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PROTOKOŁ NR IX/15 

z IX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
IX Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 28 maja 2015r. z tego 
część robocza sesji odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w 
Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w godzinach od 12,10 do 14,25.  
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
                        Ad.1 Otwarcia IX 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.  Ponadto poinformował, że porządek obrad  
IX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie przedstawia się następująco: 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
3. Ocena stanu bezrobocia na terenie powiatu Żyrardowskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów.  
4. Ocena działalności Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta 

Mszczonowa” 
6. Podjęcie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta 
Mszczonowa. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2015 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Żyrardowskiemu. 

9. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2014 dla Gminy Mszczonów. 
10.  Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej 
11. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
12. Wolne wnioski i zapytania. 
13. Zakończenie obrad. 
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Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z VIII Sesji został 
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i 
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem protokołu z VIII Sesji Rady 
Miejskiej w Mszczonowie głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Jerzy Siniarski, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Łukasz Koperski, 
Piotr Chyła, Marek Zientek, Andrzej Osiński 

 
 

 Ad.3 W tym punkcie Pan Jan Maciejski Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Żyrardowie przedstawił informację na temat stanu bezrobocia na 
terenie powiatu Żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta i 
gminy Mszczonów, która stanowi załącznik do protokołu. 
 
Burmistrz Kozłowski zapytał się jak się przedstawia stopa bezrobocia w 
powiecie żyrardowskim w stosunku do ogólnej stopy bezrobocia w 
województwie mazowieckim. 
 
Pan Maciejski odpowiedział, że stopa bezrobocia w powiecie żyrardowskim jest 
zdecydowanie większa od ogólnej stopy bezrobocia w województwie 
mazowieckim. Stopa bezrobocia jest zróżnicowana w zależności od powiatu, są 
powiaty, które też mają zdecydowanie większą stopę bezrobocia niż powiat 
żyrardowski. 
 
 

Ad.4 Pani Sznajder przedstawiła prezentację na temat działalności 
Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie. 
 
Radny Wirowski podziękował Pani Sznajder za wzorową pracę, co przyczynia się 
do sprawnego funkcjonowania tej placówki. On osobiście bardzo często 
korzysta z usług Gminnego Centrum Informacji i jest zawsze załatwiany szybko i 
sprawnie. Jedynie zastanawia się nad funkcjonowaniem Merkuriusza 
Mszczonowskiego, który z założenia miał być informatorem gminnym a ta 
funkcja informacyjna trochę poszła jego zdaniem w zła stronę. Uważa, że bez 
sensu na koniec maja jest informowanie w merkuriuszu o tym, co działo się w 
okresie wielkanocnym. Jest zdania, że merkuriusz powinien ukazywać się raz w 
miesiącu po sesji rady.  
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Radny Stusiński jest zdania, że Gminne Centrum Informacji prowadzi bardzo 
szeroką działalność. Wszystkim pracownikom GCI za to dziękuje i gratuluje 
wyróżnienia przyznanego przez Wojewódzki Urząd Pracy za wieloletnią 
współpracę i wkład w aktywizację mazowieckiego rynku pracy. Szczególne 
słowa podziękowania skierował pod adresem pani Sznajder i pana Dymeckiego 
za wydanie albumu historycznego o Mszczonowie. 
 
Radny Głąbiński podziękował  Pani dyrektor Beacie Sznajder za wzorowe 
prowadzenie jednostki i szerokie spectrum podejmowanych aktywności. 
Zwrócił uwagę na fakt, że Merkuriusz Mszczonowski jest doskonałym 
narzędziem komunikacji radnych i burmistrza z mieszkańcami. Po jego 
wypowiedzi na temat ul. Brzoskwiniowej mieszkańcy ul. Jeżynowej zwrócili mu 
uwagę na konieczność remontu tej ulicy i w związku z tym prosi o ujęcie w 
planach remontu tej ulicy. 
 
Burmistrz Kozłowski jest zdania, że nie powinno się rozpatrywać 
indywidualnych potrzeb remontowych tylko należy te potrzeby wszystkie 
zebrać i wspólnie razem je rozpatrywać.  
 
Radny Wirowski zwrócił uwagę, że on, jako radny jest zobowiązany do 
przekazywania i monitorowania potrzeb mieszkańców ze swojego okręgu 
wyborczego. 
 
Radny Głąbiński poinformował, że on tylko przekazał sugestie mieszkańców ul. 
Jeżynowej.  
 
Przewodniczący Koperski zwrócił uwagę, że dobrym zwyczajem była wspólna 
dyskusja na temat przyszłorocznego budżetu,. Na nadzieję, że również w tej 
kadencji zwyczaj ten zostanie podtrzymany. 
 
Radna Gryglewska poinformowała, że w Mszczonowie działają dwie izby 
pamięci. Izby te swoją skromną działalność rozpoczęły jeszcze za czasu jej pracy 
w szkole podstawowej. Dziękuje bardzo włodarzom tego miasta w osobach 
panów burmistrzów i przewodniczącego rady za stworzenie tych Izb. Dodała 
także, że działalność tych Izb bardzo się rozszerzyła z chwilą przekazania tych 
Izb w opiekę Gminnego Centrum Informacji. To dzięki właśnie tej instytucji 
zbiory tych Izb znacznie się powiększyły i promowane jest miasto. Jeszcze raz za 
to wszystko włodarzom miasta i Pani Dyrektor GCI serdecznie dziękuje.    
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Wiceprzewodniczący Zientek podziękował Pani Dyrektor Sznajder za 
funkcjonowanie filii GCI w Osuchowie. Jego zdaniem zatrudniony tam Pan Rafał 
Kwaczyński bardzo dobrze zdaje egzamin. Wykonuje bardzo dobrą i ciężką 
pracę na rzecz miejscowej społeczności. Dziękuje wszystkim pracownikom GCI 
za promowanie i wspieranie wydarzeń, które organizowane są na terenie 
Osuchowa. 
 
Pani Sznajder podziękowała za ciepłe słowa skierowane pod adresem jej i 
pracowników GCI. W kwestii wydawania Merkuriusza Mszczonowskiego 
poinformowała, że formuła wydawania merkuriusza, co dwa tygodnie nie 
sprawdziła się. W tym miesiącu nastąpiło opóźnienie w jego wydaniu, ponieważ 
czekano na sprawozdanie z obchodów 3 Maja, które były ważnym wydarzeniem 
na terenie miasta. Postarają się, aby takich sytuacji w przyszłości nie było. 
 
Przewodniczący Koperski poinformował, że pomiędzy 27 maja 1990 roku a 
1994r. nikt nie myślał o gminnym centrum informacji czy tez izbach pamięci, 
ponieważ były w tym okresie inne trudne do rozwiązania sprawy takie jak na 
przykład zły stan dróg, przerwy w dostawie prądu, brak kanalizacji itp. Od tego 
czasu w naszej gminie bardzo dużo się zmieniło. Jego zdaniem w 25 letnim 
okresie funkcjonowania samorządu najtrudniejsza była pierwsza kadencja, 
1990 – 94 ponieważ wszystko było nowe i nieznane. Dlatego też jego zdaniem 
dzisiaj w 25 rocznicę pierwszych wyborów do samorządu gminnego 
powinniśmy być z tymi, co przez te 25 lat tworzyli obecny Mszczonów.  
 
 

Ad.5 Przewodniczący Koperski przedstawił projekt uchwały w sprawie 
nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Mszczonowa” wraz z uzasadnieniem.  
 
Uzasadnienie dotyczące Pana Łukasza Koperskiego i Pana Jerzego Siniarskiego 
przedstawił Wiceprzewodniczący Zientek. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania 
tytułu „Zasłużony dla Miasta Mszczonowa”, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, 
Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, 
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, 
Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr Chyła, Mirosław Wirowski, Ryszard 
Stusiński.  W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała nr IX/47/15 
stanowi załącznik do protokołu 
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Ad.6 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miasta Mszczonowa wraz z uzasadnieniem. 
 
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miasta Mszczonowa, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, 
Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, 
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, 
Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr Chyła, Mirosław Wirowski, Ryszard 
Stusiński.  W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała nr IX/48/15 
stanowi załącznik do protokołu 
 
 Ad.7 Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015 wraz z uzasadnieniem 
 
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, 
Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, 
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, 
Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr Chyła, Ryszard Stusiński.  W głosowaniu 
udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr IX/49/15 stanowi załącznik do protokołu 
 
 
 Ad.8 Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu wraz z uzasadnieniem 
 
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego 
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu, którą w wyniku głosowania 
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przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, 
Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, 
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, 
Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr Chyła, Ryszard Stusiński.  W głosowaniu 
udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr IX/50/15 stanowi załącznik do protokołu 
 
 
 Ad.9 Pani Ciszewska przedstawiła ocenę zasobów pomocy społecznej na 
rok 2014 dla Gminy Mszczonów, która stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radny Wirowski zapytał się czy występuje agresja wobec pracowników MOPS i 
czy w jakiś sposób pracownicy MOPS są chronieni. 
 
Pani Ciszewska odpowiedziała, że nie dysponuje środkami finansowymi na 
zamontowanie alarmów przy biurkach pracowników. Dokonała zakupu gazów 
pieprzowych i rozdała pracownikom. Rozmawiała z Komendantem Puszczem w 
kwestii zorganizowania przeszkolenia z zakresu samoobrony. Prowadzony jest 
monitoring agresywnych zachowań i na bieżąco jest to przekazywane do 
wojewody.  Niestety notuje się coraz więcej agresywnych działań zwłaszcza 
wyzwisk petentów w stosunku do jej i jej pracownic. 
 
Burmistrz Kurek uważa, że sytuacja nie zmieni się, jeśli nie będzie odgórnych 
systemowych działań w tym zakresie. Prawdopodobnie będziemy zmuszeni 
zatrudnić kogoś w roli ochraniarza oraz obligatoryjnie nagrywać rozmowy 
telefoniczne. 

 
  

Ad.10 W tym punkcie radny Krzysztof Krawczyk poinformował, że w 
okresie miedzy sesjami Komisja Rewizyjna dokonała kontroli gospodarki 
finansowej MOK oraz ZGKiM za 2014r. Komisja nie stwierdziła żadnych 
nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 
 
 

Ad.11 W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował, że w okresie od 
ostatniego sprawozdania z działalności Burmistrza Mszczonowa wydano 17 
zarządzeń. Ponadto poinformował, że: 

- w centrum medycznych przy ul. Sienkiewicza powstanie POZ, który ma z 
naszymi przychodniami ustalić zasady współpracy. Z tego, co przekazał mu 
właściciel centrum wie, że są problemy ze znalezieniem lekarzy specjalistów. 
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- udało się podpisać porozumienie dotyczące przejęcia na rzecz gminy 
budynku w parku, w którym obecnie znajduje się optyk, 

- dziękuje radnym za podjęcie uchwały w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzennego, ponieważ inwestor bardzo na to czekał. 

- został skończony obiekt firmy Logistic i nasze GCI pomaga tej firmie w 
skompletowaniu pracowników, 

- będziemy pracowali nad propozycjami systemu dofinansowania 
wymiany piecy węglowych na terenie miasta.  

 
Ad.12 W tym punkcie głos zabrali: 
 

Przewodniczący Koperski odczytał życzenia Marszałka Senatu oraz Szefa 
Kancelarii Prezydenta RP w związku z rocznicą 25- lecia samorządu 
terytorialnego. Ponadto poprosił o wytłumaczenie w związku z licznymi 
interwencjami sprawy sadzenia drzew wzdłuż ulicy Warszawskiej  
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że obsadzenie drzewami ciągu ulicy 
Warszawskiej nie wpłynie na ograniczenie miejsc parkingowych wzdłuż tej 
arterii. Poinformował, że w ulicy Warszawskiej zostaną wydzielone miejsca do 
parkowania. Po obu stronach jezdni będą namalowane przerywane linie, dzięki 
czemu uporządkuje się ruch na tej ulicy, a także zwiększy się ilość miejsca do 
parkowania. Dzięki tej zmianie piesi będą mogli korzystać z całego chodnika, a 
nie jak dotychczas tylko z jego części z uwagi na stojące na nim samochody. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się czyja jest zatoka parkingowa przy sklepie 
Hermes. 
 
Pani Koszulińska odpowiedziała, że jest ona w pasie drogowych ul. 
Warszawskiej. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że jest pilna potrzeba przebudowy chodnika w 
ulicy Warszawskiej oraz przebudowy skrzyżowania ulic Rawskiej, Warszawskiej i 
Żyrardowskiej. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek zaapelował o zaangażowanie się w wybory do Izb 
Rolniczych, które odbędą się 31 maja br. Dodał, że z terenu naszej gminy do 
Izby Rolniczej kandydują 3 osoby. 
 
Burmistrz Kurek prosi o zamieszczenie na stronie internetowej naszej gminy 
informacji o wyborach do Izb Rolniczych. 
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Radny Wirowski zwrócił uwagę na konieczności zamontowania progu 
zwalniającego w ulicy Towarowej. 
 
Radny Baumel zwrócił uwagę na notoryczne parkowanie samochodów 
ciężarowych na chodnikach wzdłuż ulicy Tarczyńskiej. 
 
Burmistrz Kurek jest zdania, że należy wystosować w tej sprawie pismo do 
ruchu drogowego. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się czy planuje się stworzenie miejsc 
parkingowych przy szkole w Lutkówce. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że w poniedziałek odbędzie się spotkanie w tej 
sprawie. 
 
Przewodniczący Koperski przypomniał, że dzień 27 maja 2015 roku jest dniem 
szczególnym, gdyż równo 25 lat temu odbyły się pierwsze wolne wybory 
samorządowe. Przez te 25 lat wydarzyły się rzeczy, o których nie myślano 
ćwierć wieku temu. Dzisiaj powinniśmy być dumni i wdzięczni tym wszystkim, 
którzy przez te 25 lat doprowadzili do tego, czym dziś może chwalić się 
Mszczonów. Jako przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie, dziękuję 
wszystkim, którzy są i byli związani z samorządem od 27 maja 1990 roku? Prosi 
wszystkich o uczestnictwo w obchodach 25 - lecia a szczególnie o uczestnictwo 
w uroczystościach zaplanowanych na 14 czerwca 2015. 
 

Ad.13  Zamknięcia części roboczej IX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
dokonał Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który podziękował za 
uczestnictwo w obradach. Następnie zaprosił wszystkich do sali kinowej 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury na nieprotokołowaną uroczystą część sesji 
poświęcona obchodom 25-lecia samorządności w Polsce. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Badowska                                                    Łukasz Koperski 
 
Sporządzono dnia 2015-06-11 
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