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PROTOKOŁ NR XLVII/14 

z XLVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
XLVII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 25 czerwca 2014r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w godzinach 
od 13,10 do 16,30. 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: Andrzej Osial  
 
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni: Piotr Chyła, Wojciech Horbot  
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
                        Ad.1 Otwarcia XLVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych 
na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 
quorum do podejmowania uchwał.  
 
 
Pani Koszulińska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktów 
dotyczących podjęcia następujących uchwał: 
1. w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wręcza na lata 2005-

2015   
2. w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lutkówka na lata 2007-

2015   
 
 
 
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania 
jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w 
Mszczonowie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
3. Informacja na temat działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. 
4. Informacja na temat działalności Biblioteki Publicznej w Mszczonowie. 
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2013r. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2013r.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane 
przez publiczne: przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone 
przez Gminę Mszczonów  

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.  
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na 

rok 2014.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości 

Wręcza na lata 2005-2015   
13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości 

Lutkówka na lata 2007-2015   
14. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej. 
15. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
16. Wolne wnioski i zapytania. 
17. Zakończenie obrad. 
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Jerzy 
Siniarski, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek 

 

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XLVI Sesji został 
sporządzony i był przesłany z materiałami na sesję. Radni nie wnieśli uwag i 
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. Za 
przyjęciem protokołu głosowali Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Krzysztof 
Krawczyk, Jerzy Siniarski, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, 
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek 
Zientek. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.  

 

Ad.3 W tym punkcie Pani Grażyna Pływaczewska – Dyrektor MOK 

przedstawiła film z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury za 2013r. 

oraz informację z działalności MOK za I półrocze 2014r. Informacja stanowi 

załącznik do protokołu. 
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Radna Gryglewska jest zdania, że działalność MOK jest bardzo dobra, w tym 

ośrodku jest duży wachlarz działań. Przedstawiona przez Panią Dyrektor 

prezentacja to majster sztyk. Dziękuje bardzo pani dyrektor za to wszystko, co 

robi. 

 

Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że przedstawiona prezentacja 

uświadomiła jak dużo dzieje się w mszczonowskiej kulturze. Ogromną pracę i 

efekty tej pracy można podziwiać, na co dzień. Za to wszystko w imieniu 

własnym jak i całej rady dziękuje Pani Dyrektor za upowszechnianie kultury na 

tym terenie a za jej pośrednictwem wszystkim pracownikom Mszczonowskiego 

Ośrodka Kultury.  

Pani Pływaczewska na ręce dyrektora ZGKiM złożyła podziękowania Panu 

Federowiczowi i jego pracownikom za wspaniałą współpracę podczas imprez 

plenerowych. Ponadto podziękowała policji za współpracę przy organizacji 

jarmarku mszczonowskiego i innych imprez plenerowych organizowanych przez 

MOK. 

 

Ad.4 Pan Łukasz Załęski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Mszczonowie przedstawił prezentację na temat działalności Biblioteki 

Publicznej w Mszczonowie. Prezentacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radna Gryglewska podziękowała za złożone sprawozdanie i bardzo cieszy się, że 

Pan Załęski objął kierowanie miejską biblioteką. Wprowadził różnorodność 

działań biblioteki a to wymaga dużej umiejętności. Dociera do różnych grup 

społecznych z ofertą biblioteki. Wprowadził wiele nowoczesności w pracy 

biblioteki, co jest bardzo fajne. Dobrze, że potrafi to zrobić i chce to robić. 

Dziękuje mu za wszystkie działania. 

 
 

Ad.5 W tym punkcie Burmistrz Kozłowski przedstawił sprawozdanie z 
wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2013r. Wystąpienie Burmistrza 
Kozłowskiego stanowi załącznik do protokołu. 
 



4 
 

Ad.6 W tym punkcie Radny Krawczyk poinformował, że w dniu 29 maja 
br. Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu 
Gminy Mszczonów za 2013r. i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała to 
sprawozdanie. Ponadto odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Mszczonowa za 2013r. Wniosek stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
Radny Suski poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 
szczegółowo zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Mszczonów za 2013r. i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała to sprawozdanie. 
 
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2013 rok, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Jerzy 
Siniarski, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek. 
Uchwała nr XLVII/381/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.7 Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę Nr Pł.253.2014 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 
2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady 
Miejskiej w Mszczonowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
 
 
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 
radnych.. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, 
Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, 
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej 
Osiński, Marek Zientek. Uchwała nr XLVII/382/14 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Burmistrz Kurek w imieniu własnym jak również wszystkich pracowników 
urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych podziękował za udzielenie 
absolutorium. Jest dumny z normalnej współpracy z radnymi, co przekłada się 
na to, że udaje się nam zrobić więcej niż innym. Dziękuje za to, że nie tracimy 
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czasu na niepotrzebne rzeczy. Poinformował, że rok 2014 będzie bardzo 
intensywnym rokiem, jeśli chodzi o pracę. Cieszy się, że udało się pozyskać 
środki na modernizacje oczyszczalni. Cieszy się również z podjęcia decyzji o 
budowie parku rozrywki, dzięki któremu nastąpi rozwój tego terenu.  Dziękuje 
Panu Załęskiemu za jego pracę na stanowisku Dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Jest bardzo zadowolony z tej pracy i jednocześnie prosi, aby Pan 
Załęski kontynuował swoje plany związane z rozwojem naszej biblioteki. 
 
 

Ad. 8 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wysokości 

opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne: przedszkola, oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania 

przedszkolnego prowadzone przez Gminę Mszczonów wraz z uzasadnieniem. 

 

Radna Gryglewska poinformowała, że Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży 

pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wysokości 
opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne: przedszkola, oddziały 
przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania 
przedszkolnego prowadzone przez Gminę Mszczonów, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Krzysztof 
Krawczyk, Jerzy Siniarski, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, 
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek 
Zientek. Uchwała nr XLVII/383/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad.9 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na odpłatne nabycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem.  

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Barbara 
Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Dariusz 
Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek. Uchwała nr XLVII/384/14 stanowi 
załącznik do protokołu. 
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Ad.10 Przewodniczący Koperski odczytał uzasadnienie do uchwały w 
sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.  
 
Pani Badowska poinformowała, że radny Wojciech Horbot został również 
pisemnie powiadomiony o projekcie uchwały oraz o możliwości złożenia 
wyjaśnień dotyczących przyczyn niezłożenia w terminie oświadczenia 
majątkowego. Z tej możliwości radny Wojciech Horbot do chwili obecnej nie 
skorzystał. 
 
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnego, którą w wyniku głosowania przyjęto przy 1 głosie 
wstrzymującym się (Zdzisław Banasiak) i 11 głosach za (Marek Baumel, 
Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, 
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej 
Osiński, Marek Zientek). W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Uchwała nr 
XLVII/385/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.11 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014 wraz z uzasadnieniem 
 
Radny Suski poinformował, że zmiany w budżecie na rok 2014r. były 
szczegółowo omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego 
i zaopiniowano je jednogłośnie pozytywnie. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.  Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Jerzy 
Siniarski, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek. 
Uchwała nr XLVII/386/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.12 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wręcza na lata 2005-2015.   
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Radny Banasiak zastanawia się czy nie należy odłożyć odnowy centrum wsi 

Wręcza z uwagi na planowaną inwestycje parku rozrywki. 

 

Burmistrz Kurek poinformował, że nie wiadomo czy otrzymamy dofinansowanie 

na odnowy, ponieważ jest bardzo dużo wniosków. Po drugie prowadzimy 

rozmowy z inwestorem, aby dojazd do parku nie był przez wieś i w związku z 

tym nowy chodnik nie ulegnie zniszczeniu.  Decyzję o wystąpieniu o 

dofinansowaniu budowy chodnika podjęliśmy chociażby z uwagi na 

bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły. W przypadku, gdy teraz nie 

otrzymamy dofinansowania budowy tego chodnika to wówczas o to 

dofinansowanie wystąpimy w nowym rozdaniu środków unijnych.  

 

Przewodniczący Koperski zwrócił uwagę, że inwestycja we Wręczy przewyższa 

koszt 750 tys. a w Lutkówce tylko 250 tys. zł. 

 

Burmistrz Kozłowski poinformował, że w Lutkówce już ponad 250 tys. 

wykorzystano na budowę terenów sportowych, więc do wykorzystania 

pozostało jeszcze 250 tys. zł. We Wręczy do wykorzystania jest 500 tys. zł a 

kosztem kwalifikowanym jest tylko budowa chodnika. Dodatkowo przewidziano 

tam położenie warstwy ścieralnej na drodze powiatowej. O dotację na 

położenie tej warstwy ścieralnej będziemy występować do Starosty. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wręcza na lata 2005-2015, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 
radnych.  Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, 
Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, 
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej 
Osiński, Marek Zientek. Uchwała nr XLVII/387/14 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 

 

Ad.13 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lutkówka na lata 2007-2015   

 

Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się, po której stronie drogi będzie chodnik. 
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Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że chodnik będzie przebiegał po stronie 

szkoły na odcinku od szkoły do sklepu, koło sklepu będzie przejście na drugą 

stronę i chodnik będzie biegł aż do skrzyżowania z Lutkówką Kolonia. 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lutkówka na lata 2007-2015, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 
radnych.  Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, 
Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, 
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej 
Osiński, Marek Zientek. Uchwała nr XLVII/388/14 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 

 

Ad.14 Radny Krawczyk poinformował, że od ostatniej sesji komisja 

rewizyjna odbyła 2 kontrole tj.  

- w dniu 5 czerwca komisja dokonała kontroli zasadności przyznawania pomocy 

materialnej przez MOPS w Mszczonowie 

- w dniu 12 czerwca komisja dokonała kontroli realizacji uchwał i wniosków 

radnych. 

W obu przypadkach komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. 

 

 

Ad.15 W tym punkcie Burmistrz Kurek przedstawił informację z 

działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami, która stanowi załącznik do 

protokołu. Ponadto poinformował, że: 

 Po trochu idzie do przodu sprawa realizacji inwestycji parku rozrywki, w 
dniu jutrzejszym odbędzie się na ten temat spotkanie z gazownią. 
Poinformował, że ścieki z tego parku odprowadzane będą do oczyszczalni 
w Żyrardowie. 

 Nasze inwestycje realizowane w tym roku idą zgodnie z planem. 

 Ruszyły prace na oczyszczalnia ścieków. 

 Do rozstrzygnięcia pozostał przetarg na plac zabaw przy przedszkolu 
miejskim oraz dwa przetargi na termach tj. na parking i saunę z grotą 
solną. 
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 Odbył się konkurs na Dyrektora Zespołu Szkół w Osuchowie, dyrektorem 
wybrano Panią Urszulę Gowin. 

 Ogłoszono konkurs na dyrektora szkoły Podstawowej w Bobrowcach. 
 

 

Ad.16 W tym punkcie głos zabrali: 

 

Radna Gryglewska zaprosiła na festiwal Świętojański, który odbędzie się w dniu 
29 czerwca w kościele farnym. Początek festiwalu godzina 12. 

Radny Suski zaprosił na zawody sportowo pożarnicze, które obędą się w 
najbliższą sobotę tj. 28 czerwca. 

Przewodniczący Koperski zapytał się, co z boiskiem do piłki plażowej w 
Mszczonowie. 

Pan Szymański odpowiedział, że będzie robione. Czekają tylko na zakończenie 
roku szkolnego. 

Przewodniczący Koperski poruszył sprawę ogrodzenia boiska na os. Józefpolska. 

Burmistrz Kurek odpowiedział, że poczyniono kroki w kierunku ogrodzenia tego 
boiska w taki sposób, aby piłka nie wpadała na posesję sąsiadów ani nie 
wypadała na jezdnię. 

Pani Koszulińska przedstawiła zmiany do projektu protokołu uzgodnień 
spisanego pomiędzy Gminą Mszczonów a Spółką Spa Rekord Nieruchomości 
Sp.z.o.o, które w wyniku głosowania zostały przez Radę Miejską w 
Mszczonowie przyjęte jednogłośnie bez uwag. W głosowaniu udział wzięło 12 
radnych (Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, 
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek) 

Przewodniczący Koperski odczytał: 

1. Pismo Pana Homanowskiego dotyczące budowy elektrowni wiatrowych 
oraz odpowiedź na to pismo 

2. Pismo Starosty Powiatu Żyrardowskiego wraz z uchwałą o podziale 
Powiatu Żyrardowskiego na okręgi wyborcze.  
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3. Pismo Nadleśnictwa Grojec dotyczące opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego między innymi tereny 
wsi Ciemno Gnojna  

Pisma stanowią załącznik do protokołu. 

Burmistrz Kurek poinformował, że Nadleśnictwo Grójec wchodzi swoimi 
terenami w grunt MOSTVY.  Firma MOSTVA chce wyrównać swoje granice i 
dlatego też uzgodniono z Nadleśnictwem, że Gmina zmieni plan po to, aby 
MOSTVA mogła nabyć od Nadleśnictwa ten kawałek gruntów. Nie wie, dlaczego 
teraz na etapie opiniowania planu Nadleśnictwo z tym się nie zgadza. 

Wiceprzewodniczący Osiński jest zmartwiony drogą na Lutkówkę Kolonia, która 
się rozsypuje. 

Burmistrz Kurek odpowiedział, że będzie położona nowa warstwa na tej drodze. 

Radny Banasiak prosi o powrócenie do tematu rowu na ul. Tańskiego, ponieważ 
przy dużych opadach deszczu woda podcieka do budynków na tej ulicy. 

Przewodniczący Koperski odczytał pismo dot. sekcji tańca sportowego 
„Cheerleaders”. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

Pan Szymański poinformował, że obecnie jest trudno udzielić odpowiedzi tej 
sekcji, ponieważ budżet jest konstruowany we wrześniu a pierwsze rozmowy na 
temat przyszłorocznego budżetu będą prowadzone w sierpniu i w tym okresie 
należy zdecydować czy tę sekcję włączamy do dotacji dla organizacji 
pozarządowych. Z tego, co wie jest problem w finansowaniem tej sekcji od 
września do grudnia. On osobiście ciszy się, że ta sekcja ćwiczy, tańczy i rozwija 
się, ale trzeba zdecydować czy tę sekcję należy finansować. 

Burmistrz Kurek poinformował, że rok 2015 jest bardzo trudny. Wszystkie 
sekcje sportowe narzekają, że nie zwiększamy środków na ich działalność. On 
jednak nie widzi możliwości zwiększenia środków na sport. Poinformował, że 
lekkoatleta z Osuchowa odniósł wielki sukces sportowy zdobywając 
mistrzostwo Polski i jest to sukces nieporównywalny z sukcesami Cheerleaders. 
Nie jest teraz w stanie odpowiedzieć czy będzie możliwość finansowania tej 
sekcji. 

Przewodniczący Koperski zapytał się, jakimi teraz środkami dysponuje ta sekcja. 

Pan Szymański poinformował, że jutro kończy się rok szkolny i finansowanie 
sekcji. Z tego, co mu wiadomo to zarówno gimnazjum jak i szkoła podstawowa 
w swoim budżecie na działalność tej sekcji przeznaczyli po 4500 zł. 
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Burmistrz Kurek proponuje ten temat zostawić do kolejnej sesji, ponieważ na 
dzień dzisiejszy jest w tym temacie zbyt dużo niewiadomych. 

Pan Szymański jest zdania, że w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć czy to 
jest sport czy taniec. 

Radny Stusiński proponuje w jakiś sposób uhonorować sukces lekkoatlety z 
Osuchowa. 

Burmistrz Kurek poinformował, że polecił Pani Zielińskiej zajęcie się tym 
tematem. 

 

Ad.17  Zamknięcia XLVII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który podziękował za uczestnictwo 
w obradach.  
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Badowska                                                         Łukasz Koperski 
 
 
 
Sporządzono dnia 2014-06-27 
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