Protokół
Zebrania Wiejskiego sołectwa Józefosław
z dnia 25.09.2014
Uczestnicy:
Gospodarze spotkania: Sołtys Józefosławia/ Starosta Piaseczyński: Jan Dąbek
Rada Sołecka Józefosławia: Anna Czerwieniec, Felicja Drogowska,
Elwira Dworak, Marek Kloc, Paweł Michalak
Zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno : Zdzisław Lis, Z-ca Burmistrza, Daniel
Putkiewicz, Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Gminy Barbara Wysocka
Mieszkańcy Józefosławia: 56 osób podpisanych na liście oraz mieszkańcy Piaseczna i Julianowa
PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wprowadzenie
Przyjęcie porządku obrad
Wybór protokolanta oraz komisji skrutacyjnej
Fundusz Sołecki 2015 – głosowanie wniosków
Przegląd inwestycji w Józefosławiu wg zapisów budżetu gminy 2014 oraz budowa PSZOK
Budowa ul. Cyraneczki
Wolne wnioski, pytania
Wybory samorządowe - ustalenie terminu kolejnego spotkania mieszkańców, na którym
zostaną przedstawieni wszyscy kandydaci na radnych z Józefosławia.
9. Jak właściwie kompostować odpady - konkurs Wydziału Gospodarki Odpadami UG

Ad. 1. 2. 3. Wprowadzenie/porządek, komisja skrutacyjna
O godz. 19.00 zebranie zostało otwarte przez gospodarza spotkania Sołtysa Jana Dąbka. Ze względu
na zbyt niską frekwencję, p. Sołtys ogłosił drugi termin zebrania o godz. 19.15. O godz. 19.15 p. Sołtys
odczytał porządek obrad, który został przyjęty przez obecnych. Ze względu na konieczność
podejmowania uchwał powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Alina Staniszewska i Robert Widz.
Na protokolanta wybrano Annę Czerwieniec z Rady Sołeckiej.
Ad.4. Fundusz Sołecki 2015
P. Sołtys przedstawił wnioski, które wpłynęły do Rady Sołeckiej oraz wnioski własne Rady Sołeckiej.
(Inicjatywę zgłaszania wniosków do Funduszu Sołeckiego mają : Sołtys, Rada Sołecka oraz pełnoletni
mieszkańcy w ilości 15 osób).
Wnioski zgłoszone do dnia zebrania:

1. Zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury w Józefosławiu (50% kosztów) – 4500 zł
- wniosek zgłoszony przez Kierowniczkę Klubu Kultury, poparty przez Radę Sołecką
2. Dofinansowanie potrzeb ZSP w Józefosławiu (sprzęt komputerowy) – 10.000 zł –
wniosek zgłoszony przez Radę Rodziców (min. 15 podpisów)

3. Zakup kwietników na latarnie na ul. Cyraneczki (15 szt) – 15.000 zł – wniosek
zgłoszony przez mieszkankę p. K. Krzyszkowską + 19 mieszkańców
4. Strona internetowa sołectwa www. solectwojozefoslaw.pl – 4.000 zł – wniosek
zgłoszony przez Radę Sołecką
5. Zakup koszy na śmieci na terenie wsi – 20 szt. – 7200 zł – wniosek zgłoszony przez
mieszkankę ul. XXI Wieku (5 szt.), poparty i rozszerzony przez Radę Sołecką
6. Wieczory seniora – 5.000 zł – wniosek zgłoszony przez Radę Sołecką
P. Sołtys zapytał czy ktoś z obecnych chciałby złożyć jeszcze wniosek do FS. Zgłoszono 2
kolejne wnioski:
7. Remont fragmentu chodnika na Ogrodowej – 8.000 zł
8. Zakup wiat przystankowych 2 szt na ul. Ogrodowej – ok. 10.000 zł
Oba wnioski zyskały poparcie min. 15 innych mieszkańców, więc wpisano je do głosowania.
Następnie ustalono, że głosowanie będzie „pozytywne” tj. będą liczone tylko głosy na TAK i
do realizacji wejdą wnioski, które zdobędą największą ilość głosów do wyczerpania budżetu.
Przed przystąpieniem do głosowania, wnioskodawcy przedstawili obecnym uzasadnienie dla
swoich wniosków.
Następnie przystąpiono do głosowania, wnioski otrzymały następujące ilości głosów:
1.Zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury w Józefosławiu (50% kosztów) – 4500 zł - 38
TAK
2.Dofinansowanie potrzeb ZSP w Józefosławiu (sprzęt komputerowy) – 10.000 zł – 45 TAK
3.Zakup kwietników na latarnie na ul. Cyraneczki (15 szt) – 15.000 zł – 13 TAK
4.Strona internetowa sołectwa – 4.000 zł – 47 TAK
5.Zakup koszy na śmieci na terenie wsi – 20 szt. – 7200 zł – 48 TAK
6.Wieczory seniora – 5.000 zł – 35 TAK
7.Remont fragmentu chodnika na Osiedlowa – 8.000 zł - 46 TAK
8.Zakup wiat przystankowych 2 szt na ul. Ogrodowej – ok. 10.000 zł 32 TAK
Po podliczeniu głosów do realizacji weszły wg kolejności: (kwota do wykorzystania 34.680 zł)
1. Kosze na śmieci 20 szt. –
7200 zł
2. Strona www
4000 zł
3. Chodnik osiedlowa
8000 zł
4. Potrzeby szkoły
10000 zł
5. Piec dla KK
4500 zł
33.700 zł
6. Wieczory seniora
980 zł (zostało z budżetu)
34.680 zł
W tej sytuacji p. Sołtys zaproponował wniosek o zmniejszenie liczby koszy z 20szt. do 10 szt. (kwota
3600 zł) i przeznaczenie kwoty 3600 zł na uzupełnienie budżetu wieczoru seniora. Wniosek został
poddany pod głosowanie i uzyskał poparcie 21 osób, 20 było przeciw. Wniosek został przyjęty.

Dodatkowo ustalono, że jeśli po realizacji zadań z FS 2015 zostaną jakieś oszczędności (np. z remontu
chodnika przy Osiedlowej lub inne) zostaną one przeznaczona na zakup wiat na Ogrodową.
Ostateczna lista wniosków jest następująca:

Dofinansowanie potrzeb ZSP w Józefosławiu (sprzęt komputerowy) – 10.000 zł
Strona sołectwa www. solectwojozefoslaw.pl – 4.000 zł
Zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury w Józefosławiu (50% kosztów) – 4500 zł
Zakup koszy na śmieci na terenie wsi – 10 szt. – 3600 zł
Budowa fragmentu chodnika przy ul. Osiedlowej – 8.000 zł
Wieczory seniora – 4580 zł
Ad. 4. Przegląd inwestycji w Józefosławiu wg zapisów budżetu gminy 2014 oraz budowa PSZOK.
Ad. 5 Budowa Cyraneczki
Ten punkt został przedstawiony przez p. Burmistrza Zdzisława Lisa, p. Daniela Putkiewicza oraz p.
Barbarę Wysocką.
Stan realizacji inwestycji w Józefosławiu jest następujący:
Ul. Julianowska – chodniki – uzyskano pozwolenie na budowę, trwa procedura wyboru wykonawcy;,
rozpoczęcie prac od ul. Kameralnej planowane na październik 2014; zakończenie prac w połowie
2015 r
Ul. Wilanowska - gmina zakończyła prace nad koncepcją przebudowy odcinka od ul. Działkowej do
Kanałku, obecnie trwają prace nad projektem budowlanym; realizacja przebudowy jest zaplanowana
na lata 2015-2016
Ul. Geodetów – trwają prace projektowe dot. całego odcinka od Puławskiej do Julianowskei, na
wysokości Wilanowskiej planowane rondo łączące z Energetyczną, ulica nie będzie poszerzona, ale
zyska chodniki,

Ul. Krótka – W 2014 roku Gmina opracowała kilka wariantów przebudowy ulicy Krótkiej,
które zostały zaprezentowane mieszkańcom. Mieszkańcy działek, które graniczą z ul. Krótką
sprzeciwili się przebudowie ulicy, ponieważ wiązało się to z wykupem fragmentów działek
pod poszerzenie pasa ulicy oraz obawiają się, że ul. Krótka będzie główną trasą dojazdową do
czasu wybudowania ul. Cyraneczki.
Na wniosek w/w mieszkańców został opracowany dodatkowy wariant, który w minimalnym
stopniu koliduje z prywatnymi działkami, ale nie spełnia on przepisów zawartych w
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i jego
zatwierdzenie będzie wymagało uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów.

Ul. Olchowa – W związku z tym, że wody opadowe z ulicy Krótkiej i z fragmentu ulicy Olchowej będą
odprowadzane poprzez jeden kanał deszczowy zlokalizowany w ulicy Ogrodowej, ustalono, że Gmina
ogłosi wspólny przetarg na opracowanie projektu ulicy Krótkiej i Olchowej.
Ul. Wenus – trwają prace nad koncepcją połączenia z ul. Wilanowską
Następnie p. Putkiewicz przedstawił prezentacje dot. nowego placu zabaw przy Tenisowej oraz parku
przy Ogrodowej.
W dalszej kolejności p. Starosta J. Dąbek przestawił stan prac nad ul. Cyraneczki tj:
- Odcinek do ul Ogrodowej – jest gotowy, w ciągu kilku dni zostaną pomalowane pasy i ten fragment
zostanie oddany do użytkowania
- Odcinek od ul. Julianowskiej do ul. Sybiraków (z wyłączeniem skrzyżowania) – jest już pozwolenie
na budowę, ogłoszono przetarg na wykonawcę, jeśli wszystko pójdzie dobrze w tym roku zostaną
wykonane prace podziemne oraz chodnik i ścieżka rowerowa; nakładka asfaltowa
najprawdopodobniej w przyszłym roku
- skrzyżowanie Cyraneczki i Julianowskiej (wchodzące 70 m w ul. Cyraneczki) będzie wykonane przez
Gminę (a nie Starostwo) w innym terminie (prace nie zbiegną się)
- Odcinek od Ogrodowej do Osiedlowej – konieczne pozyskanie gruntów, w przyszłym roku gmina
zamierza przeznaczyć pieniądze na ten cel; przy optymistycznym założeniu ten fragment zostanie
wybudowany w ciągu 2-3 lat
PSZOK przy Energetycznej – ten temat został zaprezentowany przez p. Barbarę Wysocką
- p. Wysocka przedstawiła szczegóły dot. budowy PSZOK
- w czsie prezentacji wywiązała się dyskusja pomiędzy mieszkańcami (3 osoby z Piaseczna oraz 1
osoba z Józefosławia, którzy są przeciwni budowie PSZOK, a przedstawicielami gminy
- p. Burmistrz obiecał ponownie rozpatrzeć lokalizację rampy na działce, tzn. ew. przesunąć całą
instalację bardziej w głąb działki by max. odsunąć od ul. Geodetów i Energetycznej

Ad. 7. Wolne wnioski, pytania – zgłoszone podczas całego zebrania
1. Wniosek o wygospodarowanie miejsca w Józefosławiu dla młodzieży (mały skate park lub
inne)
2. Wniosek o tymczasowe odprowadzanie wody deszczowej na ul. Wilanowskiej (przy
Miodowej) do kanalizacji sanitarnej
3. Wniosek o urządzenie terenu zielonej wzdłuż kanałku Jeziorki.
4. Wniosek o przeprowadzenie akcji z US dot. płacenia podatków w gminie

Ze względu na bardzo późną porę i stopniowe ubywanie mieszkańców, nie ustalono terminu
kolejnego spotkania (p. 8)oraz nie przeprowadzono konkursu z p. 9.

Protokół sporządziła: Anna Czerwieniec

