PROTOKOŁ NR VIII/15
z VIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
VIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 29 kwietnia 2015r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,10 do 15,25.
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia VIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych
na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi
quorum do podejmowania uchwał. Ponadto poinformował, że porządek obrad
VIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości położonej w Mszczonowie będącej przedmiotem nabycia
przez Gminę Mszczonów nieodpłatną i nieograniczoną w czasie
służebnością gruntową przejazdu, przechodu, i dostępu do istniejących i
przyszłych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych,
gazowych i telefonicznych
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
obejmującego działki o nr ew. 1163, 1164, 1168, 1169, 1182/14 i
1182/15 w ich granicach ewidencyjnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Żyrardowskiemu.
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10.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów
na rok 2015
11.Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi w 2014r.
12. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Zakończenie obrad.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z VII Sesji został
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. W
głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu z VII Sesji Rady
Miejskiej w Mszczonowie głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska,
Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski,
Łukasz Koperski, Piotr Chyła, Marek Zientek

Ad.3 Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów.
Pan Grzegorz Kłosowski przedstawiciel Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich przedstawił informację dotyczącą stanu dróg wojewódzkich na
terenie miasta i gminy Mszczonów. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pan Karol Kantor Kierownik Rejonu GDDKiA przedstawił informację dotyczącą
stanu dróg krajowych na terenie miasta i gminy Mszczonów. Informacja
stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Koperski zapytał się o zamierzenia dotyczące poprawy
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Chudolipiu.
Pan Kantor poinformował, że na etapie koncepcji jest sprawa rozwiązania
bezpiecznego przejścia dla pieszych. Prace w terenie mają się rozpocząć od
lipca.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy rozwiązana będzie sprawa
bezpiecznego wyjazdu na drogę krajową.
Pan Kantor odpowiedział, że na tym etapie nie.
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Wiceprzewodniczący Zientek zapytał się czy docelowo nadal jest tam
planowane rondo.
Pan Kantor odpowiedział, że nadal planowane jest docelowo na tym
skrzyżowaniu rondo, ale tylko w przypadku pozyskania środków zewnętrznych,
co na pewno nie nastąpi w przeciągu najbliższych dwóch lat.
Przewodniczący Koperski zwrócił uwagę na korki na drodze S 8 na wysokości
keramzytu oraz na fatalne rondo na drodze 50. Na tym rondzie zdarzają się
przypadki przewracania dużych samochodów. W związku z tym zapytał się czy
ten odcinek drogi S8 i to rondo są monitorowane i czy możemy się spodziewać
działań mających na celu rozładowania powstających korków na wjeździe do
Mszczonowa. Ponadto prosi o przybliżenie sprawy odwodnienia terenu w
Wymysłowie.
Pan Kantor poinformował, że prowadzony jest generalny pomiar ruchu na
drogach krajowych. Po analizie tego pomiaru nastąpi korekta ronda. W kwestii
odwodnienia poinformował, że jest to w fazie projektowej.
Radny Olesiński zapytał się, kiedy nastąpi odbiór trasy katowickiej
dostosowanej do parametrów drogi S.
Pan Kantor odpowiedział, że taki odbiór planowany jest na przełomie lipca i
sierpnia, ale zależy to od wykonawcy, który usuwa usterki.
Radny Wirowski poinformował, że około 6 – 8 lat temu monitował o ułożenie
krawężnika po lewej stronie drogi wojewódzkiej 779. Zamontowany tam
opornik betonowy nie zdał egzaminu. Zapytał się w związku z tym czy zostanie
to poprawione.
Pa sesję przybył Wiceprzewodniczący Osiński.
Pan Kłosowski zapytał się czy chodzi o wybudowanie chodnika.
Radny Wirowski odpowiedział, że wybudowanie chodnika z krawężnikiem
byłoby idealnym rozwiązaniem, ale jemu chodzi przynajmniej o krawężnik.
Pan Kłosowski odpowiedział, że zorientuje się w temacie możliwości wykonania
krawężnika. Proponuje, aby po sesji odbyło się spotkanie na tej drodze oraz
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skierowany został oficjalny wniosek w tej sprawie do Zarządu Dróg. Ponadto
poinformował, że na ten rok nie przewiduje się żadnych nakładów finansowych
na tę drogę. W kwestii skrzyżowania w Chudolipiu poinformował, że był tam
robiony pomiar natężenia ruchu, natężenie ruchu jest tam duże i należy
poprawić bezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu.
Wiceprzewodniczący Osiński zwrócił uwagę na nieprzejezdny odcinek drogi
wojewódzkiej do Piotrkowic, jest to odcinek około 4 km, który nadaje się tylko
do generalnego remontu.
Pan Kłosowski poinformował, że z roku na rok sytuacja na tej drodze będzie się
poprawiać. Na przełomie maja i czerwca wchodzi na tę drogę wykonawca
zewnętrzny a teraz prowadzone są cząstkowe naprawy tej drogi we własnym
zakresie.
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że na tej drodze nie ma, co już
łatać, tam należy położyć nową nawierzchnię i w tej sprawie złoży wniosek do
Komisji Infrastruktury przy Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Radny Głąbiński poinformował, że jego znajomy na tej drodze stracił
zawieszenie. Dodał, że stan tej drogi jest tragiczny. Prosi o przychylne
spojrzenie na ten odcinek w 2016r.
Pan Kłosowski poinformował, że parametry dróg wojewódzkich na terenie tej
gminy są podobne – drogi te są standardem 5. Gro środków, jakimi dysponuje
Zarząd Wojewódzki idzie na drogi w pierścieniu pruszkowsko – piaseczyńskim.
Wspomniał, że na tym terenie nie ma współfinansowania dróg wojewódzkich,
co ma miejsce na terenie Żyrardowa czy też Grodziska Mazowieckiego.
Nagminnie też likwidowany jest znak 10 ton w rejonie Chudolipia. Zgłaszany ten
problem był dwukrotnie do policji.
Pan Andrzej Pydzik Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg w Żyrardowie
przedstawił informację dotyczącą stanu dróg powiatowych na terenie miasta i
gminy Mszczonów. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Koperski poinformował, że dwa tygodnie temu radni dokonali
przeglądu dróg i byli także na odcinkach dróg powiatowych planowanych do
modernizacji między innymi na odcinku Wymysłów – Badów Górny oraz
Piekarowo-Michalin. Radni widzą potrzebę modernizacji tych odcinków, ale
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jednocześnie widzą potrzebę pilnego remontu odcinka drogi od Piekar do
Bobrowiec, ponieważ stan tej drogi jest fatalny.
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że odcinek drogi powiatowej od
Piekar do lasu osuchowskiego jest w agonii i jeśli nie wykona się pilnego
remontu to tej drogi w ogóle nie będzie. Jednocześnie pragnie podziękować
Powiatowemu Zarządowi Dróg za usuniecie topoli przy drogach, ale
jednocześnie prosi o usunięcie topoli przy drodze w Strzyżach zwłaszcza na
feralnym łuku, na którym dochodzi do wypadków drogowych.
Radny Siniarski prosi o dokończenie remontu drogi z Osuchowa do Bobrowiec.
Pan Pydzik odpowiedział, że Powiatowy Zarząd Dróg nie ucieka od nakładek,
przeróbek na drogach itp. On osobiście zna wszystkie drogi i widzi potrzebę ich
remontów dla przykładu podał drogę w Piekarowie, którą wkłada do planu od
2013r., lecz Zarząd Powiatu nie daje za każdym razem na nią środków.
Powiatowy Zarząd Dróg widzi wszystkie potrzeby, ale z roku na rok środki na
drogi nie wzrastają. W kwestii wycinki drzew poinformował, że program
wycinki drzew będzie w tym roku kontynuowany.
Radny Osial prosi o uwidocznienie zakrętu we Wręczy przy stawach. Ponadto
prosi o zlikwidowanie dołów i kałuż na poboczu ul. Lipowej na odcinku do
Korytowa.
Pan Pydzik odpowiedział, że w kwestii drogi do Korytowa spotka się z prezesem
Budokruszu. Jeśli zaś chodzi o uwidocznienie zakrętu we Wręczy poinformował,
że w najbliższym czasie nastąpi prześwietlenie krzaków na tym łuku a jeśli
będzie miał środki finansowe to na tym łuku zamontowane zostaną bariery
ochronne.
Radny Wirowski zapytał się, kiedy mogą być wykonane prace na ul. Cichej w
Mszczonowie.
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że na obecną chwilę nie mamy na to zadanie
środków finansowych.
Radny Wirowski zapytał się, kiedy ta chwila nastąpi.
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że jak będą ponadplanowe dochody to
będziemy rozważać propozycję inwestycji również na tej drodze.
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Radny Głąbiński prosi, jeśli będą środki, aby w 2016r. wykonać kapitalny
remont ul. Brzoskwiniowej.
Radny Krawczyk w kwestii usuwania drzew w pasie drogowym prosi o
przyjrzenie się tematowi usunięcia akacji w ul. Dworcowej.

Ad.4 Radny Siniarski poinformował, że projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości został jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję, Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Barbara
Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej
Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek
Zientek, Łukasz Koperski, Piotr Chyła. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Uchwała nr VIII/40/15 stanowi załącznik do protokołu

Ad.5 Radny Siniarski poinformował, że projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Mszczonowie
będącej przedmiotem nabycia przez Gminę Mszczonów nieodpłatną i
nieograniczoną w czasie służebnością gruntową przejazdu, przechodu, i
dostępu do istniejących i przyszłych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, gazowych i telefonicznych został jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję, Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Mszczonowie będącej
przedmiotem nabycia przez Gminę Mszczonów nieodpłatną i nieograniczoną w
czasie służebnością gruntową przejazdu, przechodu, i dostępu do istniejących i
przyszłych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych
i telefonicznych, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert
Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński,
Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Łukasz Koperski,
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Piotr Chyła, Mirosław Wirowski. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Uchwała nr VIII/41/15 stanowi załącznik do protokołu

Ad.6 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1163, 1164,
1168, 1169, 1182/14 i 1182/15 w ich granicach ewidencyjnych wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy była przedstawiona wstępna koncepcja
budynków wielorodzinnych.
Pani Koszulińska odpowiedziała, że gmina w planie określi warunki, jakim
powinny odpowiadać budynki wielorodzinne.
Przewodniczący Koperski jest zdania, że warunkiem w planie powinien być
zapis o zapewnieniu miejsc parkingowych zgodnie z przepisami.
Radny Głąbiński zapytał się ile budynków jest przewidzianych na tym terenie.
Pani Koszulińska odpowiedziała, że będzie to wynikało ze wskaźników planu.
Radny Głąbiński zapytał się, kto jest inwestorem.
Pani Koszulińska odpowiedziała, że nie wie, w tej chwili jest mowa o planie
zagospodarowania przestrzennego a nie o tym, kto będzie budował.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1163, 1164,
1168, 1169, 1182/14 i 1182/15 w ich granicach ewidencyjnych, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek
Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec,
Waldemar Suski, Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr Chyła, Mirosław
Wirowski. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr VIII/42/15
stanowi załącznik do protokołu
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Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zamianę nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Barbara
Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Łukasz
Koperski, Piotr Chyła, Mirosław Wirowski. W głosowaniu udział wzięło 13
radnych. Uchwała nr VIII/43/15 stanowi załącznik do protokołu

Ad.8 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów wraz z uzasadnieniem.
Radny Siniarski poinformował, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów został jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowany przez Komisję, Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek
Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Andrzej
Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek
Zientek, Łukasz Koperski, Piotr Chyła, Mirosław Wirowski. W głosowaniu udział
wzięło 13 radnych. Uchwała nr VIII/44/15 stanowi załącznik do protokołu

Ad.9 Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w
sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu i, którą w
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali:
Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk,
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski,
Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr Chyła, Mirosław Wirowski. W głosowaniu
udział wzięło 13 radnych. Uchwała nr VIII/45/15 stanowi załącznik do protokołu
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Ad.10 Radny Siniarski poinformował, że projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015 został jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję, Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę uchwały zmieniającą
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek
Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec,
Waldemar Suski, Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr Chyła, Mirosław
Wirowski. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr VIII/46/15
stanowi załącznik do protokołu

Ad.11 Pani Badowska poinformowała, że wszyscy radni przed sesją
otrzymali sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Współpracy z
organizacjami pozarządowymi w 2014r. prosi, więc o zadawanie pytań
dotyczących sprawozdania.
Radni nie mieli uwag ani pytań dotyczących sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014r.

Ad.12 W tym punkcie radny Krzysztof Krawczyk poinformował, że w
okresie miedzy sesjami Komisja Rewizyjna dokonała kontroli gospodarki
finansowej GCI oraz Biblioteki Publicznej za 2014r. Komisja nie stwierdziła
żadnych nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.

Ad.13 W tym punkcie
Pan Krzysztof Puszcz - Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie
poinformował, że w zeszłym tygodniu odbyła się debata społeczna na temat
bezpieczeństwa publicznego. Ubolewa, że wzięło w niej udział mało osób.
Pragnie jeszcze raz zorganizować spotkanie przed wakacjami w temacie
zagrożeń osób starszych. Prosi radnych o pomoc w informowaniu osób
starszych o tym spotkaniu i namawianiu ich do udziału w tym spotkaniu.
Radna Gryglewska zwróciła uwagę na dużą liczbę młodzieży siedzących na
ławkach w parku podczas godzin lekcyjnych. Ponadto prosi policję o zwrócenie
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uwagi na dewastowane tablice przedstawiające spacer po nieistniejącym
mieście oraz o kontunuowanie patroli policyjnych na osiedlach spółdzielni
mieszkaniowej.
Radny Osial w związku ze zmianą organizacji ruchu w ul. Szkolnej prosi o
zorganizowanie patroli policji, które pouczałyby kierowców jak się zachować po
reorganizacji ruchu.
Radny Krawczyk prosi o działania prewencyjne na osiedlach spółdzielni
mieszkaniowej w godzinach popołudniowych jednocześnie dziękując za
dotychczasową pomoc.
Pan Puszcz poinformował, że na terenie miasta dzieje się bardzo dużo z
udziałem młodzieży i dlatego też dzielnicowy Pan Zieliński prowadzi akcje
prewencyjne w szkołach.
Radny Głąbiński prosi o patrole policji po cywilnemu w klatkach schodowych
bloku przy Północnej 8 a zwłaszcza w środkowej klatce, ponieważ notorycznie
na tych klatkach stoi grupa ludzi przyglądająca się zachowaniem mieszkańców
tego bloku.
Pan Puszcz odpowiedział, że w tym bloku są stałe patrole, grupa osób jest ciągle
ta sama.
Radny Głąbiński poinformował, że te osoby nie zakłócają porządku tylko sobie
stoją i patrzą.
Radny Wirowski jest zdania, że po to są dzieci, aby wychodziły na skwery i do
parku. Kontrolą tych dzieci powinni zając się rodzice i szkoła w czasie zająć
lekcyjnych a nie policja. Policja powinna zaś być do dyspozycji w momencie
zgłoszenia, że coś niedobrego się dzieje w danym momencie.
Przewodniczący Koperski przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń
majątkowych radnych. Poprosił także panią Dyrektor GCI o zapoznanie radnych
z harmonogramem obchodów 25-lecia samorządności w Gminie Mszczonów.
Pani Sznajder poinformowała, że 3 maja rozpoczyna się cykl imprez w ramach
obchodów 25 lat samorządu terytorialnego. Pierwsze obchody będą miały
miejsce już najbliższej niedzieli. Przedstawiła plan obchodów, który stanowi
załącznik do protokołu.
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Przewodniczący Koperski poprosił o przedstawienie skrótowo planu obchodów
w dniu 14 czerwca.
Pani Sznajder odpowiedziała, że w dniu 13 czerwca radni uczestniczą w
musicalu przeboje PRL. W dniu 14 czerwca będą występy naszych zespołów
biesiadnicy, za darmo będzie piwo, grochówka, tort, którym częstować będą
mieszkańców radni. Na ul. Sienkiewicza będzie II zlot starych aut, będzie też
miasteczko pirackie dla dzieci. O godzinie 12-tej będzie uroczysta Msza Św., po
mszy odbędzie się koncert świętojański a później od godziny 16-tej występy na
scenie. Otwarte będą także izby pamięci. Informacje o obchodach będą
ukazywały się na bieżąco.
Przewodniczący Koperski apeluje o postaranie się o uczestnictwo w obchodach.
Dodał, że prócz tych trzech wymienionych dni będą także organizowane
konkursy w szkołach, OSiR oraz Bibliotece. Będzie też zorganizowany tydzień
wejść na termy dla mieszkańców za 1 lub 2 zł. Główna idea, jaka przyświeca
tym obchodom to to święto ma być świętem całego miasta. Wspomniane tory,
które będą dzielone i rozdawany przez radnych będą ufundowane z budżetu
rady.
Pani Sznajder dodała, że sadownicy przygotują dla mieszkańców jabłka, może
soki, zaś myśliwi dzika.
Przewodniczący Koperski prosi, aby wszyscy radni i urzędnicy włączyli się do
organizacji obchodów 25- lecia samorządności.
Radny Wirowski poinformował, że o gustach ludzi się nie dyskutuje. Wcześniej
jak był radnym i członkiem Zarządu Miasta to właśnie Zarząd Miasta wybierał
gwiazdę jarmarku i zachowany był jakiś poziom tej gwiazdy. Obecnie
pierwszego dnia jarmarku gwiazdą jest zespól disco polo, drugiego dnia cały
program jest disco polo. Uważa, że jest niezbyt dobrym wyborem, aby
pierwszego dnia jarmarku był zespól disco polo. Dużo mieszkańców mówi do
niego, że nie przyjdą na I dzień jarmarku, ponieważ nie ma dla nich zespołu na
odpowiednim poziomie.
Pani Sznajder odpowiedziała, że w drugim dniu chodziło w występy naszych
rodzimych zespołów a mamy tylko na naszym terenie zespoły disco polo.
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Przewodniczący Koperski poinformował, że drugiego dnia chodziło o
przedstawienie dorobku naszej gminy, ponadto nasze występujące w tym dniu
zespoły są znane w całym kraju. Dodał także, że smutno mu jest z tego powodu,
że rada miejska nie miała szansy wypowiedzenia się na temat ewentualnej
gwiazdy jarmarku.
Radny Głąbiński poinformował, że rada nie miała żadnego wpływu na wybór
zespołu na jarmark.
Przewodniczący Koperski jeszcze raz zaprasza do wzięcia udziału w
uroczystościach obchodów 25-lecia samorządu i prosi, aby radni czuli się
gospodarzami tych uroczystości.

Ad.14 Zamknięcia VIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który podziękował za uczestnictwo
w obradach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Małgorzata Badowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski

Sporządzono dnia 2015-05-08
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