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PROTOKOŁ NR XXIII/16
z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XXIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 1 czerwca 2016r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,15 do 16,05
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: Andrzej Osial
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni: Dariusz Olesiński
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XXIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych na
sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum
do podejmowania uchwał.
Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja na temat rynku pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów.
4. Informacja z działalności Gminnego Centrum Informacji
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015r..
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów
na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku''.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Grabce Wręckie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Osuchów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym
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11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie
pasa drogowego
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli
wykonania zadania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia stanowiska Związku Gmin Śląska
Opolskiego na temat podjęcia incjatywy zmierzającej do zmiany ustawy z
dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2016
15. Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej.
16. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXII 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: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek,
Mirosław Wirowski. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.

Ad. 3 Informacja na temat rynku pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów.
Pan Jan Maciejski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawił informację
na temat rynku pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów, która stanowi
załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Zientek zapytał się czy zatrudnienie cudzoziemców ma
wpływ na poziom bezrobocia w Polsce. Dodał, że nawet supermarkety
zatrudniają cudzoziemców na kasie.
Pan Maciejski odpowiedział, że obecne przepisy pozwalają na zatrudnienie
cudzoziemców do 6 miesięcy na podstawie oświadczenia. Jest to czynność
materialno-techniczna. W przypadku marketów sytuacja jest nieco inna, w PUP
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markety składają oferty pracy na najniższą płacę. Jak nie skierujemy tam
bezrobotnych to wówczas występują oni do wojewody o pozwolenie na
zatrudnienie cudzoziemców. W kwestii zatrudnienia cudzoziemców od jesieni
szykują się zmiany przepisów, to PUP będą prowadziły procedurę
administracyjną dotyczącą zatrudnienia cudzoziemców.
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że bez zatrudnienia cudzoziemców
polskie rolnictwo nie istniałoby. Polacy nie chcą pracować w rolnictwie i to nie
jest kwestia stawki godzinowej. Oni nie chcą pracować za żadną stawkę.
Przewodniczący Koperski zapytał się ile PUP ma środków na aktywizacje
bezrobotnych.
Pan Maciejski odpowiedział, że w tym roku mają na ten cel 8,5 mln zł.
Przewodniczący Koperski podziękował Panu Maciejskiemu za przybycie na sesje
i przedstawienie szczegółowych materiałów dotyczycących bezrobocia na
terenie powiatu żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem Gminy
Mszczonów.

Ad.4 Pani Beata Sznajder – Dyrektor Gminnego Centrum Informacji
przedstawiła prezentację dotyczącą działalności GCI za 2015r. W kwestii
zatrudniania osób z Ukrainy poinformowała, że z jej wiedzy wynika, że Ukraińcy
są bardziej zaangażowani w pracę. Na zakończenie swojej wypowiedzi
podziękowała radnym, burmistrzom, dyrektorom jednostek i Dyrektorowi
Maciejskiemu za współpracę.
Radny Wirowski zapytał się czy nastąpił dodruk albumu o Mszczonowie.
Pani Sznajder odpowiedziała, że dodruk albumu nie nastąpił, ponieważ w
obecnym albumie pojawiły się pewne błędy, które musi poprawić. Myśli, że w
tym roku dokona poprawek tych błędów i jak będą środki to zamówi dodruk
albumu.
Radny Wirowski podziękował za zajęcia umuzykalniające osób dorosłych,
ponieważ są to bardzo potrzebne zajęcia. Prosi radę i burmistrzów o
zabezpieczenie środków na ten cel w takiej wysokości, aby następna tura osób
mogła korzystać z tych zajęć i spełniać swoje marzenia.
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Radna Gryglewska poinformowała, że w 2010 roku powstała między innymi
dzięki jej staraniom Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i przy tej izbie powstało
Stowarzyszenie Historyczne oraz Grypa Rekonstrukcji Historycznej a następnie
powstała Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Dziękuje wszystkim za
odpowiednią edukację historyczną. Takie działania są ewenementem w
działalności samorządowej. Cieszy się bardzo, że te izby należą do GCI, bo tam
jest bardzo duże zaangażowanie pracujących tam osób. Napisano dla tych izb i
dla stowarzyszenia bardzo dużo wniosków. Szczególne słowa podziękowania
kieruje pod adresem pana Piotra Dymeckiego, ponadto dziękuje pani Dyrektor
Sznajder a na jej ręce wszystkim pracownikom GCI.

Ad.5 Pani Barbara Ciszewska – Kierownik MOPS w Mszczonowie
przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej za roik 2015, która stanowi
załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się czy wypłacane pieniądze w ramach
programu 500 + są pod kontrolą.
Pani Ciszewska odpowiedziała, że do chwili obecnej złożono 858 wniosków na
1317 dzieci. Wypłacono kwotę prawie 700.000 zł dla 1375 dzieci. Jak do tej pory
nie było zgłoszeń, aby te pieniądze były źle wydatkowane. Na dzień dzisiejszy na
terenie naszej gminy nie ma problemu, aby wypłacone środki były źle
wydatkowane. W przypadku 18 rodzin tam gdzie jest asystent rodziny,
wydatkowanie środków w ramach 500+ jest pod kontrolą.
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się czy MOPS dysponuje instrumentami
kontrolnymi nad wydatkowaniem tych środków.
Pani Ciszewska odpowiedziała, że takie instrumenty kontrolne są.

Ad.6 Pani Koszulińska poinformowała, że przyjęcie Strategii Rozwoju
Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku jest niezbędne
przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych.
Radny Stusiński poinformował, że dokument ten był szczegółowo omówiony na
posiedzeniu Komisji, Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa, więc jego zdaniem nie ma
potrzeby szczegółowego omawiania dokumentu na dzisiejszej sesji.
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Wiceprzewodniczący Zientek bardzo dziękuje za szczegółowe opracowanie
strategii.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia
,,Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025
roku'', którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr
Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek, Uchwała nr XXIII/161/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie.
Radny Stusiński poinformował, że wszystkie uchwały były szczegółowo
omówione na posiedzeniu Komisji, Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa i zaopiniowane
zostały pozytywne.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Grabce Wręckie, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Renata Siwiec, Jerzy
Siniarski, Mirosław Wirowski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek,
Uchwała nr XXIII/161/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Osuchów.
Wiceprzewodniczący Zientek w imieniu mieszkańców Osuchowa, Parafii
Rzymsko-Katolickiej w Osuchowie dziękuje bardzo za uwzględnienie w planie
uwag i sugestii odnośnie cmentarza.
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Osuchów, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Krzysztof Krawczyk, Renata Siwiec, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek. Uchwała nr XXIII/163/16
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Renata Siwiec, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Mirosław
Wirowski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Uchwała nr
XXIII/164/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Przewodniczący Koperski poinformował, że na jednej z sesji podjęto decyzje, że
już więcej w tym miejscu nie będziemy wydzierżawiać nieruchomości.
Pani Koszulińska poinformował, że Pan Burmistrz podjął decyzję, że do 3 lat
będziemy wydzierżawiać a powyżej 3 lat nie.
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się czy jest to ta sama sprawa co poprzednio
została odrzucona.
Pani Koszulińska odpowiedziała, że tak, ale dzierżawa jest do 3 lat.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, którą w
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Renata
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Siwiec, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski,
Marek Zientek, Renata Siwiec. Uchwała nr XXIII/165/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.11 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego
Przewodniczący Koperski zapytał się czy gmina sama sobie nalicza opłaty.
Pani Koszulińska odpowiedziała, że w tej uchwale dla gminy jest stawka zerowa.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski,
Mirosław Wirowski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Renata
Siwiec. Uchwała nr XXIII/166/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.12 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej
rozliczenia i kontroli wykonania zadania.
Radny Krawczyk zapytał się jak będzie kontrolowane wykorzystanie dotacji.
Pani Sitek odpowiedziała, że będzie wizja w nieruchomości, zostanie
sporządzona dokumentacja fotograficzna i będzie monitoring wykonania
zadania.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad i
trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej
rozliczenia i kontroli wykonania zadania, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
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Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Uchwała nr
XXIII/167/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.13 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie poparcia
stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat podjęcia incjatywy
zmierzającej do zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie poparcia
stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat podjęcia incjatywy
zmierzającej do zmiany ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski,
Mirosław Wirowski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Uchwała
nr XXIII/168/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.14 Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającą Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016 wraz z uzasadnieniem
Radny Głąbiński zapytał się o dotację dla klubu sportowego na zamontowanie
piłko chwytów i bramek.
Pani Barbulant odpowiedziała, że dotacja jest dla OSiR i jest to kwota 36.000 zł.
Burmistrz Kurek poinformował, że boisko będzie ogólnodostępne dla wszystkich
a nie tylko dla klubu sportowego.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata
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Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Uchwała nr
XXIII/169/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 15 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof
Krawczyk poinformował, że od poprzedniego sprawozdania Komisja Rewizyjna
odbyła 2 posiedzenia kontrolne w dniu 18.05.2016r. dokonała kontroli
gospodarki finansowej ZGKiM i MOK w Mszczonowie za 2015r.
W obu przypadkach Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych
nieprawidłowości.

Ad. 16 W tym punkcie Burmistrz Mszczonowa poinformował o wydanych
między sesjami zarządzeniach. Wykaz wydanych zarządzeń stanowi załącznik do
protokołu. Ponadto poinformował, że:
1. Jeśli chodzi o linie KV 400 to wychodzi na to, że u nas przebieg tej linii jest
najtańszy. Spotkania w tej sprawie nadal trwają i będą trwały. On osobiście
będzie do końca walczył o to, aby ta linia nie przebiegała przez teren naszej
gminy.
2. Odbyło się spotkanie w Firmą Global i ustalono zasady współpracy
pomiędzy instytucjami, które będą opiniowały dokumenty.

Ad.17 W tym punkcie głos zabrali:
Radny Suski zapytał się o plany dotyczące centralnego lotniska dla Polski.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że lotniska na pewno nie będzie we Wręczy.
Generalnie problem z lokalizacją lotniska polega na tym, że w centrum Polski nie
ma pasa startowego, aby lądowały samoloty cargo. Dlatego tez Chińczycy chcą
budowy takiego lotniska. Pod uwagę brane są dwie lokalizacje tj. Mszczonów i
Baranów. Poza informacją Ministra Waszczykowskiego nic w tym temacie się nie
dzieje. Tereny zabukowane pod pas startowy są i jak będzie taka potrzeba to
będą one wskazane, ale na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy dojdzie do takiej
sytuacji.
Radna Gryglewska zapytała się czy coś dzieje się w temacie młyna zabytkowego.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że była przeprowadzona rozmowa z właścicielami
tego młyna i uzgodniono, że gmina przejmie młyn wraz ze wszystkimi
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urządzeniami w zamian za przekazanie działki budowlanej. Na sesję czerwcową
przygotujemy uchwałę o nabyciu i zbyciu nieruchomości.
Radny Wirowski zapytał się czy jest tylko jeden właściciel tego obiektu.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że jeśli chodzi o młyn to jest tylko jeden właścicieli
tylko sam młyn chcemy przejąć.
Radny Głąbiński w kwestii budowy centralnego lotniska poinformował, że
szanuje powściągliwość Pana Burmistrza w tym temacie, ale temat ten jest
szeroko omawiany w Internecie i zachęca radnych do lektury tych informacji.
Radny Wirowski prosi Pana Burmistrza o interwencje w kwestii porównania
dołów na ul. Dworcowej na odcinku drogi wojewódzkiej, ponieważ firma robiąca
masę bardzo zniszczyła ten odcinek i miała go naprawić.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że wyjaśni tę sprawę.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy zmieniły się plany dotyczące lokalizacji
instytucji gminnych w budynkach gminnych przeznaczonych do modernizacji.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że na początku była koncepcja, aby po
komisariacie ulokować dom dziennego pobytu, ale byłby problem z komunikacją.
Z uwagi na fakt, że przy ul. Tarczyńskiej w budynku gminnym ma być winda
zaproponowano lokalizację domu dziennego pobytu w tym budynku. Obecnie
planuje się w budynku po komisariacie IPZM, natomiast po IPZM na dole planuje
się Spółdzielnię Socjalną a na górze jak dotychczas będą harcerze.
Burmistrz Kozłowski poinformował, że pierwotnie w budynku po komisariacie
miała być spółdzielnia socjalna.
Przewodniczący Koperski prosi o przybliżenie idei założenia spółdzielni socjalnej.
Burmistrz Kurek poinformował, że obecnie mamy problem z niektórymi
osobami, które nie chcą pracować i na dodatek nikt nie chce ich zatrudnić.
Jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest spółdzielnia socjalna gdzie będzie można
te osoby zmusić do pracy w sytuacji kiedy będą chciały korzystać z pomocy
gminy.
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Radny Wirowski uważa, ze dobrym pomysłem jest przeniesienie IPZM do
budynku po komisariacie.
Radna Gryglewska zwróciła uwagę, że budynek po komisariacie jest budynkiem
zabytkowym.
Przewodniczący Koperski prosi o przybliżenie kwestii wizyty w Mszczonowie
delegacji z Ukrainy.
Burmistrz Kurek poinformował, że Związek Miast Polskich poprosił nas abyśmy
ugościli delegację z Ukrainy. Koszt pobytu tej delegacji pokrył Związek Miast
Polskich. Do nas przybył Burmistrz i Sekretarz Gminy Szumsk. Oni są na etapie
dostosowania swojego samorządu do polskich warunków i są na początku
przemian. Oczywiście zapraszali nas do odwiedzenia ich gminy.
Radny Głąbiński podziękował Panu Szymańskiemu i Panu Promowiczowi za
przywrócenie do życia cyklicznej imprezy w postaci mistrzostw w piłce ręcznej o
puchar Pana Bogdana Laskowskiego. Zaprasza wszystkich radnych w dniu
jarmarku mszczonowskiego na hale sportową na tę imprezę.

Ad.18 Zamknięcia XXIII 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 2016-06-14

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski
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