Sołtys i Rada Sołecka
Józefosławia
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Protokół z zebrania Rady Sołeckiej Józefosławia dnia 07 lipca 2016 r.
Obecni:
Sołtys Józefosławia: Jan Dąbek
Rada Sołecka: Ewa Bielska, Bartosz Kijek, Katarzyna Marciniak, Alicja Perlinska.
Anna Rupińska.
Goście: Katarzyna Dębska
Porządek spotkania:
1,
2,
3,
4,
5,

Aktualności dotyczące budowy ul. Cyraneczki
Monitoring w Jozefostawiu
Poczta i Posterunek Policji w Jozefostawiu - możliwości
Fundusz Sołecki 2016
Omówienie propozycji członków Rady Sołeckiej związanych z wydarzeniami i
imprezami organizowanymi dla mieszkańców Józefosławia.
6, Komunikacja z mieszkańcami Józefosławia - omówienie szczegółów dotyczących
funkcjonowania strony internetowej Sołectwa, korespondencji mailowej, profilu FB
oraz innych możliwości.
7, Wolne wnioski

Porządek obrad został przyjęty większością głosów,
Ad.1
Prace na ul. Cyraneczki {róg Cyraneczki i Julianowskiej) zaczynają się we wrześniu
2016 i będą trwały około 70 dni, co wiąże się z zamknięciem skrzyżowania w tym
okresie.
Sołtys wraz z Radą Sołecką przygotuje pismo do Starostwa Powiatowego w
Piasecznie z prośbą o informację, na jakim etapie są prace odnośnie ul. Cyraneczki w
odcinku Ogrodowa-Osiedlowa i fragmentu ul. Kuropatwy.
Ad. 2
Sottys wraz z Rada Sołecką Józefosławia wystosował pismo do Burmistrza
Piaseczna z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego z projektu budowy skrzyżowania
Cyraneczki z Julianowską wyłączono montaż kamer. Sołtys i Rada Sołecka prosi o
przywrócenie projektu montażu monitoringu jak również przywrócenie wg.
pierwotnego projektu miejsc parkingowych w tym obszarze. Sołtys poinformował, że
kalkulacja cenowa montażu monitoringu wraz z elementami wymaganymi do jego
uruchomienia wynosi 28 920 PLN. Oferta cenowa wraz z projektem przeniesienia
lokalizacji serwera na budynek Policji w Piasecznie {ul. Puławska) wraz z instalacją
anten punkt - punkt dla transmisji sygnału z kamer drogowych na ul, Cyraneczki
zostanie wysłana Burmistrzowi MiG Piaseczno. Przypominamy, że jest to pierwszy
etap programu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Józefosławia i Julianowa
rozpoczęty jeszcze przez Starostwo w czasie gdy sottys Jan Dąbek był starostą.
Docelowo cały Józefosław i Julianów będzie objęty monitoringiem. Mamy nadzieję, że
Gmina z Panem burmistrzem na czele włączy się w ten program.

Ad.3
Radna Julianowa H. Krzyżewska złożyła w imieniu mieszkańców Julianowa i
Józefosławia interpelację do Burmistrza MiG Piaseczno o utworzenie w Jozefostawiu
poczty oraz posterunku policji. Rozpoczęliśmy zbieranie podpisów w tej sprawie.
Ad.4
Fundusz Sołecki 2016, Omówiliśmy szczegóły dotyczące wykorzystania Funduszu
Sołeckiego w związku z zadaniami przydzielonymi na poprzednich spotkaniach Rady
Sołeckiej. Dodatkowo została sporządzona lista zakupów potrzebnych do dalszej
pracy Rady Sołeckiej - segregatory, koszulki foliowe i inne materiały biurowe,
bandery . Rada Sołecka podjęła rozmowy, w jaki sposób pozyskiwać dodatkowe
środki potrzebne do organizacji wydarzeń w Józefosławiu.
Ad.5
Imprezy, które Rada Sołecka proponuje na stałe włączyć w kalendarz życia
Józefosławia: Dzień Dziecka, Zakończenie Lata oraz obchody z okazji Święta
Niepodległości 11 listopada. Inne pomysły zostały poddane dalszej dyskusji.
Zachęcamy mieszkańców Józefosławia do składania swoich propozycji imprez
organizowanych przez Radę Sołecką.
Ad.6
Rada Sołecka chce wypracować jak najlepszy sposób komunikacji z mieszkańcami
Józefosławia. Omówione zostały różne możliwości tej komunikacji. Nieustannie
zachęcamy mieszkańców do korespondencji z Radą Sołecką oraz do uczestniczenia
w spotkaniach Rady. Dodatkowo ustalony został nowy wzór strony internetowej
Sołectwa Józefosławia. Na strome będą na stałe widoczne logotypy: Starostwa
Powiatowego w Piasecznie, Miasta i Gminy Piaseczno, Józefosławia oraz Sołectwa w
Józefosławiu, Inne logotypy będą pojawiały się przy okazji wydarzeń i imprez
organizowanych przez Radę Sołecką, co również może być zachętą dla różnych
podmiotów do współpracy z Sołectwem,
Ad.7
Wnioski mieszkańców Józefosławia:
a. Z upoważnienia p. Krystyny Kamińskiej, p. Alicja Perlinska zgłosiła prośbę, aby
dopilnować terminowości wywozu śmieci na ul. XXi wieku w Józefosławiu.
b. Konieczność dopilnowania odpowiedniego ustawienia lustra na rogu ul.Działkowej
i Osiedlowej.
c. Sołtys przyjął poniższe zgłoszenie przesłane drogą maiiową przez p. Pawła
Klamkę:
- „ulica Geodetów od Mysiadła do Julianowskiej powinna posiadać
chodniki w obie strony
- ulica Wilanowska powinna posiadać chodniki od skrzyżowania z
Geodetów do Działkowej
- Sygnalizacja na Geodetów od Mysiadła do Ogrodowej (szczegóinie na Ogrodowej)
powinna być sprawdzona, ponieważ często bywa tak, ze trzeba czekać ponad 5
minut na zmianę świateł dla pieszych na zielone. Czasem zdarza się tak, że prawie
po każdej stronie jest czerwone światło. Ta sama sprawa dotyczy ul. Wiejskiej i
innych ulic w ciągu Geodetów.
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- Rondo obiecane od ponad 5 lat na Wilanowskiej/Geodetów powinno już
powstać lub przynajmniej tymczasowa sygnalizacja, ponieważ bardzo
trudno stamtąd wyjechać (szczegóinie od Energetycznej) i jest bardzo
niebezpiecznie.
- Prośba o wparcie w kwestii odwodnienia Energetycznej obok GPZ w
czasie ulew (tamtędy nie ma możliwości przejechać).
- Proszę o wparcie w temacie buspasów, który to pomysł powinno się
wskrzesić i wybudować jednak dodatkowy pas dla autobusów korzystając
z poboczy, które istnieją (chyba, że temat pojawi się za 2 lata na
wybory w Urzędzie
- Proszę o wsparcie w temacie dofinansowania do biletów ZTM dla
mieszkańców Piaseczna tak jak zrobiły to inne gminy
- Dobrym pomysłem byłoby porozumienie z Warszawą w sprawie rowerów
miejskich Vertuiiro przynajmniej przy Mysiadle, by dojechać na
Ursynów. Planowane są przecież ścieżki rowerowe wzdłuż
Puławskiej".
Sottys obiecał zająć się tą sprawą i tym samym przekazać prośbę do Gminy.
d. Wniosek mieszkańców o przestawienie lustra z chodnika na ul. Julianowskiej na
wysokości posesji nr 62 (przed przedszkolem) oraz naprawienie znaku
drogowego przy tej posesji, a przy okazji sprawdzenie ustawienia wszystkich
luster w naszej miejscowości
e. Prośba mieszkańców o zwrócenie uwagi na synchronizację świateł na ul.
Puławskiej, szczególnie na odcinku od ul.Karczunkowskiej do trasy S2
f. Wniosek o synchronizację rozkładu jazdy autobusów linii L z rozkładem
kursowania pociągów (stacja Nowa Iwiczna oraz Jeziorki)
g. Prośba o pomalowanie spowalniaczy na ul. Wilanowskiej oraz odświeżenie
znaków poziomych na ulicach w Józefosławiu.
h. Wniosek p. Katarzyny Dębskiej o prześledzenie natężenia ruchu na ulicach w
Józefosławiu oraz o uregulowanie ruchu np. poprzez wprowadzenie
jednokierunkowości ulic
i. Prośba p. Alicji Perlińskiej o przesłanie do odpowiednich urzędów wspólnego
wniosku mieszkańców okolicznych miejscowości o wykonanie ścieżek
rowerowych na ich obszarach i wzdłuż ul.Puławskiej, tak aby rowerzyści mogli
bezkolizyjnie się poruszać.
Na tym zebranie zakończono.
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