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PROTOKOŁ NR XXI/16
z XXI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XXI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 31 marca 2016r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 12,00 do 16,00
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni – Piotr Chyła, Jerzy Siniarski,
Andrzej Osial
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XXI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych na
sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi quorum
do podejmowania uchwał.
Porządek obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Ocena stanu ochrony środowiska na terenie powiatu Żyrardowskiego ze
szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie .
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mszczonów w roku 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy najmu lokalu
użytkowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów
rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów
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dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy funduszu sołeckiego.
11.Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok
2016.
12.Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Zakończenie obrad.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XX Sesji został
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i
zastrzeżeń do protokołów przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. Za
przyjęciem protokołu głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski,
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel. W głosowaniu
udział wzięło 11 radnych.

Ad. 3 Ocena stanu ochrony środowiska na terenie powiatu Żyrardowskiego
ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów.
Pan Andrzej Hasa - Kierownik Delegatury w Płocku Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Warszawie przedstawił informację w sprawie stanu
środowiska w województwie mazowieckim w 2014r. Informacja stanowi
załącznik do protokołu.
Pan Krzysztof Zawadzki – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przedstawił informację na temat stanu
środowiska na terenie miasta i gminy Mszczonów. Informacja stanowi załącznik
do protokołu. Ponadto przedstawił zagrożenia wynikające z ewentualnej
lokalizacji linii KV 400 na terenie powiatu żyrardowskiego. Jego zdaniem
planowana budowa linii 400 KV Kozienice- Ołtarzew pociągnie za sobą potężne
konsekwencje środowiskowe, a także co najważniejsze realnie wpłynie na
zdrowie i samopoczucie mieszkańców domostw zlokalizowanych w sąsiedztwie
linii.
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Wiceprzewodniczący Zientek podziękował Panu Zawadzkiemu za wyjaśnienie
zagrożeń z tytułu przebiegu tej linii.
Pan Wojciech Szustakiewicz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego uważa, że Gmina
Mszczonów w kwestii dbałości o ochronę środowiska może być przykładem dla
innych gmin. W tej gminie stan środowiska uległ diametralnej poprawie. W
kwestii działań powiatu w zakresie poprawy stanu środowiska poinformował, że
wszystkie powiatowe obiekty użyteczności publicznej zostały poddane
termomodernizacji. Nie ma już obiektów użyteczności publicznej opalanych
węglem. Będą zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne do ogrzewania hali
sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie. Ponadto będą składali wnioski
o dofinansowanie zainstalowania ogniw fotowoltaicznych na jeszcze czterech
obiektach. Podpisano umowy na uruchomienie nowych zawodów związanych z
ochroną środowiska a mianowicie w Zespole Szkół nr 1 w Żyrardowie
uruchomiony zostanie kierunek Technik Energii Odnawialnej a w Zespole Szkół
w Mszczonowie Technik Ochrony Środowiska. Patronat nad tymi kierunkami
objął Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie.
Pan Marek Balcer – Prezes Zarządu Spółki Geotermia Mazowiecka SA w
Mszczonowie przedstawił sprawozdanie z działalności Spółki za 2015r., które
stanowi załącznik do protokołu. Ponadto poinformował, że w Mszczonowie ma
powstać Centrum Edukacyjno-Badawcze Energi Odnawialnej. W tym celu
podpisano umowy z dwoma szkołami z terenu powiatu żyrardowskiego i z jedną
szkołą z terenu powiatu sochaczewskiego na kształcenie w kierunkach
związanych z ochroną środowiska. Jest również podpisana umowa współpracy z
Politechniką Warszawską. Do końca 2018r. ma powstać na działce Geotermii
przy Hotelu Panorama obiekt centrum, o którym wcześniej mówił. Ponadto są
prowadzone przez Polską Akademię Nauk i Akademię Górniczo-Hutniczą badania
wody geotermalnej. Wspomniał, że obecnie woda geotermalna w Mszczonowie
jest wykorzystana w trojaki sposób tj. w celach energetycznych, w celach
rekreacyjnych i jajko woda pitna. Zgodnie z opinią Ministerstwa Zdrowia nasza
woda geotermalna spełnia wymogi wody mineralnej i może być butelkowana i
dystrybuowana.
Przewodniczący Koperski zapytał się co znajdzie się w planowanym nowym
obiekcie .
Pan Balcer odpowiedział, że będzie tam Centrum Edukacji Ekologicznej oraz
siedziba spółki.
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Radny Głąbiński bardzo się cieszy, że Spółka Geotermia Mazowiecka się rozwija.
Dziękuje za pomysł stworzenia tej spółki. Ponadto poinformował, że Spółdzielnia
Mieszkaniowa rozdzieliła cenę ciepłej wody na poszczególne bloki i w jednym
bloku cena ciepłej wody wynosi 8,59 zł.
Burmistrz Kurek uważa, że niedługo może dojść do konfliktu na linii Spółdzielnia
Mieszkaniowa a Geotermia Mazowiecka ponieważ Spółdzielnia Mieszkaniowa co
roku zmniejsza zamówioną moc. Już teraz na niektórych blokach jest
przekroczenie zamówionej mocy i w takiej sytuacji Geotermia powinna naliczyć
kary umowne za przekroczenie zamówionej mocy. On już od 20 lat mówi, że
należy w Spółdzielni Mieszkaniowej zmodernizować wymienniki ciepła, nikt tego
za Spółdzielnię Mieszkaniową nie zrobi. Kiedy Spółdzielnia przystąpiła do
modernizacji tych wymienników to okazało się , że ciepło z Geotermii nie musi
być aż tak drogie.
Pan Balcer poinformował, że jest po rozmowie z Prezesem Bronowskim w
temacie współpracy na linii Geotermia a Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dodał także,
że gdyby Geotermia dostarczała tylko zamówioną przez Spółdzielnię moc to w
blokach nie byłoby ciepłej wody i byłoby zimno.
Radny Głąbiński poinformował, że nie wie nic o przekroczeniu mocy i sprawę tę
wyjaśni w Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przewodniczący Koperski poinformował, że zarówno Burmistrz jak i radni od
samego początku byli przekonani o słuszności powołania Geotermii. Jego
zdaniem był to jedyny słuszny ruch. Gratuluje Burmistrzowi i Prezesowi
Balcerowi za to co obecnie reprezentuje Geotermia, która jest wizytówką
Mszczonowa nie tylko w kraju ale także poza jego granicami.
Radny Wirowski dołącza się do ciepłych słów wypowiedzianych przez
przewodniczącego rady pod adresem Geotermii Mazowieckiej. Pamięta początki
związane z powstaniem Geotermii i przyznaje się, że nie do końca wierzył w
sukces tego przedsięwzięcia. Geotermia powstała dzięki wizji Pana Burmistrza
Kurka i Prezesa Balcera oraz przy przychylności Rady Miejskiej. Jego marzeniem
jest aby ciepło geotermalne było wykorzystane także do ogrzewania
indywidualnych budynków mieszkalnych.
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Burmistrz Kurek jest zdania, że jeśli WFOŚ lub NFOŚ dopłaciłby do budowy sieci
ciepłowniczej to marzenie radnego Wirowskiego może być zrealizowane. Jak do
tego uda się przekonać NFOŚ to jest to możliwe do zrealizowania.
Pan Grzegorz Ludwiak – Dyrektor ZGKiM w Mszczonowie przedstawił informację
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie,
która stanowi załącznik do protokołu.
Pani Janina Sitek Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej w Urzędzie Miejskim
w Mszczonowie przedstawiła informację dotyczącą stanu środowiska oraz
działań w zakresie ochrony środowiska, która stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4 Pan Ludwiak – Dyrektor ZGKiM przedstawił projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Radny Krawczyk prosi o rozważenie zasadności zakupu samochodu średniego do
czyszczenia kanalizacji ponieważ obecny samochód jest bardzo wysłużony i nie
zawsze jest w stanie wyczyścić kanalizację.
Pan Ludwiak odpowiedział, że zakup takiego samochodu jest przewidziany w
wieloletnim programie kanalizacji.
Przewodniczący Koperski zapytał się jaki jest koszt zakupu takiego samochodu.
Pan Ludwiak odpowiedział, że od 350 tys. zł do 600 tys. zł, samochód taki będzie
zakupiony albo w tym roku albo w przyszłym.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W
głosowaniu udział wzięło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard
Stusiński, Andrzej Osiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz
Olesiński, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek,
Marek Baumel. Uchwała nr XXI/144/16 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.5 Pani Ciszewska – Kierownik MOPS przedstawiła projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Mszczonowie wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski zapytał się jak przedstawia się godzina „0” wdrożenia
tej ustawy.
Pani Ciszewska odpowiedziała, że wnioski przyjmowane są przede wszystkim w
MOPS ponieważ od razu pracownicy mogą sprawdzić prawidłowość wypełnienia
wniosku. Nie mniej jednak takie wnioski można składać też w urzędzie, poprzez
pocztę czy też internetowo. Druki wniosków rozdane były wszędzie gdzie się
tylko da. Działają programy do obsługi wnioski i pracownicy MOPS są w pełni
przygotowani do pracy.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy MOPS wydzielono specjalne miejsce do
przyjmowania wniosków.
Pani Ciszewska odpowiedziała, że wnioski będą przyjmowane w pokoju nr 5 .
Dwie pracownice będą przyjmować nowych klientów natomiast pracownicy
socjalni będą pomagać w przyjmowaniu wniosków.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy w związku z nowymi zadaniami będą
nowe etaty.
Burmistrz Kurek jest zdania, że kolejek osób składających wnioski nie będzie
ponieważ jest trzymiesięczny termin składania wniosków. Problem może być w
ostatnim okresie ponieważ każdy czeka do ostatniej chwili. Nie rozstrzygnięto na
razie obsady kadrowej, przez trzy miesiące cała załoga będzie zajmowała się tym
tematem. Po trzymiesięcznym okresie zostanie rozstrzygnięte ile na ten cel
należy zaplanować etatów.
Przewodniczący Koperski zapytał się jakie jest kryterium przyjmowania
wniosków.
Pani Ciszewska odpowiedziała, że wydano ponad 2.000 wniosków i w ustawie
przyjęto kryterium zamieszkania a nie zameldowania.
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Burmistrz Kurek odpowiedział, że może być problem z terminową wypłatą
świadczenia ponieważ nie zawsze dotacja wpływa terminowo a gmina nie może
wypłacić świadczenia dopóki na jej koncie nie będzie przekazanych środków na
ten cel. Jeszcze raz podkreślił, że w naszej gminie nie będzie problemu z
przyjmowaniem wniosków.
Przewodniczący Koperski zapytał się w jaki sposób przekazywane będą na ten cel
środki z budżetu państwa.
Pani Ciszewska odpowiedziała, że środki będą przekazywane transzami, po
każdym miesiącu będzie sporządzane sprawozdanie z realizacji zadania.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą z uchwałę
w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mszczonowie, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński,
Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński,
Renata Siwiec, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel,
Mirosław Wirowski, Andrzej Osiński . Uchwała nr XXI/145/16 stanowi załącznik
do protokołu.

Ad.6 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2016 wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2016, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Łukasz
Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel, Mirosław Wirowski. Uchwała nr
XXI/146/16 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.7 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy
najmu lokalu użytkowego wraz z uzasadnieniem
Radny Wirowski zapytał się ile wynosi czynsz za wynajem tego lokalu.
Pani Sitek odpowiedziała, że jest to 2345,60 zł miesięcznie plus podatek VAT.
Przewodniczący Koperski zapytał się jaka jest powierzchnia lokalu.
Pani Sitek odpowiedziała, że lokal zajmuje powierzchnie 146 m2 plus 119 m2
piwnic.
Radny Wirowski nie widzi przeszkód aby ten lokal wynająć dotychczasowemu
najemcy ponieważ lokal ten jest bardzo zadbany i estetyczny.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia przetargu na zawarcie umowy
najmu lokalu użytkowego, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W
głosowaniu udział wzięło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard
Stusiński, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Renata
Siwiec, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel,
Mirosław Wirowski. Uchwała nr XXI/147/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Krzysztof Krawczyk, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek
Zientek, Marek Baumel, Mirosław Wirowski. Uchwała nr XXI/148/16 stanowi
załącznik do protokołu.
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Ad.9 Pani Zielińska – Dyrektor ZOPO przedstawiła projekt uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości
punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w
celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Mszczonów wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia
kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz
rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów, którą w
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 1 radnych.
Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Łukasz
Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel, Mirosław Wirowski. Uchwała nr
XXI/149/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego wraz z
uzasadnieniem.
Radny Głąbiński poinformował, że uchwała ta jest jak najbardziej zasadna
ponieważ umożliwia zaplanowanie inwestycji na terenie wiejskim np. inwestycji
drogowych.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Ryszard Stusiński, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Łukasz Koperski,
Marek Zientek, Marek Baumel, Mirosław Wirowski. Uchwała nr XXI/150/16
stanowi załącznik do protokołu.

10

Ad.11 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Ryszard Stusiński, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Łukasz Koperski,
Marek Zientek, Marek Baumel, Mirosław Wirowski. Uchwała nr XXI/151/16
stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 12 W tym punkcie Burmistrz Mszczonowa poinformował o wydanych
między sesjami zarządzeniach. Wykaz wydanych zarządzeń stanowi załącznik do
protokołu. Ponadto poinformował, że :
1. Złożono projekty drogowe i obecnie trwają sprawdzania projektów i
nanoszone są poprawki,
2. Przed świętami wszystkie służby postawiono w stan gotowości w
związku z głupimi żartami dotyczącymi wysadzenia wieży ciśnień w
Mszczonowie. Prosi aby w prasie zaapelować do młodych ludzi o nie
robienie takich żartów,
3. W kwestii linii 400 KV myśli, że niedługo sprawa ta się rozstrzygnie
ponieważ do końca kwietnia wojewoda będzie musiał podjąć decyzję o
przebiegu tej linii.

Ad.13 W tym punkcie głos zabrali:

Przewodniczący Koperski wnioskuje aby rada i burmistrz potwierdzili swój
sprzeciw dotyczący zamiaru przebiegu linii 400 KV przez terytorium naszej gminy.
Burmistrz Kurek poinformował, że w dniu 6 kwietnia na rondzie w Wiskitkach w
tej sprawie ma odbyć się protest.
Rada Miejska w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie wyraziła
swój protest przeciwko lokalizacji na terenie gminy Mszczonów linii 400 KV. W
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głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Swój sprzeciw wyrazili: Ryszard Stusiński,
Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński,
Renata Siwiec, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel,
Mirosław Wirowski, Andrzej Osiński.
Przewodniczący Koperski poprosił aby taki kategoryczny sprzeciw przeciwko
lokalizacji w naszej Gminie linii 400 KV umieścić na naszej stronie internetowej
oraz w naszym merkuriuszu. Ponadto prosi w przypadku organizowania
protestów przez mieszkańców aby o takim proteście informować radnym
poprzez SMS.
Wiceprzewodniczący Osiński proponuje aby robił to GCI poprzez system
esemesowego powiadamiania.
Radny Krawczyk w imieniu Rady Nadzorczej SM prosi o wyegzekwowanie
uporządkowania terenu przy ulicy Malinowej. Jest to teren wykupiony przez
właściciela sklepu Karol.
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że na tym terenie bawią się dzieci
bez żadnego nadzoru a tam są non stop osoby pijące alkohol.
Burmistrz Kurek poinformował, że temat ten wraca na kolejnej sesji. W tej
sprawie było zgłoszenie do policji o wyegzekwowanie uporządkowania terenu
ale na razie jest cisza w tym temacie.
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że zgłoszono do niego, że zabrano z
terenu Mszczonowa wszystkie TOI-TOI.
Pani Sitek poinformowała, że skończyła się umowa na wynajem TOI-TOI i w dniu
dzisiejszym nowa firma będzie stawiać te TOI-TOI.
Radny Olesiński zapytał się kiedy zapalą się lampy na węźle w Adamowicach.
Burmistrz Kurek poinformował, że został tam ukradziony przewód zasilający i
teraz DODP z wykonawcą ustala kto ma usunąć usterkę.
Przewodniczący Koperski odczytał wniosek o nadanie imienia szkole
Podstawowej w Lutkówce. Wniosek stanowi załącznik do protokołu. Przekazał
go do Komisji Oświaty i Spraw Społecznych celem zaopiniowania przed najbliższą
sesją, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia br.
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Ad.14 Zamknięcia XXI 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

Sporządzono dnia 2016-04-08

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski

