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PROTOKOŁ NR XIX/16 
z XIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 

 
XIX Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 27 stycznia 2016r. w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w 
godzinach od 13,10 do 16,00 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
 
                        Ad.1 Otwarcia XIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych na 
sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum 
do podejmowania uchwał.   
 
Pani Koszulińska poprosiła o zdjęcie  z porządku obrad punktu 5 dotyczącego 
podjęcia uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wydzierżawienia 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym, który w wyniku głosowania został 
przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za wnioskiem 
głosowali: Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof 
Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek 
Baumel, Mirosław Wirowski, Jerzy Siniarski. 
 
Burmistrz Kozłowski poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy Mszczonów. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Mszczonów, który w wyniku głosowania został 
przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za wnioskiem 
głosowali: Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof 
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Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek 
Baumel, Mirosław Wirowski, Jerzy Siniarski. 
 
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęła 
następujący porządek obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

3. Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i gminy 
Mszczonów. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia 
komunalnego. 

6. Podjęcie uchwały skargi mieszkańców Gminy Radziejowice na działanie 
Burmistrza Mszczonowa 

7. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 
2016.  

8. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów 

9. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.  
10. Wolne wnioski i zapytania.  
11. Zakończenie obrad.  
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowali: Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof 
Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek 
Baumel, Mirosław Wirowski, Jerzy Siniarski 
 
 

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XVIII Sesji został 
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i 
zastrzeżeń do protokołów przyjmując go w drodze głosowania przy dwóch 
głosach wstrzymujących się (Piotr Chyła, Andrzej Osial) i 13 głosach za (Robert 
Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Jerzy Siniarski). W 
głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
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Ad.3 W tym punkcie głos zabrali: 

 

Pan Tomasz Piątkowski – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KPPSP w Żyrardowie 
przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej w roku 2015 na terenie miasta i gminy Mszczonów. 
Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Grzegorz Koperski – Naczelnik OSP w Mszczonowie prosi o wyjaśnienie, 
dlaczego jednostka OSP Mszczonów otrzymała ocenę niedostateczną w czasie 
przeglądu sprawności bojowej. 

 

Pan Piątkowski poinformował, że ocena niedostateczna wynika z błędu 
krytycznego strażaka ochotnika i błąd ten polegał na nie założeniu rękawiczek 
ochronnych podczas ćwiczeń na manekinie. Ponadto dodał, że dopuszczalne jest 
niezałożenie rękawiczek przez ratownika, ale musi być sygnalizacja słowna, że 
takie rękawiczki zakłada. 

 

Burmistrz Kurek poinformował, że w informacji jest błąd dotyczący braku 
agregatów na ujęciu wody w Badowo Dańkach i Markowie Towarzystwo. 
Zarówno na jednym jak i drugim ujęciu takie ręczne agregaty prądotwórcze są. 
Nie ma tylko agregatu na ujęciu wody w Mszczonowie przy ul. Tysiąclecia, ale w 
tym roku też będzie on zakupiony.    

 

Radny Wirowski zapytał się czy przewiduje się kontynuację serialu Strażacy w 
Żyrardowie. 

 

Pan Piątkowski odpowiedział, że liczba błędów w tym serialu była przerażająca. 
Prawdopodobnie przewidziana jest II seria tego serialu, ale nikt z Komendy 
Powiatowej ani nikt ze strażaków nie brał udziału w konsultacjach tego serialu. 
Jedyną pozytywną rzeczą jest to, że Żyrardów pojawił się w mediach.  

 

Pani Korzonkowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej w gminie Mszczonów w 2015r. Sprawozdanie 
stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Głąbiński zapytał się czy zrealizowana była prośba dotycząca zakupu 
sprężarki do nabijania butli dla potrzeb OSP Mszczonów. 

 

Pani Korzonkowska odpowiedziała, że tak. Sprężarka została zakupiona, ale jest 
potrzeba dokupienia masek.  
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Pan Waldemar Suski – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w 
Mszczonowie przedstawił sprawozdanie z działalności tego zarządu, które 
stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Grzegorz Koperski poinformował, że w tej chwili OSP Mszczonów wyjechało 
do usunięcia plamy oleju na drodze Nr 50. Podziękował wszystkim za współpracę 
i docenienie trudu strażaków. W nawiązaniu do oceny niedostatecznej z 
przeglądu sprawności bojowej jednostki poinformował, że po drodze do 
wypadku drogowego wszyscy ratownicy zakładają rękawice. Nie założenie 
rękawic podczas oceny sprawności spowodowane było tym, że ćwiczono na 
manekinie. Poinformował, że występuje problem ze skompletowaniem załogi w 
godzinach przed i południowych, ponieważ pracodawcy nie chcą 
usprawiedliwiać nieobecności w pracy strażaków. Dodał także, że strażacy z OSP 
Mszczonów uczestniczą także w ćwiczeniach na wodzie. Takie ćwiczenia z 
użyciem katamaranu odbyły się na Ance oraz na Hamerni. Strażacy ćwiczą także 
przy użyciu kombinezonów. Zakupiona została sprężarka. Jednostka OSP 
Mszczonów jego zdaniem jest w miarę doposażona. Posiadają 10 aparatów 
powietrznych i 10 masek do tych aparatów. Wskazanym jest, aby jeszcze dokupić 
5 masek po to, aby dopisać maski do konkretnego strażaka. Koszt zakupu jednej 
maski to 570 zł netto a z pokrowcem koszt brutto takiej maski to ponad 800 zł. 
Zachodzi także potrzeba ujęcia w przyszłorocznym budżecie środki na zakup 
urządzenia do sprawdzenia szczelności masek. W tegorocznym budżecie 
uwzględniono środki na zakup sprzętu LUKAS do ratownictwa drogowego. 
Ponadto jednostka ta posiada bardzo wysłużoną drabinę i przydałaby się drabina 
z koszem – koszt zakupu takiej używanej drabiny to ok. 100 000 do 200 000 zł. 
Jednostka ta zaczyna borykać się z trudnościami finansowymi, ponieważ sala 
weselna nie jest już konkurencyjna w tym terenie. Jeśli chodzi o orkiestrę to gra 
ona na wszystkich uroczystościach gminnych. Dziękuje za zakup mundurów dla 
tej orkiestry. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że przy OSP działa honorowy 
dawca krwi „Strażak”. Każdorazowo podczas zbiórki krwi pobranych jest ok. 30 l 
krwi. 

 

Radny Wirowski podziękował druhom za ich służbę podkreślając, że ratownicy 
narażając swoje życie podczas akcji muszą czuć się pewnie, stąd prośba o zakup 
dodatkowych masek do aparatów powietrznych jest w pełni zasadna, bowiem 
wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa ratowników 

 

Radna Gryglewska podkreśliła, że strażacy nie tylko chronią i zapewniają 
bezpieczeństwo, ale mają ogromny wkład w wychowanie młodzieży. 
Jej zdaniem szalenie istotnym jest to, że dzięki podejmowanym inicjatywom i 
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uczestniczeniu we wszystkich świętach narodowych wpływają na kształtowanie 
wzorowych postaw życiowych młodych ludzi. Za to wszystko, co robią na rzecz 
miejscowego społeczeństwa serdecznie im dziękuje. 

 

Burmistrz Kurek poinformował, że przez te wszystkie lata jedynie OSP podczas 
wszelkiego rodzaju katastrof i kataklizmów zdała egzamin. Na nich zawsze można 
liczyć. Przykro mu jest, że żaden rząd nic nie zrobił, aby przyciągnąć młodych ludzi 
do OSP. Jeśli byłby dodatek do emerytury czy tez innego świadczenia z tytułu 
udziału ochotników w akacjach wówczas byłoby ich znacznie więcej. Nie rozumie 
też, dlaczego podniesiono podatek VAT do 23% na zakup sprzętu pożarniczego.  
Według niego dystrybutorem samochodów pożarniczych powinna być jednostka 
powiatowa i wycofywany z jednej jednostki sprzęt powinien trafiać do innej 
jednostki z tego terenu gdzie jest gorszy sprzęt. Ponadto nadal jest zdania, że 
firmy ubezpieczeniowe powinny partycypować w kosztach utrzymania OSP. 
Skandalem jest również określenie żywotności niektórego wyposażenia 
ochotnika typu np. pas bojowy, którego według przepisów żywotność wynosi 5 
lat. To samo dotyczy wieku kierowcy pojazdu OSP gdzie zgodnie z przepisami 
mogą to być osoby, które nie ukończyły 65 roku życia. Uważa, że musi zmienić 
się dużo rzeczy, aby usprawnić funkcjonowanie jednostek OSP. My, jako gmina 
będziemy ubiegali się o zakup samochodu pożarniczego terenowego z udziałem 
środków unijnych.  Będziemy również starali się pomóc OSP Zbiroża w 
pozyskaniu samochodu do ratownictwa drogowego. Jeśli chodzi o zakup masek 
do aparatów powietrznych stwierdził, że na pewno takie maski będą zakupione. 
Bardzo dziękuje strażakom ochotnikom za pracę, bo tak naprawdę dzięki nim 
może funkcjonować powiatowa straż pożarna. Dziękuje PSP za współpracę z 
jednostkami OSP. Na zakończenie wypowiedzi zapewnił wszystkich strażaków, że 
na wsparcie ich działań ze strony władz gminy Mszczonów zawsze mogą liczyć. 
Na pewno też przeprowadzona będzie modernizacja dwóch strażnic OSP. 

 

Pan Piątkowski poinformowali, że w zastępie 6 osobowym wyjeżdżającym do 
akcji wszyscy najpierw są ratownikami, dodatkowo z tego jeden jest dowódcą a 
jeden kierowcą. W akcji gaśniczej zgodnie z przepisami może wziąć udział osoba, 
która ukończyła 18 lat i nie ukończyła 65 lat. 

 

Radny Osial prosi, aby podjąć działania w tym kierunku, aby dyżurny w PSP 
dysponował jednostki, które mają swoją siedzibę w pobliżu pożaru. Jako przykład 
podał pożar w okolicy Wręczy gdzie najpierw zadysponowano Mszczonów, który 
przejeżdżał przez Wręczę a dopiero po pewnym czasie zadysponowano OSP 
Wręcza. 
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Pan Piątkowski poinformował, że sprawdzi to i poinformuje dyżurnego, aby 
częściej dysponował OSP we Wręczy. 

 

Burmistrz Kurek uważa, że takie działanie, jakie przytoczył radny Osial jest chore. 
Jego zdaniem, jako pierwsza powinna być dysponowana jednostka, która jest 
najbliżej pożaru. 

 

Pan Piątkowski odpowiedział, że dyżurni często mają złe doświadczenia z 
dysponowaniem jednostek i dlatego od razu najpierw dysponują te, które są w 
krajowym systemie i są niezawodne. 

 

Pan Krzysztof Bodecki przedstawiciel OSP we Wręczy poinformował, że OSP 
Wręcza nie wyjechała raz podczas sprawdzania sprawności bojowej gdzie 
przyczyną był zły system alarmowania. Pożar, o którym mówił Pan Osial był 2 km 
od OSP Wręcza a z Mszczonowa było do tego pożaru 15 km. 

 

Pan Piątkowski odpowiedział, że nie wie, dlaczego tak się stało, ale to wyjaśni. 

 

Pan Bodecki dodał, że OSP Wręcza zawsze wyjeżdża do pożaru. 

 

Pan Mariusz Grzejszczak Prezes OSP w Zbiroży też nie rozumie takiego 
dysponowania jednostek OSP. Jako przykład podał, że na jego posesji OSP 
Mszczonów zdejmowała pszczoły a nie dysponowano OSP Zbiroża, taka sama 
sytuacja miała miejsce u jego sąsiada. 

 

Przewodniczący Koperski poinformował, że gmina Mszczonów jest bardzo 
mocno zaangażowana w sprawy jednostek OSP. Władze gminy są wdzięczni 
strażakom ochotnikom za ich pracę i za ratowanie życia i mienia ludzkiego. 
Dziękuje w imieniu Rady Miejskiej wszystkim strażakom za pracę a Panu 
Burmistrzowi i Pani Korzonkowskiej za wsparcie działań strażaków ochotników. 
Bardzo duże słowa uznania kieruje pod adresem PSP w Żyrardowie za wspieranie 
jednostek OSP. Życzy wszystkim strażakom, aby jak najmniej musieli wyjeżdżać 
do pożarów i innych zdarzeń. 

 

Sesję opuścił Radny Ryszard Stusiński. 
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Ad.4 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym wraz z 
uzasadnieniem. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara 
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, 
Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel, Mirosław 
Wirowski, Andrzej Osiński. Uchwała nr XIX/135/16 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 

 

Ad. 5 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego wraz z uzasadnieniem 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof 
Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Waldemar Suski, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Andrzej 
Osiński, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XIX/136/16 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

 

Ad. 6 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie skargi 
mieszkańców Gminy Radziejowice na działanie Burmistrza Mszczonowa wraz z 
uzasadnieniem 

 
Radny Krawczyk poinformował, że Komisja Rewizyjna dogłębnie dokonała 
analizy skargi i uznała skargę za nieuzasadnioną.  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie skargi 
mieszkańców Gminy Radziejowice na działanie Burmistrza Mszczonowa, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara 
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, 
Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel, Mirosław 
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Wirowski, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński. Uchwała nr XIX/137/16 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.7 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.   
 
Radny Siniarski poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof 
Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Waldemar Suski, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Jerzy 
Siniarski. Uchwała nr XIX/138/16 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.8 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.  
 
Radny Siniarski poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof 
Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Waldemar Suski, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Jerzy 
Siniarski. Uchwała nr XIX/139/16 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad. 9 W tym punkcie Burmistrz Mszczonowa poinformował o wydanych 
między sesjami zarządzeniach. Wykaz wydanych zarządzeń stanowi załącznik do 
protokołu. Ponadto poinformował, że cieszy się z faktu, że w Mszczonowie 
powstanie nowy komisariat. Ponadto prosi o ustalenie w przyszłym tygodniu 
spotkania w sprawie zagospodarowania terenu przy kościele.   
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Ad.10 W tym punkcie głos zabrali: 

 
Burmistrz Kozłowski poinformował, że przesłano radnym materiały dotyczące 
zagospodarowania parku przy kościele, prosi o zapoznanie się z tymi materiałami 
i ustalenie spotkania, na którym odbędzie się dyskusja dotycząca planu 
zagospodarowania parku przy kościele w Mszczonowie.   
 
Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie ustalili datę spotkania na dzień 3 lutego 
2016r. godz. 13,00. 
 
Radny Głąbiński wracając do dyskusji z posiedzenia komisji budżetu 
poinformował, że o korty tenisowe na terenie przy kościele wnioskowali jego 
wyborcy.   Nie mniej jednak przyjmuje do wiadomości stanowisko o funkcji 
rekreacyjnej tego terenu. Według zainteresowanych osób korty tenisowe w 
Mszczonowie winny być. Proponuje umieścić w budżecie gminy być może z 
udziałem środków unijnych środki na budowę kortów tenisowych na parkingu 
przy gimnazjum. 
 
Burmistrz Kurek uważa, że nie możemy wyeliminować parkingu przy gimnazjum, 
ponieważ ulica Szkolna się całkowicie zakorkuje. Korty tenisowe planowane są 
przy LO i jeśli będzie ich niewystarczająca ilość to wówczas zastanowimy się nad 
nową lokalizacją.  
 
Radny Baumel nawiązując do parkingu przy gimnazjum poinformował, że 
niektóre osoby sugerują powiększenie tego parkingu. 
 
Radny Wirowski jest zdania, że nasze myśli powinniśmy kierować w kierunku 
zrobienia z Mszczonowa kurortu. Mamy już termy, będzie park rozrywki, być 
może delfinarium i dlatego też powinniśmy całkowicie zrezygnować z pomysłu 
wybudowania spalarni. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że nie ma już opcji, aby w Mszczonowie powstała 
spalarnia. Nie mniej jednak powinniśmy zadbać o to, aby tu powstał zakład 
wstępnej obróbki odpadów, nie koniecznie musi on powstać na terenie naszej 
gminy. Ponadto dodał, że wszyscy będziemy robili wszystko, aby w naszym 
mieście powstał kurort. 
 
Radny Olesiński w imieniu mieszkańców dziękuje za wkład w budowę drogi, która 
połączy gminę Mszczonów i Puszcza Mariańska. 
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Radny Głąbiński w imieniu mieszkańców osiedla Północ dziękuje Panu 
Bogdanowi Federowiczowi za interwencję dot. uszkodzonego oświetlenia 
choinki na tym osiedlu. 
 
Burmistrz Kurek uważa, że na przyszły rok należy kupić choinki metalowe, 
składane po to, aby było to już zrobione profesjonalnie. 
 

 
Ad.16  Zamknięcia XIX 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 2016-02-03 
 
 
 

 

 


