oświetlenia” .
Radny A. Mazek powiedział, że na str. 9 nin. protokołu należy umieścić wypowiedź
radnego Mazka dotyczącą zgłoszonego podczas obrad XXXV sesji wniosku formalnego,
w związku z czym zaproponował przyjęcie protokołu na kolejnej sesji.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poprosił radnego Mazka o bardziej
dokładne wyjaśnienie zastrzeżenia.
Radny A. Mazek powiedział, że podczas sesji zgłosił wniosek formalny, który nie
został poddany pod głosowanie. W protokole z obrad XXXV sesji Rady Miasta nie
uwzględniono zapisu dotyczącego ww. wniosku. W związku z powyższym radny
Mazek poprosił o przesłuchanie nagrania i wpisanie jego wypowiedzi do protokołu.
Przyjęcie protokołu nr 35/09 z obrad XXXV sesji przełożono na następną sesję Rady
Miasta.
Następnie przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski zapytał o uwagi do protokołu
nr 36/09 z obrad XXXVI sesji.
Radny A. Mazek powiedział, że podczas obrad XXXVI sesji Rady Miasta, w punkcie
porządku obrad ,,Wolne wnioski”, zwrócił się z wnioskiem do radnego W. Walkiewicza
- kierownika ZGK, aby nie sprzątano ulic dmuchawą, ze względu na unoszący się kurz.
Jak stwierdził radny Mazek, radny Walkiewicz odpowiedział wtedy, że nadal
pracownicy ZGK będą sprzątali ulice dmuchawą, ponieważ mieszkańcy nie zgłaszali
zastrzeżeń w tej kwestii.
Radny Mazek powiedział, że chciałby, aby jego wypowiedź została uwzględniona w
protokole. Dodał, iż dowiedział się w Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej, że sprzątanie
przy pomocy dmuchawy jest zakazane.
Mając powyższe na uwadze przyjęcie protokołu nr 36/09 przełożono na następną
sesję Rady Miasta.
Następnie przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski powołał Komisję
Skrutacyjną w składzie : przewodnicząca Radna I. Lasocka , członek - Radna B.
Kaczorek.
Ad. 3 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały i
zapytał o ewentualne uwagi do niego.
W związku z tym, że nikt nie zgłosił uwag, przewodniczący Rady Miasta poddał
powyższy projekt pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
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249/V/09 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jaka stanowi załącznik nr 6 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 6 do protokołu Nr 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku

Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009
rok.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił ww. projekt uchwały, po
czym zapytał o ewentualne uwagi do niego.
Radny D. Podolski zwrócił się do Skarbnika Miasta p. H. Siwek z prośbą o wyjaśnienie
kwestii dotyczącej budowy oświetlenia w ul. Pstrągowej, zgłoszonej przez niego
podczas posiedzenia komisji dotyczącej omawiania materiałów na sesję .
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Podolskiego, radna B. Kaczorek powiedziała,
że chodziło o zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na inwestycję, o jakiej
jest mowa w projekcie uchwały i przeznaczenie ich na wykonanie oświetlenia w ul.
Pstrągowej.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że przedstawiony projekt uchwały dotyczy
zwiększenia środków na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika
przy Al. Nadwiślańskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Granicznej.
Przedstawiciel Marszałka Województwa zgłosił uwagę, aby doprojektowano tam
zatoki parkingowe.
Innych uwag nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta poddał
ww. projekt uchwały pod głosowanie.
Protokół z głosowania radnych nad ww. projektem uchwały wraz z listą z głosowania
stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu Nr 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku.

Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
250/V/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2009 rok, stanowiącą
załącznik nr 8 do nin. protokołu.
Załącznik nr 8 do protokołu Nr 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku.

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla
bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
na terenie miasta Józefowa.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały i
zapytał o uwagi do niego.
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W związku z brakiem uwag do przedstawionego projektu uchwały, przewodniczący
Rady Miasta poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - podjęła jednogłośnie Uchwałę Nr
251/V/09 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta
Józefowa, jaka stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku.

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie określenia warunków, jakie winien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały i
zapytał o uwagi do niego. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym został on poddany
pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
252/V/09 w sprawie określenia warunków, jakie winien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, stanowiącą załącznik nr 10 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i
trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół, przedszkoli a także innych
form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
Józefów.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały,
po czym zapytał o uwagi do niego.
Radny M. Wójcik stwierdził, że komisje Rady Miasta mają uprawnienia do
kontrolowania przedszkoli niepublicznych, w związku z czym zapytał przez kogo
komisje będą upoważniane do przeprowadzania tychże kontroli.
Radca prawny Urzędu Miasta Z. Czajor odpowiedział, że komisje Rady Miasta będą
upoważniane do kontroli przez Radę Miasta Józefowa. I będzie się to odbywało na sesji
Rady Miasta w formie uchwały.
Wyjaśnił, iż zgodnie z zapisami art. 90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, organy
jednostek samorządu terytorialnego mogą kontrolować prawidłowość wykorzystania
dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetu tych jednostek.
Organami są Burmistrz i Rada Miasta.
Osoby upoważnione przez te organy do kontroli mają prawo wstępu do szkół i
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placówek, o czym również mówi zapis ustawy o systemie oświaty.
Mecenas Czajor powiedział, że pracowników Urzędu Miasta upoważnia do kontroli
Burmistrz Miasta, radnych Rada Miasta.
Tłumaczył, że jeśli Rada Miasta będzie chciała przeprowadzić kontrolę w placówce
niepublicznej dotyczącą wykorzystania dotacji przyznanej z budżetu miasta, to
podejmie uchwałę o przeprowadzeniu kontroli w danej placówce, określi jej zakres i
wskaże osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli.
Radny M. Wójcik zapytał, czy kontrola powinna dotyczyć wyłącznie środków
przyznanych placówce przez gminę.
Radca prawny Z. Czajor odpowiedział, że kontrola może dotyczyć wyłącznie
prawidłowości wykorzystania dotacji.
Następnie radna B. Kaczorek nadmieniła, że Komisja Rewizyjna wprowadziła do planu
pracy za zgodą Rady Miasta, kontrolę przedszkoli niepublicznych w zakresie środków
pochodzących z budżetu miasta. Jak przypomniała radna Kaczorek, nie było to
dokonane w formie uchwały.
W związku z powyższym zapytała, czy jeśli Komisja Rewizyjna będzie chciała
przeprowadzić kontrolę wykorzystania dotacji pochodzącej z budżetu miasta w
przedszkolach niepublicznych, to będzie musiała być podjęta uchwała w ww. sprawie.
Mecenas Czajor odpowiedział twierdząco.
Burmistrz Miasta S. Kruszewski dodał, że odnośnie kontroli każdego przedszkola
niepublicznego należy podjąć odrębną uchwałę.
Radca prawny Urzędu Miasta Z. Czajor nawiązał do wypowiedzi radnego Wójcika,
który nadmienił o pierwotnej opinii prawnej dotyczącej możliwości przeprowadzania
przez organy Miasta Józefowa kontroli szkół i przedszkoli niepublicznych wydanej na
wniosek Komisji Rewizyjnej.
Wyjaśnił, że owa opinia była wydana na gruncie nieco innego stanu prawnego,
ponieważ dotyczyła innej jednostki niż gminna jednostka organizacyjna. Mecenas
stwierdził, iż zasadą jest, że Rada Miasta i jej komisje, a szczególnie Komisja Rewizyjna
posiada uprawnienie do kontroli gminnych jednostek organizacyjnych, innych
jednostek niż gminne - nie. Natomiast w przypadku omawianej uchwały, zgodnie z
zasadą legalizmu, wynikającą z Konstytucji, że organy władzy publicznej działają na
zasadzie tylko prawa, musiałby istnieć przepis prawa pozytywnego uprawniający Radę
Miasta do kontroli także innych niż gminne jednostki organizacyjne podmiotów. Jak
zaznaczył mecenas Czajor, taki przepis od niedawna zaczął obowiązywać w ustawie o
systemie oświaty. Wprowadził on możliwość dokonania przez Radę Miasta kontroli w
zakresie środków finansowych pochodzących z budżetu gminy na realizację zadań
oświatowych jednostki niepublicznej. Rada Miasta może dokonać kontroli realizacji
ww. wydatków w jednostkach niepublicznych.
Innych uwag do ww. projektu uchwały nie zgłoszono, w związku z tym
przewodniczący Rady Miasta poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
253/V/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli
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wykorzystania dotacji udzielanej dla szkół, przedszkoli a także innych form
wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez inne podmioty niż miasto
Józefów, stanowiącą załącznik nr 11 do nin. protokołu.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Lewandowicza
na bezczynność Burmistrza Miasta Józefowa.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przedstawił powyższy projekt uchwały,
po czym zapytał o ewentualne uwagi do niego. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym
przewodniczący Łukaszewski poddał go pod głosowanie.
Rada Miasta Józefowa w obecności 15 radnych - jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
254/V/09 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Lewandowicza na
bezczynność Burmistrza Miasta Józefowa, stanowiącą załącznik nr 12 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku.

Ad. 9 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach w okresie od ostatniej
sesji.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski przypomniał o piśmie, jakie wpłynęło
do Rady Miasta w sprawie nadania jednej z ulic Józefowa miana Tadeusza Jasińskiego.
Poinformował o skierowaniu ww. pisma do Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego, natomiast ww. komisja orzekła, że z informacjami na temat Tadeusza
Jasińskiego powinna zapoznać się cała Rada Miasta.
Mając powyższe na uwadze przewodniczący C. Łukaszewski poinformował, że radni
otrzymali taką informację do teczki.
Następnie przewodniczący Rady Miasta poinformował, że przed ostatnią sesją,
wszyscy radni otrzymali do teczki pismo skierowane do przewodniczącego przez p. B.
Sitek w sprawie, jaka toczyła się wokół budowy na działce położonej w sąsiedztwie
WSGE, po czym odczytał treść odpowiedzi na nie, którą skierował do nadawcy pisma.
Ponadto przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski poinformował, że 13
października otrzymał pismo z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie
wyjaśnienia ww. sprawy, ponieważ do Rzecznika Praw Obywatelskich poskarżyła się p.
M. Sitek.
Przewodniczący Rady Miasta powiedział, że skarga, jaka została załączona do pisma z
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich jest bardzo podobnej treści, w związku z czym
odpowiedź , jaka zostanie wysłana do Biura Rzecznika Spraw Obywatelskich będzie
bardzo podobnej treści do odpowiedzi na wcześniejsze pismo, odczytanej przez
przewodniczącego podczas obrad niniejszej sesji.
Przewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski odczytał także treść odpowiedzi na
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wnioski mieszkanki Józefowa, zgłoszone podczas obrad poprzedniej sesji Rady Miasta pismo RM.0560 - 38/V/09.
Ad. 10 Informacja Burmistrza Miasta o podejmowaniu działań w okresie j. w.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Józefowa za okres od 24 września 2009
r. do 14 października 2009 r. stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 37/09 z obrad sesji
Rady Miasta Józefowa z 14 października 2009 roku.

Radna B. Wyderka zapytała czego dotyczyły spotkania: 25 września 2009 r. z
dyrektorem SPZOZ Przychodni Miejskiej w Józefowie oraz 5 października 2009 r. z
przedstawicielami telefonii komórkowej ERA.
Burmistrz Miasta S. Kruszewski odpowiedział, że podczas spotkania z dyrektorem
Miejskiej Przychodni Zdrowia rozmawiał na temat remontu przychodni, opieki
pielęgniarskiej w szkołach i spraw ogólnych dotyczących przychodni, jakie docierają do
urzędu.
W odniesieniu do spotkania z przedstawicielami telefonii komórkowej, Burmistrz S.
Kruszewski wyjaśnił, że byli oni zainteresowani budową masztu na terenie Józefowa.
Jak poinformował Burmistrz, propozycja lokalizacji masztu zostanie przez telefonię
komórkową sformułowana na piśmie i przesłana do Urzędu Miasta. Burmistrz
nadmienił, że rozmawiano wstępnie na temat ewentualnej lokalizacji masztu na terenie
byłego wysypiska śmieci.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi, zabrał głos radny R. Nowaczewski
przypominając, iż w ubiegłym roku odbyło się posiedzenie Komisji ŁPiOŚ połączone z
wizją byłego wysypiska odpadów komunalnych, podczas którego wyrażono opinię , by
teren ten przeznaczyć pod rekreację i sport.
Burmistrz S. Kruszewski wyraził pogląd, że lokalizacja masztu telefonii komórkowej
nie koliduje z przeznaczeniem ww. terenu pod sport i rekreację. Podkreślił, że nie
otrzymał jeszcze w ww. kwestii pisma.
W nawiązaniu do wypowiedzi Burmistrza, radny A. Mazek zwrócił się z prośbą o
przedstawienie radnym pisemnej propozycji ww. telefonii komórkowej, dotyczącej
ewentualnej lokalizacji masztu, po otrzymaniu jej przez Burmistrza, przed podjęciem
decyzji ww. sprawie.
W nawiązaniu do Zarządzenia Burmistrza Nr 81/09 z 7 października 2009 roku
dotyczącego zmiany Zarządzenia Nr 131/2007 w sprawie powołania Gminnej Komisji
Urbanistyczno - Architektonicznej oraz ustalania jej regulaminu oraz trybu działania,
radna U. Zielińska zwróciła się z prośbą o informacje na temat składu osobowego ww.
komisji.
Burmistrz S. Kruszewski wyjaśnił, że nie pamięta dokładnie treści każdego
zarządzenia.
Ad. 11 Interpelacje i zapytania radnych.
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Radna B. Wyderka zwróciła się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących
zakupionego przez miasto fotoradaru (m. in. nazwa firmy, od której zakupiono
fotoradar, koszt zakupu fotoradaru ).
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że nie uczestniczył bezpośrednio w przetargu
dotyczącym zakupu fotoradaru, w związku z czym nie może odpowiedzieć dokładnie
na wyżej postawione pytanie. Zaznaczył, że może przygotować informacje na ww.
temat i przedstawić je radnym.
Nadmienił, że firma od której zakupiono fotoradar mieści się w Ostrowi Mazowieckiej i
jest to jedna z większych firm w Polsce produkująca tego typu urządzenia.
Następnie radna B. Kaczorek nawiązała do obrad poprzedniej sesji Rady Miasta
podczas, której zwróciła uwagę na ograniczające kierowcom widoczność, gałęzie drzew
oraz uszkodzony betonowy przy zbiegu ulic : Asnyka i Sobieskiego, w związku z czym
zwróciła się z prośbą o jak najszybsze zajęcie się ww. sprawą.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że ma ww. sprawę na uwadze.
Radny P. Rupniewski zwrócił uwagę, że przy wyjeździe z ul. Kopernika w ul. 3 Maja,
szczególnie w lewą stronę jest bardzo ograniczona widoczność, ze względu na stojące
na parkingach przy ul. 3 Maja samochody, w związku z powyższym wnioskował o
rozważenie możliwości zamontowanie lustra drogowego w ww. miejscu
Ponadto radny Rupniewski nawiązał również do obrad XXXVI sesji Rady Miasta,
uwagi mieszkanki odnośnie wycinania czarnej sosny rosnącej wzdłuż Al. Drogowców.
Radny Rupniewski zapytał, czy można uniknąć wycinania sosen i zwrócił się z prośbą o
przedstawienie informacji na ww. temat.
Ad. 12 Wolne wnioski.
W wolnych wnioskach zabrał głos Burmistrz S. Kruszewski informując radnych, o
otrzymaniu w nin. dniu pisma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Pismo dotyczy drugiego etapu oceny merytorycznej wniosku o
dofinansowanie z Funduszu Spójności inwestycji polegającej na rozbudowie sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
Burmistrz odczytał fragment ww. pisma, dotyczący konieczności powołania spółki
prawa handlowego powstałej w wyniku przekształcenia ZGK i wyposażenia jej w
majątek. Jest to warunkiem spełnienia kryterium trwałości projektu.
Radna B. Wyderka zwróciła się z prośbą o udostępnienie powyższego pisma do wglądu
radnym.
Innych wniosków nie zgłoszono, w związku z czym przewodniczący Rady Miasta C.
Łukaszewski podziękował wszystkim uczestnikom za udział w XXXVII sesji i o
godzinie 14.30 zamknął obrady.
Protokołowała:
Przewodniczący
Renata Nosarzewska
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

9

