Protokół
Zebrania Wiejskiego sołectwa Józefosław
z dnia 11.03.2016

Uczestnicy:
Gospodarz spotkania: Sołtys Józefosławia: Jan Dąbek
Rada Sołecka Józefosławia: Felicja Drogowska, Elwira Dworak, Andrzej Bogdaniuk
Zaproszeni goście: Radna Gminy Piaseczno: Hanna Krzyżewska,
Naczelnik Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego: Włodzimierz Rasiński
Mieszkańcy Józefosławia: 27 osób podpisanych na liście
Otwarcie zebrania
Zebranie zostało otwarte o godz. 19.00 przez gospodarza spotkania, Sołtysa Jana Dąbka.
Ze względu na niską frekwencję, Sołtys zapowiedział, iż zebranie odbędzie się w drugim terminie o
godz. 19.15.
Został odczytany porządek obrad, który obecni mieszkańcy przyjęli jednogłośnie.
Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Monika Piętosa, Marcin Dworak (25 osób za przyjęciem
komisji, 2 wstrzymały się od głosu, przeciw 0).

PRZYJĘTY PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.Informacja na temat zadań inwestycyjnych i remontowych na terenie Józefosławia, które mają być wykonane w
2016r.- ich realizacja.
2. Fundusz Sołecki
3.Omówienie regulaminu korzystania z Parku przy ul. Ogrodowej.
4. Sprawy sołectwa – wolne wnioski oraz dyskusja

Ad. 1.Przegląd inwestycji drogowych w Józefosławiu, przedstawiony przez W. Rasińskiego:
Ul. Wilanowska-do czerwca ma być uzyskany ZRID (projekt uwzględnia odwodnienie,
oświetlenie, zamaskowanie linii telefonicznych i energetycznych)
Ul. Sybiraków – odwodnienie.
Ul. Krótka - Projektowany jest ciąg drogi o szerokości 8m, zamiast 10m. Jest to odstępstwo,
potrzebna jest zatem zgoda wojewody. Zadanie do realizacji w przyszłym roku.
Ul. Cyraneczki – w planach… realizacja do ul. Osiedlowej.
Ul. Osiedlowa – ma być przełożona sieć gazowa, do końca czerwca droga będzie sfrezowana,
przewidywane spowolnienie na drodze
Skrzyżowanie ul. Cyraneczki - Julianowska – były protesty, dlatego realizacja zadania
przedłuża się. Jest zgoda na wykonanie nawierzchni otaczającej. Jeśli będzie zgoda na
budowę, będzie realizacja.
Ul. Działkowa - droga w zarządzie Konstancin-Jeziorna. 45 tys. trzeba zabezpieczyć w
budżecie, aby zaprojektować tę drogę. Odbyło się spotkanie z burmistrzem Konstancina.
Droga przy torach do ul. Śniadeckich mogłaby być wyjazdowa, ale to plany…
Ul. Geodetów-Wilanowska (rondo) - projektowanie wraz z ul. Energetyczną, uwzględniające
odwodnienie ma się zakończyć do końca roku. Rondo będzie początkiem realizacji zadania.
Ul. Geodetów ma być również skablowana.

Ad.2. Fundusz Sołecki.
Zwolniły się pieniądze z funduszu Sołeckiego w kwocie 15 tys. zł, które miały być przeznaczone na
zakup sprzętu nagłaśniającego na dużą halę sportową w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu.
Zadanie to zostało zrealizowane z budżetu gminy. Kwota zabezpieczona na ten cel, wróciła więc do
FS Józefosławia.
Pieniądze te w jawnym głosowaniu rozdysponowano zgodnie ze złożonymi wnioskami.
Wniosek nr 1: Nagłośnienie małej hali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu.
Proponowana kwota 11000 zł.
Wniosek przyjęto. (za głosowało 14 osób, przeciw 3, wstrzymało się 10)
Wniosek nr 2: Dofinansowanie Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej ,,Con fuoco” pod
Dyrekcją p. Andrzeja Sochockiego w wysokości 3000 zł.
Wniosek przyjęto. ( za głosowało 11 osób, przeciw 6, wstrzymało się 10)
Przekazane pieniądze w całości zostaną przeznaczone na wypłatę honorariów dla
artystów-wykonawców koncertu w ramach VII Festiwalu „Musica Classica”, który
odbędzie się w kościele w Józefosławiu w 2016r.
Wniosek nr 3: Zakup koszy na śmieci. Kwota proponowana na realizację zadania to 1000zł.
Wniosek przyjęto. (za głosowało 27 osób, przeciw 0, wstrzymało się 0).
Ad.3 Omówienie regulaminu korzystania z Parku przy ul. Ogrodowej.
Pani Aleksandra Potępa, przedstawiła niezadowolenie osób posiadających psy z obowiązującego
dotychczas Regulaminu Parku przy ul. Ogrodowej. Mieszkańcy Ci czują się dyskryminowani zakazem
wprowadzania psów do parku mimo, iż sprzątają po swoich psach. Zgłoszono wniosek w tej sprawie.
Ad. 4 Wolne wnioski oraz pytania zgłoszone na zebraniu:
1

Wniosek o zmianę Regulaminu Parku przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu (do parku powinny
mieć wstęp psy z wyłączeniem placu zabaw).

2

Wniosek o odwodnienie ul. Ogrodowej na wysokości parku.

3

Wniosek o doprojektowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: WilanowskaCyraneczki.

4

Wniosek o zasypanie dziur, utwardzenie pobocza ul. Krótkiej.

5

Wniosek o wybudowanie chodnika na ul. Bażanciej, ograniczenie tam prędkości do 30km/h
oraz postawienia koszy na śmieci.

6

Wniosek o obsługę kamer znajdujących się na skrzyżowaniach ulic. Propozycja, aby były one
pod kontrolą gminy.

7

Wniosek o umożliwienie wejścia do parku od strony ul. Wilanowskiej poprzez ul. Księżycową
czy Pastelową.

8

Zapytanie: Czemu powiat ,,zdjął” 400 tys. zł z ul. Cyraneczki?

9

Zapytanie: Co się dzieje z ul. Cyraneczki między ulicami: Ogrodowa - Osiedlowa?

Protokół sprządziła: Elwira Dworak

