Protokół nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta Józefowa,
która odbyła się 20 marca 2012 roku
w Klubie „Hydrofornia”, przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Józefowie
Ad. 1 Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miasta Józefowa
Przewodnicząca Rady Miasta M. Jakubowska o godz. 12.00 dokonała otwarcie
obrad XVIII sesji Rady Miasta.
W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 1 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

Lista obecności gościa stanowi załącznik nr 2 do nin. protokołu..
Załącznik nr 2 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

Wnioski Burmistrza Miasta do porządku obrad stanowią załącznik nr 3 do nin. protokołu.
Załącznik nr 3 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

Propozycja porządku obrad stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.
Załącznik nr 4 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad
Przewodnicząca M. Jakubowska poinformowała, że wpłynął wniosek Burmistrza
dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2012 roku.
Przewodnicząca następnie zaproponowała, aby pod obrady wprowadzić również
dwa protokoły Komisji Rewizyjnej, które nie zostały przyjęte na XVI sesji tj.:
- protokół z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze
2011 roku, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Józefowa,
- protokół z kontroli funkcjonowania fotoradarów w Józefowie.
Powyższe protokoły zostały omówione w obecności wszystkich radnych na
posiedzeniu w dniu 15 marca b.r.
Radna M. Walkiewicz – przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego, powiedziała, że projekt uchwały dotyczący bezdomnych zwierząt nie
został omówiony przez radnych. Pani Walkiewicz powiedziała, że radni nie
zapoznali się również z opinią Powiatowego Lekarza Weterynarii, Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami w Polsce, zarządcy obwodu łowieckiego obejmującego
miasto Józefów.
Przewodnicząca M. Jakubowska powiedziała, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby
podczas niniejszych obrad zapoznać się z powyższymi opiniami. Następnie
przewodnicząca powiedziała, że Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego omawiała powyższy projekt i przekazała swoją opinię Burmistrzowi
Miasta. Następnie Burmistrz ustosunkował się do wspomnianej opinii, z którą
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członkowie zapoznali się na posiedzeniu w dniu 7 lutego b.r. Przewodnicząca
powiedziała, że od tego momentu nie otrzymała żadnych informacji od komisji
odnośnie projektu, w związku z czym uznała, iż jest to równoznaczne, z tym, że
komisja nie ma więcej uwag. Przewodnicząca Jakubowska powiedziała, że program
uchwalany jest na rok i w przyszłym roku będzie można go dopracować.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodnicząca M. Jakubowska
poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2012 roku.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie zaakceptowała powyższą
zmianę.
Przewodnicząca M. Jakubowska poddała pod głosowanie wprowadzenie do
porządku obrad wspomnianych protokołów Komisji Rewizyjnej.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie zaakceptowała wprowadzenie
do porządku obrad ww. protokołów.
Przewodnicząca M. Jakubowska poddała pod głosowanie porządek obrad.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośne zaakceptowała porządek obrad
XVIII sesji.
PORZĄDEK OBRAD:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie obrad XVIII sesji Rady Miasta Józefowa.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miasta.
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 125/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia
21 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Józefowa na lata 2012-2026.
5. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012
rok.
6. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Józefowa w 2012 roku.
8. Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań
inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta
Józefowa,
9. Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania fotoradarów w
Józefowie.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
11. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim
okresie.
12. Wnioski i interpelacje radnych.
13. Wolne wnioski.

2

14. Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miasta Józefowa.
Przewodnicząca M. Jakubowska zaproponowała następujący skład Komisji
Skrutacyjnej: Cezary Książek – przewodniczący komisji, Mariusz Batorski – członek
komisji.
Wyżej wymienieni wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Miasta.
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła protokół z obrad XVI sesji.
Do protokołu nie zgłoszono uwag w związku z czym przewodnicząca poddała go
pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie zaakceptowała protokół nr
16/2012.
Ad. 4 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 125/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21
grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata
2012-2026.
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej
uchwałę Nr 125/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2012-2026.
Do projektu nie zgłoszono uwag, w związku z czym przewodnicząca poddała go
pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 144/VI/2012
zmieniającą uchwałę Nr 125/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 grudnia 2011r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Józefowa na lata 2012-2026.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Załącznik nr 5 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

Ad. 5 Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012
rok.
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła powyższy projekt uchwały i
poinformowała, że wpłynął dziś od Burmistrza projekt zamienny. Przewodnicząca
zwróciła się z prośbą do Skarbnika Miasta o udzielenie wyjaśnień.
Skarbnik H. Siwek powiedziała, że w projekcie uchwały została wprowadzona
zmiana klasyfikacji środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska do realizacji projektu pn. „Rozbudowa sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”. Pani Siwek wspomniała,
że zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Środowiska należy dokonać klasyfikacji
budżetowej zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej.
W związku z brakiem głosów w dyskusji przewodnicząca M. Jakubowska zwróciła
się z prośbą do Komisji Skrutacyjnej o przeprowadzenie głosowanie imiennego.
Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna odczytała protokół, który
wraz z listą z głosowania stanowi załącznik nr 6 do nin. protokołu.
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Załącznik nr 6 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
145/VI/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej miasta Józefowa na 2012 rok.
Powyższa uchwała stanowi załącznik nr 7 do nin. protokołu.
Załącznik nr 7 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

Ad. 6 Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła kolejny projekt uchwały.
Do projektu nie zgłoszono pytań ani uwag. Przewodnicząca poddała projekt pod
głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr
146/VI/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do nin. protokołu..
Załącznik nr 8 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

Ad. 7 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w 2012 roku.
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła ostatni z projektów uchwał i
wspomniała, że projekt omawiała Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku
Publicznego.
Radny M. Batorski i radny J. Sekuła zaproponowali wprowadzenie do projektu
uchwały następującego paragrafu (jako paragraf 12):
„Miasto Józefów pokrywa koszty elektronicznego znakowania psów, których właściciele
zamieszkują na terenie miasta Józefowa i wnoszą opłatę od posiadania psów na
poniższych zasadach:
1. Miasto Józefów zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt na
dokonywanie usług elektronicznego znakowania psów (czipowania);
2. Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania usługi czipowania, zgłasza się do Urzędu
Miasta Józefowa, wypełnia wniosek o wykonanie zabiegu elektronicznego
oznakowania psa na koszt miasta Józefowa. Do wniosku załącza kopię aktualnego
dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie.
3. Urząd Miasta Józefowa wydaje właścicielowi psa dokument upoważniający do
dokonania zabiegu elektronicznego oznakowania psa na koszt miasta Józefowa w
zakładzie leczniczym z którym Miasto Józefów podpisało umowę.
4. Miasto Józefów dokonuje zapłaty za wykonanie usługi bezpośrednio na konto
zakładu leczniczego dla zwierząt, zgodnie z warunkami zawartej z nim umowy”.

W następnej kolejności, w związku z pytaniem radnego C. Książka, kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej J. Łaszewska wyjaśniła jak w praktyce wygląda
sprawa usypiania ślepych miotów. Pani Łaszewska w swojej wypowiedzi
zakomunikowała, że ślepe mioty usypiane są przez lekarza weterynarii, z którym
miasto ma podpisaną umowę.
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Radny P. Kołodziej nawiązując do propozycji radnych M. Batorskiego i J. Sekuły
zwrócił uwagę na zapis mówiący, że czipowane będą psy tych właścicieli, którzy
wnoszą opłatę za psa. Radny powiedział, że do decyzji podatkowej, którą otrzymał
nie było dołączonej informacji o tym, że można uiszczać opłatę za posiadanie psa. W
związku z tym radny stwierdził, że mieszkańcy mogą o takiej opłacie nie wiedzieć.
Następnie radny powiedział, że w projekcie uchwały nie ma mowy o
bezpieczeństwie mieszkańców np. o odszkodowaniu, które może otrzymać osoba
ugryziona przez psa.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że ustawa, która nakłada obowiązek podjęcia
przez Radę Miasta omawianej uchwały dotyczy ochrony zwierząt. Burmistrz
wspomniał, że miasto nie może odpowiadać za wszystkie zwierzęta. Następnie
Burmistrz powiedział, że po zaczipowaniu psa i tak będą trudności w ustaleniu
właściciela.
Skarbnik H. Siwek poinformowała, ze informacja dotycząca opłaty za posiadanie
psa na rok 2012 była dostarczana mieszkańcom, ale w przypadku kilku właścicieli
nieruchomości, informację tę otrzymał jeden z nich.
Radny M. Batorski zwrócił uwagę, że w Warszawie, która sąsiaduje z Józefowem
psy również są czipowane. Następnie radny powiedział, że psy należałoby czipować
nie tylko tych właścicieli, którzy dokonali opłaty rocznej za psa, ale również tych
osób, które z tej opłaty są zwolnione.
Radny J. Sekuła powiedział, że z punktu finansowego czipowanie psów będzie się
opłacało.
Burmistrz S. Kruszewski oznajmił, że przede wszystkim należy skupić na
sterylizacji, a nie czipowaniu.
Radna B. Kaczorek powiedziała, że słyszała, iż w Otwocku w ramach przyznanych
środków unijnych można dokonać sterylizacji za 1/3 ceny.
Burmistrz S. Kruszewski zwrócił się z prośbą do radnej, aby dowiedziała się i
wskazała, w którym miejscu w Otwocku można dokonać sterylizacji po niższej cenie.
Radny M. Batorski powiedział, że popiera on sterylizację, ale przy tym nie należy
wykluczać czipowania psów.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta C. Łukaszewski spytał o wysokość wpływów do
budżetu miasta z tytułu opłata za posiadanie psa.
Kierownik J. Łaszewska odpowiedziała, że w roku ubiegłym kwota ta wyniosła
4 271 zł. Wniesiono opłatę za ponad 100 psów.
Wiceprzewodniczący C. Łukaszewski powiedział, że zaczipowanie psów nie będzie
obciążało budżetu, ponieważ koszty oznakowania psa i wpływy z opłaty za
posiadanie psa praktycznie się bilansują.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że zaczipowane byłyby psy osób, które o te
psy dbają.
Radny M. Batorski powiedział, że oczywistym jest to, iż wszystkich psów od razu
się nie zaczipuje, ale od czegoś trzeba zacząć.
W związku z prośbą radnej M. Walkiewicz kierownik J. Łaszewska odczytała
radnym opinie Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Towarzystwa Opieki nad
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Zwierzętami. Pani Łaszewska powiedziała, że opinie te zostały przeanalizowane pod
kątem wprowadzenia zmian merytorycznych w projekcie programu.
Doprecyzowano niektóre zapisy programu, zgodnie z sugestiami organizacji, tj.
wykonawców programu, odławiania bezdomnych zwierząt, określenia terminu po
jakim czasie od odłowienia poszukiwani będą nowi właściciele.
Propozycje organizacji odnośnie finansowania przez miasto sterylizacji i kastracji
psów i kotów, których właścicielami są mieszkańcy Józefowa oraz zapewnienia
bezdomnym kotom lepszych warunków w miejscach ich dotychczasowego
bytowania zapewniając im schronienie, będą rozpatrywane przy opracowywaniu
projektu programu na przyszły rok.
W związku z brakiem kolejnych głosów w dyskusji przewodnicząca M. Jakubowska
poddała pod głosowanie wprowadzenie do projektu programu paragrafu 12,
zaproponowanego przez radnych M. Batorskiego i J. Sekułę z dodaniem zapisu, iż
czipowane będą psy również osób zwolnionych z opłaty za posiadanie psa.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – 10 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących
się” zaakceptowała powyższe.
Przewodnicząca M. Jakubowska poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – 9 głosami „za”, przy 4 głosach
„wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr 147/VI/2012 w sprawie programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta Józefowa w 2012 roku.
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do nin. protokołu.
Załącznik nr 9 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

Ad. 8 Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji zadań
inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku, przeprowadzonej w Urzędzie Miasta
Józefowa,
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła protokół z powyższej kontroli.
Protokół został omówiony na komisji w dniu 15 marca b.r.
Do protokołu nie zgłoszono uwag w związku z czym przewodnicząca poddała go
pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie zaakceptowała protokół
Komisji Rewizyjnej.
Protokół stanowi załącznik nr 10.
Załącznik nr 10 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

Ad. 9 Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli funkcjonowania fotoradarów w
Józefowie.
Przewodnicząca M. Jakubowska przedstawiła kolejny protokół Komisji Rewizyjnej i
w związku z brakiem uwag poddała go pod głosowanie.
Rada Miasta w obecności 13 radnych – jednogłośnie zaakceptowała protokół
Komisji Rewizyjnej.
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Protokół stanowi załącznik nr 11.
Załącznik nr 11 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

Ad. 10 Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
Przewodnicząca M. Jakubowska poinformowała, że do biura Rady Miasta wpłynął
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę Nadleśnictwa
Celestynów. Skarga dotyczyła zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta.
W następnej kolejności przewodnicząca M. Jakubowska powiedziała, że od Urzędu
Skarbowego wpłynęło pismo przepraszające za zwrócenie uwagi na
nieprawidłowości związane z oświadczeniem majątkowym radnego J. Sekuły, gdyż
oświadczenie złożono bezbłędnie.
Następnie przewodnicząca poinformowała, że otrzymała pismo od mieszkanki, w
którym skarży się ona na funkcjonowanie baru przy ul. Jodłowej. Przewodnicząca
powiedziała, że w najbliższym czasie trzeba będzie zająć się tematem związanym z
czasem otwarcia lokali na terenie Józefowa.
Przewodnicząca oznajmiła, że wpłynął wniosek mieszkańców osiedla Nowa Wieś w
sprawie utworzenia Rady Mieszkańców, który następnie został skierowany do prac
Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Komisja podjęła opinię w
przedmiotowej sprawie, negatywnie opiniując wniosek mieszkańców.
Pani M. Jakubowska odczytała opinię komisji, która stanowi załącznik nr 12 do nin.
protokołu.
Załącznik nr 12 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

Przewodnicząca poddała opinię komisji pod rozwagę Rady Miasta.
Radni nie zgłosili uwag.
Rada Miasta w obecności 13 radnych poprzez aklamację zaakceptowała opinię
Komisji PPiPP.
Ad. 11 Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim
okresie.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres od 17 lutego 2012 r. do 20
marca 2012 r. stanowi załącznik nr 13 do nin. protokołu.
Załącznik nr 13 do protokołu nr 18/2012
z obrad XVIII sesji Rady Miasta z dnia 20 marca 2012 r.

W związku z pytaniem radnej U. Zielińskiej odnośnie wizyty w Gm. Lesznowola
Burmistrz Miasta poinformował, że powyższa gmina wybudowała oczyszczalnię
ścieków i udał się on tam z Burmistrzem M. Banaszkiem, prezesem S. Zdanowiczem
oraz kierownikiem Marzeną Czerbniak zobaczyć jak funkcjonuje taka oczyszczalnia.
Burmistrz Kruszewski powiedział, że obecnie trwają analizy odnośnie wybudowania
oczyszczalni w Józefowie dla kilkuset gospodarstw domowych.
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Przewodnicząca M. Jakubowska powiedziała, że jest to pocieszająca informacja dla
mieszkańców.
Następnie przewodnicząca Rady spytała o spotkanie w Owocku w sprawie SKM i
KM.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że po podpisaniu umowy poszczególne strony
musiały określić się co do partycypacji. Burmistrz poinformował, że Starostwo
Powiatu Otwockiego deklarowało wcześniej udział w wysokości 700 tys. zł, ale
obecnie udział ten wynosi 50%. Resztę kwoty wzięło na swoje barki Miasto Otwock.
W następnej kolejności Burmistrz powiedział, że w dniu dzisiejszym był z wizytą w
Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko – Praskiej, gdzie przedstawił problem związany
z powstaniem placu zabaw na terenie parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela. Burmistrz
wspomniał, że wraz z proboszczem tejże parafii złoży pismo w sprawie wyrażenia
zgody na pobudowanie placu.
Ad. 12 Wnioski i interpelacje radnych.
Radna H. Dudek złożyła wniosek w sprawie zamontowania lamp ulicznych na
Dębince, w tych miejscach, gdzie była modernizowana sieć energetyczna m.in. przy
ulicach: Skrajnej, Skośnej, Orzeszkowej i Owalnej. Radna zwróciła się z prośbą, by
ogłosić przetarg wiosną bieżącego roku, aby oświetlenie uliczne było założone już na
zimę.
Radna B. Kaczorek powiedziała, że w związku z remontem mostu niebawem
zwiększy się ruch drogowy na ul. Nadwiślańskiej. Radna powiedziała, że w związku
z tym z ul. Nadwiślańskiej trudno będzie skręcić w ul. Graniczną, ponieważ na tym
skrzyżowaniu nie ma sygnalizacji świetlnej. Następnie radna zasygnalizowała, aby
na czas remontu wspomnianego mostu pomyśleć o tymczasowych przystankach
autobusowych w mieście.
Radna H. Dudek powiedziała, że na wysokości os. Górki również trudno będzie
skręcić z ul. Nadwiślańskiej.
Burmistrz S. Kruszewski przypomniał, że były próby dotyczące powstania
sygnalizacji świetlnej przy zbiegu ul. Granicznej z ul. Nadwiślańską, po czym
wspomniał, że nie przewiduje się tymczasowej sygnalizacji na okres 2 - 3 miesięcy.
Burmistrz powiedział, że na czas remontu mostu przede wszystkim należy udrożnić
ul. 3 Maja. W następnej kolejności Burmistrz powiedział, że trzeba będzie z budżetu
miasta przeznaczyć środki finansowe na budowę ronda ulicznego przy zbiegu ul.
Polnej i Piłsudskiego.
Radna U. Zielińska przypomniała, że w tegorocznym budżecie miasta zapisana jest
inwestycja dotycząca ul. Parkingowej, po czym wspomniała, że mieszkańcy
dopominają się o jej realizację.
Radny M. Batorski spytał, czy jest harmonogram dotyczący odzyskania budynku
przy ul. Sienkiewicza, w którym obecnie znajduje się uczelnia wyższa.
Burmistrz S. Kruszewski odpowiedział, że nie ma takiego harmonogramu i
wspomniał, że póki co nie otrzymał jeszcze wyroku sądu.
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Radny P. Kołodziej spytał, czy możliwe jest, iż od września tego roku do budynku
przy ul. Sienkiewicza przeniesie się już część Szkoły Podstawowej Nr 2.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że od września nie będzie to jeszcze możliwe,
ale na pewno odzyskanie tego budynku przez gminę polepszy sytuację lokalową,
jaka panuje w szkole.
Radna U. Zielińska spytała, czy na czas remontu ul. Piłsudskiego możliwy będzie
dojazd do firm, które funkcjonują przy rondzie Andriollego.
Burmistrz S. Kruszewski powiedział, że na tym odcinku media będą
wbudowywane w chodniku, natomiast ul. Piłsudskiego będzie rozkopana od ul.
Polnej do ronda w Michalinie.
Ad. 13 Wolne wnioski.
Nie zgłoszono wolnych wniosków.
Ad. 14 Zakończenie obrad XVIII sesji Rady Miasta Józefowa.
W związku ze zrealizowaniem porządku obrad przewodnicząca M. Jakubowska
zamknęła obrady sesji o godz. 14.00 dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Sporządziła:
Marta Wrońska

Przewodnicząca Rady
Miasta Józefowa
Marianna Jakubowska
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