
 
PROTOKOŁ NR XLV/14 

z XLV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
XLV Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 15 kwietnia 2014r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w godzinach 
od 13,20 do 14,25. 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Radni nieobecni na Sesji nieusprawiedliwieni: Wojciech Horbot, Piotr Chyła 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
                        Ad.1 Otwarcia XLV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych 
na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi 
quorum do podejmowania uchwał.  
 
Pani Koszulińska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu 

dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/193/12 Rady 

Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r., w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, 

Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie 

 

Pani Sitek poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego 

podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za 

ochronne. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Koszulińskiej w 

sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w 

Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r., w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 



Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, 

Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie, który w wyniku 

głosowania został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali: 

Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata 

Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, 

Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk. W głosowaniu udział wzięło 

12 radnych. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Sitek w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w 

sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne, który w wyniku 

głosowania został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowali: 

Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata 

Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, 

Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk. W głosowaniu udział wzięło 

12 radnych. 

 
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania 
przyjęła jednogłośnie następujący porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w 
Mszczonowie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
3. Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mszczonów do projektu 

systemowego „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez 
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" 
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług 
edukacyjnych”. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Wręcza i Olszówka 



6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w 
trybie bezprzetargowym. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obwodów głosowania 
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na 

rok 2014.  
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Mszczonów na lata 2014-2023 
12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/193/12 

Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r., w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce 
Józefpolskie 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za 
ochronne. 

14. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mszczonów za 
2013r 

15. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w 
Gminie Mszczonów na lata 2013-2015 

16. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej. 
17. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
18. Wolne wnioski i zapytania.  
19. Zakończenie obrad. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 

głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej 

Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, 

Andrzej Osiński, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk 

 

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XLIV Sesji został 
sporządzony i był przesłany z materiałami na sesję. Radni nie wnieśli uwag i 
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem protokołu z XLIV sesji 
głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej 
Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, 
Andrzej Osiński, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk 



 

 

Ad.3 W tym punkcie 

Pan Romuald Marecki – Drogomistrz Obwodu Drogowego w Mszczonowie 

przedstawił informację dotyczącą stanu dróg krajowych na terenie miasta i 

gminy Mszczonów. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Grzegorz Kłosowski Przedstawiciel Rejonu Drogowego Mazowieckiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie przedstawił informację na temat 

stanu dróg wojewódzkich na terenie miasta i gminy Mszczonów. Informacja 

stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Osiński zwrócił uwagę na tragiczny stan nawierzchni drogi 

wojewódzkiej na odcinku do Piotrkowic. Co prawda odcinek ten nie leży na 

terenie naszej gminy, ale jest strategiczny dla naszych mieszkańców. 

 

Pan Kłosowski odpowiedział, że droga ta jest w utrzymaniu Rejonu z Grodziska 

Mazowieckiego. Został wprowadzony wykonawca na roboty cząstkowe i 

nawierzchnia będzie naprawiona na odcinku będącym na terenie Rejonu 

Grodziska Mazowieckiego. 

 

Wiceprzewodniczący Osiński jest zdania, że remonty cząstkowe nic nie dadzą 

tam należy położyć nową nawierzchnię. 

 

Pan Kłosowski odpowiedział, że będą tylko bieżące remonty, inwestycji tam nie 

będzie. Dodał, że w ub. roku Rejon Drogowy na tym odcinku dokonał 

pielęgnacji zadrzewienia i zakrzaczenia.  

 



Pan Andrzej Pydzik Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie 

przedstawił następujące informacje: 

1. Roboty wykonane w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 przez PZD 
(siłami własnymi) na drogach powiatowych na terenie gminy Mszczonów 

2. Roboty wykonane w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 przez obcych 
wykonawców na drogach powiatowych na terenie gminy Mszczonów 

3. Roboty wykonane w okresie od 1.01.2013 do 31.12.2013 na drogach 
powiatowych na terenie gminy Mszczonów siłami własnymi oraz przez 
obcych wykonawców. 

Informacje stanowią załącznik do protokołu. 

 

Pan Paweł Myszkowski Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego 

z Żyrardowie poinformował o planowanych inwestycjach na 2014r. Informacja 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Zientek w imieniu mieszkańców Osuchowa prosi o 

usuniecie około 6 szt. uschniętych drzew w centrum Osuchowa. 

 

Pan Pydzik poinformował, że przewiduje większą wycinkę drzew na tym terenie 

i tak np. na drodze Mszczonów-Piekary planuje wycięcie 41 drzew. Planuje 

także przegląd zadrzewienia na drodze na odcinku Piekary-Osuchów, 

Chudolipie od alej zabytkowej do Osuchowa. Generalnie chce usunąć większość 

topoli. 

 

Wiceprzewodniczący Zientek prosi, aby prace te zacząć od centrum Osuchowa. 

 

Radny Siniarski dziękuje serdecznie za wykonanie inwestycji centrum wsi 

zarówno w Bobrowcach jak i w Piekarach. 

 



Pani Małgorzata Krześniak przedstawiła informację o drogach na terenie miasta 

i gminy Mszczonów. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Burmistrz Kurek poinformował, że biorąc pod uwagę nakłady finansowe na 

drogi krajowe to stan tych dróg jest naprawdę dobry. Jeśli chodzi o drogi 

serwisowe to droga serwisowa po prawej stronie w kierunku Rawy 

Mazowieckiej nie spełnia wymogów. Należy też usunąć suche drzewa przy 

trasie katowickiej. Gmina podjęła się z udziałem środków DOPD odwodnienia 

ul. Leśnej w Adamowicach, Czeka nas także audyt dużego ronda i skrzyżowania 

przy Keramzycie. Po tym audycie będzie określone, co tam należy zrobić, aby 

poprawić bezpieczeństwo podróżnych. Jest notoryczny problem z MOP w 

Wymysłowie, są tam góry śmieci i niestety „panienki” i nikt z tym nie może 

sobie poradzić. Najgorsza jego zdaniem jest sytuacja na drogach powiatowych. 

Stan nawierzchni tych dróg z roku na rok pogarsza się. Jeśli nie zmienią się 

nakłady na drogi powiatowe to niedługo nie będzie, po czym jeździć. Dodał, że 

środki unijne na drogi w województwie mazowieckim zostały rozproszone i jest 

to kolejny rok, kiedy walimy głową w mur a nadziej na więcej środków na ten 

cel w przyszłości nie ma. 

Na sesje przybył Radny Marek Baumel 
 
Pan Pydzik uważa, że jest pewne lekarstwo, aby poprawić finansowanie dróg 
powiatowych a mianowicie jego zdaniem drogi powiatowe powinny być 
finansowane z akcyzy z paliw. Gdyby powiat otrzymywał dotację celową a nie 
ogólną wówczas nie mógłby przeznaczyć tych środków na inny cel. Taka sama 
sytuacja dotyczy obiektów inżynieryjnych gdzie z roku na rok jest coraz większa 
degradacja tych obiektów.  
 
 

Ad.4 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia 
Gminy Mszczonów do projektu systemowego „ Wyrównanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, 
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 
9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 



dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych” 
wraz z uzasadnieniem. 
 
Radna Gryglewska poinformowała, że Komisja Oświaty, Sportu i Młodzieży 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
przystąpienia Gminy Mszczonów do projektu systemowego „ Wyrównanie 
szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające 
kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 
wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług 
edukacyjnych”, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło 11 radnych, Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, 
Krzysztof Krawczyk, Marek Baumel. Uchwała nr XLV/361/14 stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
 

Ad.5 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Olszówka wraz z uzasadnieniem 
 
Radny Siniarski poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia 
Komunalnego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Olszówka, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, Za 



przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz 
Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Marek Baumel. Uchwała nr 
XLV/362/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.6 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym wraz z 
uzasadnieniem 
 
Radny Siniarski poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia 
Komunalnego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 
radnych, Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara 
Gryglewska, Łukasz Koperski, 0 Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Marek Baumel. 
Uchwała nr XLV/363/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym wraz z 
uzasadnieniem 
 
Radny Siniarski poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia 
Komunalnego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  



 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz 
Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Marek Baumel. Uchwała nr 
XLV/364/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.8 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem 
 
Radny Siniarski poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia 
Komunalnego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji 
Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie nieruchomość, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej 
Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy 
Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Marek Baumel. Uchwała nr XLV/365/14 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.9 Pani Orzechowska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie obwodów głosowania wraz z uzasadnieniem 
 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie obwodów głosowania, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej 
Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy 



Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Marek Baumel. Uchwała nr XLV/366/14 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 

 

Ad.10 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 

Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014 wraz z uzasadnieniem 

 

Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia 

Komunalnego szczegółowo zapoznała się ze zmianami w budżecie na 2014r. 

oraz zmianami w WPF na lata 2014-2023 i zaopiniowała je jednogłośnie 

pozytywnie. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych, Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz 
Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Marek Baumel. Uchwała nr 
XLV/367/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad.11 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023 wraz z 

uzasadnieniem 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych, Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara 
Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Marek 
Baumel, Andrzej Osiński, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XLV/368/14 stanowi 
załącznik do protokołu. 



 

Ad.12 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 

2012r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment 

miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, 

Grabce Józefpolskie wraz z uzasadnieniem 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 
sierpnia 2012r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, 
Grabce Józefpolskie, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło 13 radnych, Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, 
Krzysztof Krawczyk, Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński. Uchwała 
nr XLV/369/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad.13 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne wraz z uzasadnieniem 

 

Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że we wniosku Regionalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu chodzi o tereny wodochronne, które 

są szczególnie ważne dla przyrody. Na terenie tego obszaru nie prowadzi się 

żadnych cięć gospodarczych. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Mienia 

Komunalnego wniosek ten był szczegółowo omawiany i został zaopiniowany 

jednogłośnie pozytywnie. 

 



Radny Siniarski poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  
 

Radny Olesiński zapytał się czy te lasy ochronne będą posiadały podobny status 

jak parki ochronne. 

 

Wiceprzewodniczący Zientek odpowiedział, że nie, są to lasy państwowe i nie 

będzie tam tylko prowadzona wycinka drzew. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę wyrażenia opinii 
dotyczącej uznania lasów za ochronne, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych, Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej 
Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy 
Siniarski, Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński. Uchwała nr 
XLV/370/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad.14  Pani Sitek przedstawiła analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mszczonów za 2013r, która stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

 

Ad.15 Pani Banasiak przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mszczonów na lata 2013-2015, które 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

             Ad.16 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny 

Krzysztof Krawczyk poinformował, że od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna nie 

przeprowadziła żadnej kontroli.  



 

Ad.17 Burmistrz Kurek przedstawił informację z działalności Burmistrza 
Mszczonowa między sesjami, która stanowi załącznik do protokołu. Ponadto 
poinformował, że: 

1. Z uwagi na duża liczbę chętnych do przyjęć do przedszkola podjęto 
decyzje o przeprowadzeniu losowania przyjęć dzieci do przedszkola 

2. Podjęto decyzję o uruchomieniu od września w Osuchowie 
ośmiogodzinnej grupy przedszkolnej 

3. Kończą się środki unijne i ma nadzieję na dofinansowanie rozbudowy 
sieci wodociągowej w okolicach Wygnanki, 

4. W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie na temat budowy w 
Mszczonowie delfinarium, 

5. Ma nadzieję, że nowa firma nabędzie bazę firmy Bilfinger w Czekaju 
6. Czeka na spotkanie z Panią Premier Bieńkowską w kwestii rozwiązań 

kolejowych na naszym terenie. 
 

Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że w prasie napisano, że w 

Wygnance nie będzie budowany wodociąg. 

Burmistrz Kurek poinformował, że Wygnanka będzie miała wodociąg. Jeśli 

otrzymamy środki unijne to inwestycja rozpocznie się w przyszłym roku, jeśli 

teraz nie otrzymamy środków unijnych to będziemy o nie starać się w kolejnym 

rozdaniu. Na pewno to zadanie nie wypadło z planu. 

Wiceprzewodniczący Zientek dziękuje za podjęcie decyzji o uruchomieniu 

przedszkola w Osuchowie.  

 

Ad.18 W tym punkcie: 

 

Przewodniczący Koperski odczytał: 

1. Pismo Wojewody Mazowieckiego wraz z pismem Pana 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dotyczącego zasiadania w Radzie 
Nadzorczej Geotermii Mazowieckiej Pana Józefa Grzegorza Kurka, 
zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Radnej 



Barbary Gryglewskiej oraz pracy w tej Spółdzielni Radnego Krzysztofa 
Krawczyka 

2. Projekt odpowiedzi na pismo, które zostanie skierowane do Wojewody 
Mazowieckiego. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Mszczonowie 

jednogłośnie bez uwag przyjęła projekt odpowiedzi na pismo. W głosowaniu 

uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem odpowiedzi na pismo głosowali: 

Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, 

Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy 

Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Andrzej 

Osiński. 

 

Radny Baumel zwracając się do Komendanta Policji w Mszczonowie prosi o 

zwrócenie uwagi na zjazdy samochodowe na ul. Spokojnej na tyłach MOK. 

Wiceprzewodniczący Osiński dziękuje za dodatkowe służby w terenie, 

informując, że samochód policyjny jest widoczny w terenie. 

Pan Puszcz poinformował, że w terenie są partole z uwagi na kradzieże 

drzewek i czym bliżej Grójca tym kradzieże te są częstsze. Dalego też w tym 

zakresie współpracują z Komendą Policji w Grójcu. Dodał także, że 

zakończono postepowanie w sprawie kradzieży z włamaniami. 

Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że na terenie powiatu 

grójeckiego aktywność policji też jest wzmożona. Ponadto zapytał się czy to 

prawda, że są kradzieże ciągników rolniczych. 

Pan Puszcz poinformował, ze były takie dwa przypadki. Jeden w miesiącu 

lutym na terenie gminy Puszcza Mariańska i w ubiegłym tygodniu w Ciemno 

Gnojnej. 

Przewodniczący Koperski nawiązując do tekstów, które ukazują się w 

Internecie na portalu cba.raport wygłosił oświadczenie, w którym 

kategorycznie stwierdził, że jego osoba ani nikt z jego Firmy „Koperski i 

Wspólnicy spółka jawna” nie ma nic wspólnego z informacjami 

rozpowszechnianymi w Internecie i kolportowanymi na terenie miasta 

Żyrardowa i Mszczonowa. Wspomniał, że jego firma od 1999 roku pracuje 



na rzecz organów ścigania takich jak Prokuratura w Żyrardowie, Grodzisku 

Mazowieckim. Współpracuje także na podstawie zawartej umowy ze 

szpitalem w Żyrardowie w zakresie odbioru ciał do prosektorium dwie 

godziny po stwierdzeniu zgonu, w celu przechowania i wydania ich osobą 

uprawnionym  . Wszystkie czynności związane z sekcją zwłok zlecają organy 

ścigania i tylko osoby wskazane przez prokuraturę mają dostęp do zwłok. 

Jego pracownik jedynie asystuje biegłemu podczas wykonywania sekcji.  

Poinformował także, że wszystkie obiekty firmy w tym także fabryka są 

monitorowane non stop. Jego firma jest jedyną firmą na terenie powiatu 

żyrardowskiego i grodziskiego, która ma w pełni legalne monitorowane 

prosektoria i domy pogrzebowe. W związku z pomówieniami jakie zawarte 

są w artykule zamieszczonym w Internecie złożył doniesienie do Prokuratury 

w Żyrardowie na portal internetowy a w dniu jutrzejszym będzie składał 

także doniesienie na osoby, które ten materiał rozpowszechniają. Jeszcze raz 

podkreślił, że ani on ani nikt inny z jego firmy nie ma nic wspólnego z 

pomówieniami zawartymi w tym artykule. 

Pan Puszcz poinformował, że niezależnie od działań osoby, która występuje 

za pośrednictwem portali internetowych, to rozpropagowywanie takich 

informacji na mieście też jest karalne.  

 
Ad.19  Zamknięcia XLV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 

Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który podziękował za uczestnictwo 
w obradach.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołowała                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Badowska                                                         Łukasz Koperski 
 
Sporządzono dnia 2014-04-25 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


