PROTOKOŁ NR XXIV/16
z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XXIV Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 29 czerwca 2016r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,30 do 16,15
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XXIV 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 wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującego fragment miasta Mszczonowa.
Radny Wirowski prosi aby w punkcie wolne wnioski i zapytania uczestniczył
Dyrektor OSiR Pan Michał Szymański ponieważ ma pytania dotyczące
funkcjonowania Term Mszczonowskich.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Koszulińskiej o
wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa,
który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu
uczestniczyło 15 radnych. Za wnioskiem głosowali: Marek Baumel, Dariusz
Olesiński, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Piotr Chyła.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Mszczonowie przyjęła
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
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2.
3.
4.
5.

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Ocena działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie za 2015r.
Informacja na temat działalności Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za rok 2015 oraz w
jednostkach podległych Gminie Mszczonów
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
2015 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza
Mszczonowa
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2016
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego
fragment miasta Mszczonowa.
13. Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej.
14. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad
głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski,
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław
Wirowski, Andrzej Osial, Piotr Chyła.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXIII 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, Dariusz Olesiński, Robert
Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek
Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Piotr Chyła. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.
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Ad. 3 W tym punkcie Pani Grażyna Pływaczewska –Dyrektor
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury przedstawiła prezentację dotyczącą
działalności MOK za 2015r. Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury
w Mszczonowie za 2015r. stanowi załącznik do protokołu.
Radna Gryglewska poinformowała, że jest urzeczona pracą MOK dodając, że
bardzo często korzysta z oferty MOK. Dziękuje bardzo Pani Dyrektor za to co
zaprezentowano na ostatnim jarmarku mszczonowskim.
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że przedstawiona prezentacja
wszystkim uzmysłowiła, że w Mszczonowie praktycznie nie ma dnia bez MOK. W
imieniu swoim i swoich wyborców dziękuje pani Dyrektor za oprawę corocznych
dożynek gminnych w Osuchowie.
Radny Wirowski poinformował, że bardzo podobała mu się przedstawiona
prezentacja a podkład muzyczny tej prezentacji sprawił, że nie była ona nudna.
Bardzo dziękuje Pani Dyrektor za organizację wieczorków tanecznych ponieważ
uczestnicy tych wieczorków są bardzo wdzięczni za ich organizacje.
Przewodniczący Koperski zapytał się jak na co dzień funkcjonuje kino w
Mszczonowie.
Pani Pływaczewska odpowiedziała, że z chwilą uruchomienia kina cyfrowego są
bardzo zadowoleni z jego działalności. Nie mniej jednak frekwencja w kinie
znacznie spada w miesiącach od maja do września, stąd też decyzja o
zawieszeniu działalności kina w okresie wakacji.
Przewodniczący Koperski zapytał się o dalsze plany związane z wystawą dorobku
25 lecia samorządu.
Pani Pływaczewska odpowiedziała, że wystawę tę przejęło GCI i nie zna dalszych
jej losów.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy będą organizowane imprezy w parku
przy ul. Narutowicza.
Pani Pływaczewska odpowiedziała, że na pewno będą imprezy na rozpoczęcie i
na zakończenie akcji letniej.
Przewodniczący Koperski prosi o organizację większej liczby imprez w tym parku.
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Burmistrz Kurek odpowiedział, że na czas imprez w tym parku musielibyśmy
zamknąć ulice Narutowicza i 3 Maja.
Pani Pływaczewska poinformowała, że podczas takich imprez powinna być
widoczna obecność policjantów.

Ad. 4 Pani Anna Czarnecka po. Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Mszczonowie przedstawiła informację na temat działalności Biblioteki Publicznej
w Mszczonowie, która stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Zientek podziękował Pani Dyrektor Czarneckiej za szeroki
wachlarz działalności Biblioteki podkreślając, że praca biblioteki w dobie
komputeryzacji jest bardzo trudna ponieważ wymaga ona dużego wysiłku
mającego na celu zachęcenie czytelników do czytania książek.

Ad.5 W tym punkcie Burmistrz Kozłowski przedstawił sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Mszczonów za rok 2015. Treść wystąpienia
Burmistrza Kozłowskiego stanowi załącznik do protokołu.
Radny Stusiński poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu,
Rozwoju i Rolnictwa szczegółowo zostało omówione sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy za 2015r. Zdaniem komisji budżet na 2015r, był bardzo dobrze
przygotowany i również wykonany był bardzo dobrze.
Skarbnik Gminy Pani Jadwiga Barbulant odczytała uchwałę Nr Pł.152.2016 z dnia
28 kwietnia 2016r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza
Mszczonowa sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015r. Ponadto
poinformowała, że również jest pozytywna opinia RIO na temat przedłożonego
przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad.6 Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2015 rok, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski,
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Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław
Wirowski, Andrzej Osial. Uchwała nr XXIII/170/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.7 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof
Krawczyk odczytał wniosek Komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla
Burmistrza Mszczonowa. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok, którą w
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński,
Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk,
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar
Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Piotr Chyła . Uchwała nr
XXIII/171/16 stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Kurek podziękował za udzielenie absolutorium. Jego zdaniem budżet
na rok 2015 był budżetem dobrym. Udało się w 2015r. dokończyć modernizację
oczyszczalni ścieków. Życzyłby sobie aby kolejne budżety też były tak dla nas
korzystne.
Przewodniczący Koperski gratuluje Panu Burmistrzowi otrzymania jednogłośnie
absolutorium za 2015. Dziękuje za ogrom pracy włożony w realizację tego
budżetu, a szczególne słowa podziękowania kieruje pod adresem Burmistrza
Kozłowskiego oraz Pani Skarbnik Barbulant. Ponadto podziękował wszystkim,
którzy swoją praca przyczynili się do realizacji tego budżetu.

Ad.8 Pani Ciszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mszczonowie wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mszczonowie, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel,
Dariusz Olesiński, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski,
Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard
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Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial,
Piotr Chyła . Uchwała nr XXIII/172/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa wraz z
uzasadnieniem.
Radny Krawczyk poinformował, że Komisja Rewizyjna dogłębnie zapoznała się z
wyjaśnieniami dotyczącymi tej skargi i uznała skargę za niezasadną.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Robert
Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Jerzy
Siniarski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski,
Andrzej Osial, Piotr Chyła . Uchwała nr XXIII/173/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad. 10 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości
Gurba i fragment miejscowości Powązki ze szczególnym zwróceniem uwagi na
zgłoszone podczas wyłożenia planu do publicznego wglądu uwagi.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie Burmistrza
Mszczonowa dotyczące zgłoszonej uwagi nr 1 o jej częściowym odrzuceniu, które
w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński,
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Andrzej Osiński , Andrzej Osial, Piotr
Chyła, Robert Głąbiński.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie Burmistrza
Mszczonowa dotyczące zgłoszonej uwagi nr 2 o jej częściowym odrzuceniu ,
które w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło
13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński,
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Ryszard
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Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Andrzej Osiński , Andrzej Osial, Piotr
Chyła, Robert Głąbiński.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości
Gurba i fragment miejscowości Powązki, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski,
Marek Zientek, Andrzej Osiński , Andrzej Osial, Piotr Chyła . Uchwała nr
XXIII/174/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11 Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającą Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016 wraz z uzasadnieniem
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w budżecie Gminy na 2016r.
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, Dariusz Olesiński, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski,
Marek Zientek, Andrzej Osiński , Andrzej Osial, Piotr Chyła . Uchwała nr
XXIII/175/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.12 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa,
którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło
13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Andrzej Osiński , Andrzej Osial, Piotr
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Chyła, Mirosław Wirowski . Uchwała nr XXIII/176/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad. 13 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof
Krawczyk poinformował, że od poprzedniego sprawozdania Komisja Rewizyjna
odbyła 2 posiedzenia tj. na pierwszym wypracowała stanowisko dotyczące
absolutorium dla Burmistrza Mszczonowa a na drugim rozpatrzyła skargę na
działalność Burmistrza Mszczonowa.

Ad. 14 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 Minister zgodził się na powołanie niezależnych
ekspertów, którzy przeanalizują wybór wariantu przebiegu linii.
2. Powoli ustalamy z diecezją łowicką sprawy dotyczące światowych Dni
Młodzieży, w naszej gminie przyjmowali będziemy 50 młodych ludzi z
Włoch.
3. Na sierpniowej komisji będziemy musieli zastanowić się nad wskazaniem
terenu pod budowę budynku mieszkalnego pod wynajem. Firma z Badowo
Mścisk chce pobudować taki budynek i wynajmować mieszkania, jedynie
co to chcą aby gmina wskazała teren.
Radny Wirowski uważa, że powinien to być teren rozwojowy i przyszłościowy aby
w przyszłości mogło powstać na nim jeszcze wiele takich obiektów.

Ad.15 W tym punkcie głos zabrali:
Przewodniczący Koperski zawnioskował o zainstalowanie klimatyzacji w
pomieszczeniach biurowych ratusza znajdujących się na parterze.
Burmistrz Kurek uważa, że należy porozmawiać z firmą która wykonywała w
ratuszu klimatyzację i porozmawiać na ten temat.
Radny Krawczyk prosi o przejrzenie tras burzowych na terenie miasta ponieważ
podczas ostatniej burzy zalanych zostało kilka piwnic.
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Radny Olesiński zapytał się czy przewidziana jest wymiana pieca centralnego
ogrzewania w szkole w Piekarach.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że jest to przewidziane.
Burmistrz Kozłowski prosi o zgłaszanie opinii na temat planowanych projektów
w ramach programu rewitalizacji.
Radny Głąbiński rozumie, że gmina musi się trzymać harmonogramu prac w
ramach projektu rewitalizacji nie mniej jednak prosi o przebudowanie tego planu
tak aby ul. Brzoskwiniowa została przebudowana do końca 2017r.
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że jemu nie chodzi o terminy tylko o projekty
w ramach programu rewitalizacji.
Radny Głąbiński bardzo dziękuje za wprowadzenie dziewięciu zadań dotyczących
terenów spółdzielni mieszkaniowej ale prosi o przyspieszenie modernizacji ul.
Brzoskwiniowej. Dodał, że zgłoszone projekty bardzo mu się podobają.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy są wprowadzone jakieś zmiany
dotyczące parku przy kościele.
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że nie ma, dodatkowo wprowadzono tylko
budynek wielofunkcyjny przy boisku wielofunkcyjnych, który będzie
wykorzystany między innymi na sprzęt.
Burmistrz Kurek poinformował, że zaplanowane w ramach rewitalizacji
inwestycje i tak wcześniej czy później będą musiały zostać zrealizowane a kiedy
nastąpi ich realizacja to czas pokaże.
Przewodniczący Koperski poinformował,
oczyszczenie rzeki Okrzeszy.

że

mieszkańcy

wnioskują

o

Burmistrz Kurek odpowiedział, że gmina wzięła na siebie obowiązek
konserwowania koryta rzeki w pierwszych latach po wykonaniu jej
uregulowania. Na odcinku przyległym do terenów gminnych czyścimy rzekę zaś
na pozostałym odcinku będą wydane nakazy oczyszczenia rzeki.
Radny Osial zapytał się o szansę wykonania kanalizacji w ul. Ogrodowej w
Grabcach Józefpolskich.
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Burmistrz Kurek odpowiedział, że Ministerstwo Rolnictwa szykuje projekt
dofinansowania kanalizacji, ale na dzień dzisiejszy nie uruchomiono na razie tego
programu. Z chwilą jego uruchomienia będziemy składali wniosek o jej
dofinansowanie.
Radny Wirowski zapytał się jak przygotowany jest obiekt term do szczytu
letniego. Ponadto podziękował za kontynuowanie promocyjnego biletu
mieszkaniec.
Pan Michał Szymański – Dyrektor OSiR odpowiedział, że obiekt do szczytu
letniego jest przygotowywany już w miesiącu kwietniu podczas przerwy
technicznej na obiekcie.
Radny Wirowski podziękował najmłodszemu stażem Radnemu Głąbińskiemu za
aktywność i doprowadzenie do organizacji I Mistrzostw w piłce ręcznej im.
Bogdana Laskowskiego. On osobiście chce aby impreza ta była cykliczna.
Radny Głąbiński podziękował panu Burmistrzowi za przychylne spojrzenie na ten
pomysł i Panu Szymańskiemu za organizacje tego turnieju. Jego marzeniem jest
aby turniej ten odbywał się na powietrzu i aby była to impreza cykliczna. Na
zakończenie wypowiedzi dodał, że ogromną radość sprawiliśmy tym turniejem
Panu Laskowskiemu, który zapoczątkował w Mszczonowie grę w piłkę ręczną.
Pan Szymański podziękował Panu Ryszardowi Stusińskiemu za jego pracę na
stanowisku nauczyciela WF, dodając, że dzięki zaangażowaniu Pana Stusińskiego
piłka ręczna w Mszczonowie odnosiła największe sukcesy.
Przewodniczący Koperski nie ma nic przeciwko organizacji cyklicznych turniejów
piłki ręcznej, ale inicjatywa w tym zakresie powinna być oddolna. Jeśli nie będzie
takiej inicjatywy oddolnej to jego zdaniem nic z tego nie wyjdzie i nie można nic
robić na siłę.
Radny Stusiński poinformował, że w 1978 roku rozpoczął swoją przygodę
sportową w Mszczonowie w tym przygodę z piłką ręczną. Bardzo często
wspomina się turnieje majowe w piłkę ręczną, które były rozgrywane aż do 2000
roku. W tym okresie piłka ręczna w Mszczonowie kwitła, były w tej dziedzinie
sukcesy nawet w turniejach wojewódzkich. Teraz tych sukcesów nie ma.
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Radny Głąbiński poinformował, że nie kwestionuje zasług Pana Stusińskiego w
tej dziedzinie, sam też grał w piłkę ręczną w lachach 80. On mówił o początkach
piłki ręcznej w Mszczonowie. Co do inicjatywy oddolnej poinformował, że jeżeli
będziemy mówili, że nic z tych turniej nie wyjdzie jak nie będzie inicjatywy
oddolnej to na pewno jego zdaniem nic z tego nie wyjdzie.
Burmistrz Kurek w kwestii realizacji programu 500+ poinformował, że na dzień
dzisiejszy złożono 942 wnioski dla 1428 dzieci.

Ad.16 Zamknięcia XXIV 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 2016-07-04
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