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PROTOKOŁ NR XV/15 
z XV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 

 
XV Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 28 października 
2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała 
nieprzerwanie w godzinach od 13,35 do 14,30 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
 
                        Ad.1 Otwarcia XV 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.  Następnie poinformował, że 
Pan Starosta Szustakiewicz prosił go o ewentualne zdjęcie z porządku obrad 
sesji punktu dotyczącego informacji o stanie oświaty z tego powodu, że 
jednocześnie w dniu dzisiejszym jest sesja powiatu żyrardowskiego, na 
której jest debata na temat oświaty w powiecie żyrardowskim. Na tę debatę 
zaproszono również przedstawicieli naszych szkół. W związku z powyższym 
wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad dzisiejszej sesji punktu dotyczącego 
informacji o stanie oświaty. Punkt ten omawiany byłby na sesji w dniu 18 
listopada br.  
 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z 
porządku obrad punktu dotyczącego informacji o stanie oświaty, który w 
wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu udział 
wzięło 15 radnych. Za wnioskiem głosowali: Barbara Gryglewska, Robert 
Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław 
Wirowski 
 
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania 
przyjęła następujący porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w 
Mszczonowie:  
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1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 
1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 w ich granicach 
ewidencyjnych  

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości  

6. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w 
Mszczonowie odnośnie lokalizacji budowy linii 400 kV Kozienice –
Ołtarzew.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Grabce – Towarzystwo i Grabce Wręckie   

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/86/15 Rady 
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce – 
Towarzystwo  

9. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Grabce – Towarzystwo  

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
Mszczonów na rok 2015  

12. Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej. 
13. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.  

14. Wolne wnioski i zapytania.  

15. Zakończenie obrad.  
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, 
Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr 
Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski 
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Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XIII i XIV Sesji 
został sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli 
uwag i zastrzeżeń do protokołów przyjmując ich w drodze głosowania 
jednogłośnie.  
Za przyjęciem protokołu z XIII Sesji głosowali: Barbara Gryglewska, Robert 
Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław 
Wirowski. 
Za przyjęciem protokołu z XIV Sesji głosowali: Barbara Gryglewska, Robert 
Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław 
Wirowski. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
 
 

Ad. 3 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa 
obejmującego działki o nr ew. 1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 w 
ich granicach ewidencyjnych wraz z uzasadnieniem 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa 
obejmującego działki o nr ew. 1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 w 
ich granicach ewidencyjnych, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 15 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, 
Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr 
XV/93/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad. 4 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem 
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert 
Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław 
Wirowski.  Uchwała nr XV/94/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.5 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości wraz z 
uzasadnieniem 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 
15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert 
Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław 
Wirowski.  Uchwała nr XV/95/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.6 W tym punkcie Przewodniczący Koperski poinformował, że 
wszyscy zostaliśmy zaskoczeni działaniami rządu dotyczącymi nowej 
lokalizacji budowy linii 400 kV Kozienice –Ołtarzew. Nie rozumiemy, 
dlaczego przedstawiana jest kolejna lokalizacja tej linii a nie pierwotna, 
która umieszczona była w planach od wielu lat. Burmistrz i Radni 
Mszczonowa są kategorycznie przeciwni takim działaniom i dołączają się do 
ogólnego protestu w tej sprawie. Dlatego też postanowili wyrazić swój 
sprzeciw przyjmując w drodze uchwały stanowisko Rady Miejskiej w tej 
sprawie.  
 
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie stanowiska Rady 
Miejskiej w Mszczonowie odnośnie lokalizacji budowy linii 400 kV Kozienice 
–Ołtarzew, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W 
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głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, 
Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr 
Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr XV/96/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego 
fragment miejscowości Grabce – Towarzystwo i Grabce Wręckie wraz z 
uzasadnieniem 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego 
fragment miejscowości Grabce – Towarzystwo i Grabce Wręckie, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 
uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara 
Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, 
Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz 
Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy 
Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr XV/97/15 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 

Ad.8 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 
września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Grabce – Towarzystwo wraz z uzasadnieniem 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr XIII/86/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 
września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Grabce – Towarzystwo, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. 
W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof 
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Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek 
Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr 
XV/98/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.9 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Grabce – Towarzystwo wraz z 
uzasadnieniem 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Grabce – Towarzystwo, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 
uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara 
Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, 
Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz 
Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy 
Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr XV/99/15 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 

Ad.10 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej wraz z uzasadnieniem 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej wraz, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, 
Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr 
Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr XV/100/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
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Ad.11 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2015 wraz z uzasadnieniem 
 
Radny Stusiński poinformował, że zmiany w budżecie omawiane były 
szczegółowo na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa i 
zaopiniowane zostały pozytywnie. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2015, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 
uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara 
Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, 
Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz 
Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy 
Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr XV/101/15 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 

Ad. 12 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Krawczyk 
poinformował, że od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna dokonała kontroli 
wydatków osobowych na oświatę za 2014r. i I półrocze 2015r. Nie 
stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. 
 
 

Ad. 13 W tym punkcie Burmistrz Mszczonowa poinformował o 
wydanych między sesjami zarządzeniach. Wykaz wydanych zarządzeń 
stanowi załącznik do protokołu. 

Ponadto poinformował, że: 

1. Wszystkie inwestycje unijne zostały zakończone. Część tych 
inwestycji została już rozliczona a część jest w trakcie kontroli 
jednostki wdrożeniowej. Jeszcze w trakcie rozpatrywania jest jeden 
projekt dotyczący osiedla Poniatowskiego obejmujący budowę 
chodników i ulic. Jest szansa na dofinansowanie tego projektu. 

2. Udało się pozyskać od Spółdzielni Mieszkaniowej jeden lokal 
mieszkalny i jest szansa przeniesienia jednej lub dwóch osób ze szkoły 
do tego lokalu. Pozwoli to na dokonanie generalnego remontu tego 
skrzydła szkoły. 

3. Zadania planowane na ten rok praktycznie zostały wykonane. 
Fundusz sołecki też praktycznie został wykorzystany. 
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4. Do wykonania został kawałek ulicy w Badowo Dańkach po wykonanej 
kanalizacji oraz ul. Cicha. 

5. Wystąpiono do Prezesa Agencji Skarbu Państwa o nieodpłatne 
przekazanie działek pod budownictwo w Badowo Dańkach. 

 
 

Ad.14 W tym punkcie głos zabrali: 
 

Pan Krzysztof Puszcz Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie 
poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z Zastępcą 
Komendanta Wojewódzkiego Policji, z którego wynika, że rejon żyrardowski 
jest rejonem bardzo niebezpiecznym w związku z tym jest szansa na 
wzmocnienie etatowe komendy.  Prosi o zamieszczenie ogłoszenia o 
poszukiwaniu kandydatów do pracy w policji. 
 
Radny Wirowski w związku ze zbliżającym się świętem zmarłych prosi o 
informację czy planowane są jakieś objazdy i czy będą wzmocnione patrole 
policji.  
 
Pan Puszcz odpowiedział, że, jak co roku prowadzona będzie akcja znicz, są 
też przewidziane dodatkowe patrole policji. Odnośnie objazdów 
odpowiedział, że nic nie ulegnie zmianie w stosunku do lat ubiegłych. 
 
Radny Głąbiński dziękuje za pomoc w wykonaniu jednej zatoczki 
parkingowej i za zapowiedź wykonania po 1 listopada drugiej zatoczki 
parkingowej. Ponadto wspólnie z Panią Gryglewską dziękuje za 
przesadzenie świerków i przygotowanie placu zabaw pod nowe urządzenia. 
 
Radny Siniarski dziękuje za remont drogi. 
 
Radny Głąbiński dziękuje panom burmistrzom za bardzo wysoką kwotę 
zaplanowaną w budżecie gminy dla spółdzielni mieszkaniowej w ramach 
programu rewitalizacji. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że budynek na ul. Grójeckiej został już 
opróżniony z lokatorów i zostanie rozebrany. Będzie to dobry teren na 
budownictwo socjalne czy też komunalne. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się, jaki jest areał terenu łącznie z terenem 
gminnym. 



9 

 

Burmistrz Kurek odpowiedział, że ponad 1 ha. 
 
Przewodniczący Koperski stwierdził, że jest to doskonały teren pod 
budownictwo komunalne.  
 
Radny Krawczyk dziękuje za wymianę oświetlenia na osiedlu Dworcowa II. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek dziękuje za doprowadzenie do wyłożenia 
planu zagospodarowania fragmentu miejscowości Osuchów. Jest to bardzo 
ważny krok w kierunku pozytywnego zakończenia procesu powiększenia 
cmentarza w Osuchowie.   
 
 

Ad.15  Zamknięcia XV 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 2015-11-02 
 
 


