PROTOKÓŁ NR XXXIX/17
z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 30 maja 2017
roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała
nieprzerwanie w godzinach od 13.00 do 14.55.
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. Nr 1
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności – zał. Nr 2

Ad.1. Otwarcia XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
dokonał Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich
obecnych na sesji.
Radny Krzysztof Krawczyk zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad
punktu, dotyczącego informacji z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej
i omówienia tej pozycji na posiedzeniu w czerwcu. Ponadto Radny Krawczyk
zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu, dotyczącego podjęcia uchwały
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Mszczonowa, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 1163,
1164, 1168, 1169, 1182/14, 1182/15 w ich granicach ewidencyjnych.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
wykreślenia z porządku obrad punktu, dotyczącego informacji z działalności
kontrolnej Komisji Rewizyjnej, który w wyniku przeprowadzonego głosowania
przyjęto jednogłośnie przez 11 obecnych radnych. Za przyjęciem wniosku
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski,
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zdjęcia
z porządku obrad punktu, dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 1163, 1164, 1168, 1169,
1182/14, 1182/15 w ich granicach ewidencyjnych. Wobec nadania podczas
posiedzenia Komisji numeru uchwały Burmistrz Józef Kurek wyjaśnił, że
nastąpiło nieporozumienie co do wysokości budynków planowanych na tych
działkach i należy wycofać sprawę do konsultacji i zmiany zapisu tak, by był
zgodny z sąsiadującą zabudową. W wyniku przeprowadzonego głosowania
wniosek przyjęto przy 11 głosach za i 1 wstrzymującym się. Za przyjęciem
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wniosku głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, wstrzymał się
Andrzej Osiński.
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania
jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad XXXIX 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 rok 2016 dla Gminy Mszczonów.
6. Strategia Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy
Mszczonów na lata 2017-2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa, obejmującego działki o nr ewid. 854,
855, 918/5 w ich granicach ewidencyjnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mszczonów w roku 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Mszczonów
obejmującego działkę o numerze ewid. 35/1 położoną w miejscowości
Wręcza A.
10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów, obejmującego fragment miejscowości
Grabce-Towarzystwo i Grabce Wręckie - Obszar I.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2017.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mszczonów.
14. Informacja przedstawiciela Gminy Mszczonów o pracach Związku
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”.
15. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.
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Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych: Marek Baumel, Piotr
Chyła, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek.

Ad.2 Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z poprzedniej
Sesji został sporządzony i był wyłożony do wglądu radnym. Radni nie wnieśli
uwag i zastrzeżeń do protokołu, przyjmując go w drodze głosowania
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski,
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Renata
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek.
Ad.3. Jan Maciejski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Żyrardowie, wyrażając zdumienie, że Mszczonów jako jedyna gmina
w powiecie corocznie wyraża zainteresowanie sytuacją na rynku pracy na
swoim terenie, przedstawił przygotowaną informację na temat
podejmowanych działań zmierzających do zapobiegania negatywnym skutkom
bezrobocia oraz łagodzenia zaistniałego bezrobocia jako problemu
społecznego. Pełne opracowanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Dyrektor
Maciejski poinformował o błędzie w materiale, gdyż na koniec 2016 roku
wskaźnik stopy bezrobocia w Polsce wyniósł 8,3%, a nie jak podano 6,3%.
Dodatkowo zauważył, że bardzo dużą część składanych ofert pracy stanowią
oferty pro forma, które są bezużyteczne z punktu widzenia rynku pracy.
W podsumowaniu zostało zauważone, że od początku istnienia powiatu jako
jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2016 roku w Powiecie
Żyrardowskim mamy do czynienia z najniższym poziomem bezrobocia, zaś
Gmina Mszczonów zbliża się do tego poziomu. Działalność Powiatowego
Urzędu Pracy w Żyrardowie nie ulega zmianie. Zwrócono też uwagę, że prawie
80% osób mających status bezrobotnych jest mało aktywna w poszukiwaniu
pracy, właściwie są trwale bezrobotni, bez prawa do zasiłku i korzystający ze
środków MOPS. Jednak równie częstym zjawiskiem jest chwilowe bezrobocie,
wynikające ze zmiany miejsca pracy.
Wobec braku pytań, Przewodniczący podziękował panu Dyrektorowi za
przygotowanie materiału i przybycie na sesję Rady Miejskiej w Mszczonowie.
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Ad.4. Pani Magdalena Podsiadły złożyła informację z działalności
Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie za rok 2016 (pełną
dokumentację stanowią załączniki 4 – 8). Pani Barbara Ciszewska, Kierownik
MOPS, oraz Radny Marek Zientek wyrazili swoje uznanie dla działalności GCI
i duży wkład w funkcjonowanie Miasta i Gminy Mszczonów. Przewodniczący
Koperski podziękował za przygotowanie i przedstawienie sprawozdania.

Ad.5. Pani Barbara Ciszewska, Kierownik MOPS przedstawiła
Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Mszczonów (zał. 9).

Ad.6. Pani Kierownik MOPS omówiła najważniejsze zagadnienia
Strategii Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy
Mszczonów na lata 2017-2019, w tym przede wszystkim sytuację dzieci
w Gminie, zagrożenia oraz problemy, na które należy zwrócić szczególną
uwagę. Pełne opracowanie stanowi załącznik nr 10.
Ad. 7. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresa
Koszulińska, powołując się na uchwałę z 2015 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy
ulicy Dworcowej, poinformowała, że przeprowadzona została procedura
opracowania planu zgodnie z obowiązującymi przepisami o zagospodarowaniu
przestrzennym, plan był wyłożony do publicznego wglądu i w okresie
przeznaczonym do składnia uwag, żadne uwagi nie zostały zgłoszone. W planie
tereny zostały przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną i jednorodzinną,
ustalono wskaźniki zabudowy, miejsca parkingowe, droga prostopadła do ulicy
Dworcowej w niezmienionej formie. Pan Stusiński poinformował, że podczas
posiedzenia Komisji w obecności 13 radnych wydano pozytywną opinię na
temat projektu uchwały.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały, którą
przyjęto jednogłośnie przez obecnych radnych: Marek Baumel, Piotr Chyła,
Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk,
Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek.
Uchwała nr XXXIX/273/17 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad.8. Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej Janina Sitek
przedstawiła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
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bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2017, będącym
realizacją zadań własnych Gminy w tym zakresie. W szczególności wskazane
zostały zadania realizowane w ramach programu, skutki finansowe i sposób
wydatkowania środków przeznaczonych na ten cel. Projekt Programu był
przedłożony do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
w Żyrardowie, Zarządcy Obwodów Łowieckich oraz organizacjom społecznym
zajmującym się ochroną zwierząt.
Przewodniczący Koperski zapytał, czy projekt był przedstawiony
zainteresowanemu stowarzyszeniu.
Pani Sitek potwierdziła, że projekt Programu został przekazany do
zaopiniowania Pani Prezes Fundacji „Zielony Pies”. W odpowiedzi Fundacja
przesłała projekt własnego programu, ale nie zaopiniowała projektu, który
przekazano do zaopiniowania. Fundacja proponowała zakładanie psom chipów
z oszczędności Gminy.
Przewodniczący Koperski wyraził zdziwienie wobec braku ustosunkowania się
do projektu przygotowanego przez Wydział Gospodarki Gminnej.
Pani Sitek powiedziała, że organizacje nie mają obowiązku wyrażania swojej
opinii i przyjmuje się, że jeżeli w terminie 21 dni takiej opinii nie będzie, to
projekt jest zaakceptowany i przyjęty bez uwag.
W związku z brakiem dodatkowych pytań przystąpiono do głosowania. Uchwała
została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radych: Marek Baumel, Piotr
Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek.
Uchwała nr XXXIX/274/17 wraz z załączonym Programem stanowi załącznik nr
12 do protokołu.

Ad.9 Pani Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresa
Koszulińska omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę
o nr ewid. 35/1 w miejscowości Wręcza A, która aktualnie jest działką
o przeznaczeniu rolnym. W trakcie jest zmiana studium uwarunkowań
zmierzająca do zmiany przeznaczenia działki pod zabudowę usługową
i mieszkaniową. Właściciel złożył wniosek o zmianę przeznaczenia działki.
Będzie więc prowadzona zmiana planu zagospodarowania i studium dla tego
terenu.
Projekt uchwały został jednogłośnie przyjęty. Za przyjęciem głosowali: Marek
Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski,
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Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Renata
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek.
Uchwała nr XXXIX/275/17 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 10. Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów,
obejmującego fragment miejscowości Grabce-Towarzystwo i Grabce Wręckie Obszar I, gdzie ustalenia planów są zgodne z obowiązującym studium
uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obejmuje obszar
102 ha. Szczegółowe przeznaczenie terenu było omówione na Komisji i nie
zgłoszono żadnych uwag. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu była
zgłoszona 1 uwaga, którą uwzględniono w projekcie.
Projekt uchwały został jednogłośnie przyjęty. Za przyjęciem głosowali: Marek
Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski,
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Renata
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek.
Uchwała nr XXXIX/276/17 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 11. Pani Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Teresa
Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości (części drogi) w trybie bezprzetargowym
w miejscowości Suszeniec na czas określony dwóch lat i dziewięciu miesięcy.
Projekt uchwały został jednogłośnie przyjęty. Za przyjęciem głosowali: Marek
Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski,
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Renata
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek.
Uchwała nr XXXIX/277/17 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 12. Pan Z-ca Burmistrza Grzegorz Kozłowski przedstawił
projekt uchwały, zmieniający Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok
2017. Dokonano korekt po stronie dochodowej i wydatkowej, zaktualizowano
wolne środki, które wzrosły w stosunku do przewidywań z grudnia 2016r.
o ponad 1 mln 40 tys. zł. W wyniku korekt dochodów i wydatków ustalono
deficyt 948.348,00 zł. Wysokość wolnych środków ponad 3 mln 300 tys. zł
umożliwiła pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań kredytowych w bieżącym roku
w wysokości 2 mln 420 tys. zł. W wydatkach uwzględniono przygotowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod przyszłe konkursy rewitalizacyjne.
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Pan Przewodniczący Koperski zapytał o naniesione korekty i przekazane przed
Sesją.
Pan Grzegorz Kozłowski odpowiedział, że korekty zostały naniesione w dniu
posiedzenia Komisji i zostały przekazane pisemnie oraz drogą elektroniczną.
Pan Przewodniczący Koperski zapytał o przyszłość budynku „Socjalna
Spółdzielnia”.
Z-ca Burmistrza Pan Grzegorz Kozłowski odpowiedział, że program rewitalizacji
nie tylko dotyczy odnowy budynków, ale również projektów społecznych.
Takich projektów nie jest dużo, ale muszą być uwzględnione w projektach
rewitalizacyjnych. Element ten decyduje o uzyskaniu dofinansowania. Pan
Kozłowski poinformował również, że „Spółdzielnia socjalna” będzie próbą
zaangażowania osób, o których mówił Pan Dyrektor PUP z Żyrardowa. Będą one
mogły uaktywnić się lepiej niż w innych formach zatrudnieniowych. Duża
powierzchnia obiektu pozwoli ulokować jadłodajnie, pralnie, suszarnie oraz
umywalnie. Ułatwi to funkcjonowanie wielu osobom o niskich dochodach.
W związku z powyższym zostanie ogłoszony konkurs na adaptację budynku,
gdyż taka forma zwiększa punktację dofinansowanie. Kategorią podstawową
w tym konkursie jest udzielenie z wolnej ręki zlecenia na projekt z kosztorysami
dla wygrywającego konkurs. Przewidziane są także nagrody finansowe
w konkursie.
Pan Przewodniczący Koperski wyraził zadowolenie z przedstawionego projektu.
Pan Burmistrz Grzegorz Kurek potwierdził konieczność powstania „Spółdzielni
Socjalnej”, by zadbać o osoby nieporadne życiowo.
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt uchwały został jednogłośnie
przyjęty. Za przyjęciem głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński,
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar
Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek.
Uchwała nr XXXIX/278/17 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 13. Z-ca Burmistrza Pan Grzegorz Kozłowski podkreślił, że
projekt tej uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę uwzględnił wszystkie
zmiany jakie do tej pory były czynione poprzednimi uchwałami o zmianach w
budżecie i zarządzeniami Burmistrza o zmianach w budżecie w dwóch
elementach: części finansowej i wykazie inwestycji wieloletnich, które były
dokonywane w uchwałach Rady. Sprawa omawiana była na Komisji przez panią
Skarbnik.
Wobec braku dodatkowych pytań Przewodniczący Koperski zarządził
głosowanie nad przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2017. Uchwała została przyjęta przez wszystkich obecnych
7

radnych: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej
Osiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski,
Marek Zientek.
Uchwała nr XXXIX/279/17 stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad.14. Radny Ryszard Stusiński przedstawił informację na temat
działalności Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”, w tym zadania
Związku oraz wykonanie budżetu za 2016 rok. Informacja stanowi załącznik nr
18 do protokołu.
Ad. 15. Pan Burmistrz Józef Grzegorz Kurek złożył informację ze
swej działalności pomiędzy sesjami i omówił wydane zarządzenia:
1. Zarządzenie Nr 18/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 25.04.2017r. w sprawie
ustalenia Regulaminu kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim
w Mszczonowie, co wynikało z przekroczenia budżetu 60 mln.
2. Zarządzenie Nr 19/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 26.04.2017r. w sprawie
przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych do Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów.
3. Zarządzenie Nr 20/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28.04.2017r.
zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017.
4. Zarządzenie Nr 21/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 05.05.2017r. w sprawie
powołania komisji do zbadania przyczyn upadków pszczół w pasiece
znajdującej się w miejscowości Osuchów – na chwilę obecną oczekuje się na
wyniki z Puław, ale najprawdopodobniej pszczoły zostały otrute.
5. Zarządzenie Nr 22/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 08.05.2017r. w sprawie
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form
doskonalenia zawodowego objętych dofinansowaniem w roku 2017.
6. Zarządzenie Nr 23/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 17.05.2017r. w sprawie
przekazania sprawozdania finansowego gminy Mszczonów za 2016 rok.
Wszystkie bieżące sprawy zostały omówione podczas posiedzenia Komisji, po
czym nie nastąpiły żadne zmiany.

8

Ad. 16. Pan Z-ca Burmistrza Grzegorz Kozłowski poprosił
Radnych o zwołanie Sesji na dzień 03.07.2017r. w celu wprowadzenia zmian
w budżecie, wprowadzenia niewydanych wydatków niewygasających do
dochodów, na które termin był ustalony na 30.06.2017r. oraz przeznaczenie na
adaptację drugiego piętra budynku na przedszkole i dokonanie wypłaty dla
wykonawcy.
Ustalono: planowaną 21.06.2017r. Komisję Oświaty, na 28.06.2017r. Sesję oraz
03.07.2017r. Komisję i Sesję dotyczącą ww. wydatków. Do ustalenia pozostaje
termin na Sesję statutową.
Radny Mirosław Wirowski poruszył temat odnośnie przedłużenia ulicy
Sienkiewicza i uznał to za zasadne, gdyż poprawiłoby to bezpieczeństwo
wyjazdu w ulicę Maklakiewicza. Dlatego należałoby uwzględnić przy
zagospodarowaniu terenu. Pozostawiono do rozpatrzenia.
Przewodniczący Koperski podziękował za poparcie i dodatkowo zwrócił uwagę
na niebezpieczeństwo na ulicy Sienkiewicza, gdzie kierowcy osiągają bardzo
duże prędkości. Dlatego też należy jak najszybciej rozpatrzeć kwestię poprawy
bezpieczeństwa.
Burmistrz Kurek powiedział, że aktualnie ma na tej ulicy powstać przejście dla
pieszych. Po weryfikacji, na ile to poprawi sytuację, będą podjęte kolejne
decyzje.
Ad.17 Zamknięcia XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
dokonał Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który podziękował za
uczestnictwo w obradach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołował
Mariusz Sobieraj

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski

Sporządzono dnia 2017-06-09
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