PROTOKOŁ NR XXXVII/17
z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 12 kwietnia 2017r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie
w godzinach od 13,00 do 13,55
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Zientek, który powitał wszystkich
obecnych na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 radnych, co
stanowi quorum do podejmowania uchwał.
Porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji miasta
Mszczonowa na lata 2016-2023”.
4. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej.
5. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Wiceprzewodniczący Zientek stwierdził, że protokół z XXXVI 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, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski,
Marek Zientek. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.

Ad. 3 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
przyjęcia „Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023”
informując, że uchwalony w dniu 4 stycznia program rewitalizacji został
przesłany do oceny grypy oceniającej w Urzędzie Marszałkowskim, która zgłosiła
do niego uwagi w większości dotyczące diagnozy, zaś do samego programu
rewitalizacji nie zgłoszono uwag. Z uwagi na ilość zgłoszonych uwag podjęto
decyzje o uchyleniu poprzedniej uchwały i przygotowaniu nowej uchwały i
nowego programu rewitalizacji.

Na sesję przybył Wiceprzewodniczący Andrzej Osiński.
Wiceprzewodniczący Zientek podziękował Burmistrzowi Kozłowskiemu za
determinację w usuwaniu uwag i przygotowanie nowego programu rewitalizacji.
Następnie poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu
Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023”, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial,
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar
Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek. Uchwała nr XXXVII/266/17 stanowi
załącznik do protokołu.
Burmistrz Kozłowski poinformował, że w dniu 28 kwietnia mija termin złożenia
wniosków w ramach programu rewitalizacji. Nasza gmina będzie uczestniczyła w
składaniu dwóch wniosków z czego w jednym jest liderem a w drugim
partnerem. Zakres składanych wniosków stanowi załącznik do protokołu.
Radny Głąbiński podziękował za determinacje w opracowaniu tego programu i
za znalezienie takich czynników, które umożliwiły umieszczenie w tym programie
osiedla Dworcowa III i umieszczenie w nim ulic Brzoskwiniowa i Jeżynowa.

Ad. 4 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof
Krawczyk poinformował, że od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna dokonała
kontroli gospodarki finansowej GCI i Biblioteki Publicznej za 2016 rok i w obu
przypadkach nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Ad. 5 W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował o wydanych
zarządzeniach między sesjami. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6 W tym punkcie głos zabrali:
Radny Baumel zwrócił się z prośbą do Komendanta Komisariatu Policji w
Mszczonowie o skierowanie partoli policji na ul. Sportową z uwagi na szybką
jazdę motocykla na tej ulicy w godzinach 20 – 22.
Radny Krawczyk zwrócił się z taką samą prośbą dotyczącą ul. Sienkiewicza w
okolicach Geotermii Mazowieckiej.

Pan Komendant Puszcz odpowiedział, że ul. Sienkiewicza jest wpisana do stałego
grafika służb dodatkowych. Dodał, że w przypadku motocykli i samochodów z
hałaśliwym tłumikiem zabierane są dowody rejestracyjne.
Wiceprzewodniczący Osiński prosi o skierowanie służb dodatkowych na teren
wiejski z uwagi na kradzieże drzewek.
Radny Osial prosi o zaplanowanie dodatkowych partoli w okolice terenu na
którym będzie uroczystość związana z wbiciem łopaty pod budowę parku
rozrywki.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że poprosi przedstawicieli Global Park o
skierowanie dodatkowych osób do kierowania ruchem w tym rejonie.
Radny Wirowski zaapelował o pamięć i zorganizowanie cyklicznych corocznych
gminnych obchodów związanych z upamiętnieniem pontyfikatu Jana Pawła II.
Jego zdaniem rocznica początku pontyfikatu i dzień śmierci papieża powinny być
upamiętnione organizacją obchodów przy pomniku papieskim.
Wiceprzewodniczący Osiński zwrócił uwagę na problem z miejscami w
przedszkolu w Lutkówce. Poinformował, że na 5 wolnych miejsc jest 20 chętnych.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że wyjaśni te sprawę i problem ten zostanie
rozwiązany.
Radny Głąbiński popiera prośbę Radnego Wirowskiego dotyczącą upamiętnienia
pontyfikatu Jana Pawła II. Wnioskuje o wpisanie tych obchodów do kalendarza
uroczystości gminnych.
Ad.7 Zamknięcia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Zientek, który podziękował za
uczestnictwo w obradach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Małgorzata Badowska

Sporządzono dnia 2017-04-13

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Zientek

