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

 
XVIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 21 grudnia 2015r. w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w 
godzinach od 13,15 do 14,30 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: Andrzej Osial, Jerzy Siniarski 
 
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni: Piotr Chyła 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
 
                        Ad.1 Otwarcia XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych na 
sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 10 radnych, co stanowi quorum 
do podejmowania uchwał.   
 
Pani Koszulińska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości w drodze bezprzetargowej 
 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, który w wyniku 
głosowania został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. 
Za wnioskiem głosowali: Barbara Gryglewska, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, 
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej 
Osiński, Marek Baumel, Mirosław Wirowski,. 
 
 
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęła 
następujący porządek obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  
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3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości 
punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów 
składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu 
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i 
publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mszczonów  

5. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2016.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

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

rok 2015.   
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Mszczonów.  
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego 

niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 2015.  
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w 

Mszczonowie na 2016 rok  
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Mszczonowie na 2016r.  
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w 

drodze bezprzetargowej 
13. Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej. 
14. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.  
15. Wolne wnioski i zapytania.  
16. Zakończenie obrad.  
 
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowali: Barbara Gryglewska, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, 
Marek Baumel, Mirosław Wirowski,. 
 
 
 

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XVII 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: Barbara Gryglewska, Dariusz Olesiński, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław Wirowski. W głosowaniu udział wzięło 
10 radnych. 
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Ad. 3 Pani Ciszewska przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mszczonowie wraz z uzasadnieniem. 
 
Radny Olesiński zapytał się, w jakim wieku jest skarżąca. 
 
Pani Ciszewska odpowiedziała, że rocznik urodzenia skarżącej to 1966.  
 
Radny Suski poinformował, że Komisja rewizyjna dokładnie zbadała skargę i 
uznała ją za nieuzasadnioną. 
 
Radny Wirowski poinformował, że ta sprawa była dokładnie omawiana na 
posiedzeniu komisji rewizyjnej. Uważa, że jako rada powinni bronić pracowników 
ratusza a w tym przypadku Pani Ciszewskiej. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mszczonowie, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. 
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Barbara Gryglewska, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek 
Baumel, Mirosław Wirowski Uchwała nr XVIII/125/15 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Na sesję przybył radny Krzysztof Krawczyk 
 
 
 

Ad.4 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz 
rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w 
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mszczonów. 
 
Pani Gryglewska poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia 
kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz 
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rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w 
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych i publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mszczonów, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 11 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Dariusz 
Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, 
Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Krzysztof 
Krawczyk.  Uchwała nr XVIII/126/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.5 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt Uchwały Budżetowej Gminy 
Mszczonów na rok 2016. Wystąpienie Burmistrza Kozłowskiego stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Radny Stusiński poinformował, że połączone komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się, w jaki sposób rozpatrzony był wniosek 
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Fresch w sprawie zwiększenia dotacji na rok 
2016. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że zwiększono środki w budżecie na sport, ale nie 
dotyczy to tego stowarzyszenia. Jeśli sytuacja finansowa gminy w ciągu roku 
ulegnie poprawie to być może nakłady na to stowarzyszenie będą zwiększone.  
Na 2016r. zwiększono środki o 8.000 zł na sekcje koszykówki, o 12.000 zł dla KS 
„Mszczonowianka” oraz o 4.000 zł na KS „Osuchów”.  
 
Radny Wirowski prosi o wsparcie działań sekcji siatkówki prowadzonej przez 
Pana Piątkowskiego. Prosi o rozważenie możliwości wsparcia tej sekcji i o 
rozpoczęcie dyskusji na temat finansowania sportu. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że ta sekcja siatkówki dużo robi we 
własnym zakresie. We własnym zakresie wyjeżdżają na zawody te, które 
odbywają się w pobliżu. Sami też zawodnicy piorą swoje stroje. Niestety nie są w 
stanie sami finansować kosztów dojazdów na turnieje, które odbywają się w 
znacznej odległości od Mszczonowa. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że przez kilka poprzednich lat dotacja na sport 
utrzymywana była na niezmienionym poziomie. W budżecie 2016r. dotacja ta 
została zwiększona. W momencie poprawy sytuacji finansowej gminy w ciągu 
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roku 2016 może będziemy mogli zwiększyć tę dotację z przeznaczeniem na 
siatkówkę czy też Stowarzyszenie „Fresch”. Obecnie nie ma takich możliwości, 
ponieważ mamy bardzo dużo zaplanowanych inwestycji z udziałem środków 
unijnych i musimy mieć zabezpieczone środki na wkład własny. Ponadto dodał, 
że relatywnie do innych gmin i tak nasza gmina przeznacza duże środki na sport, 
ale to i tak zawsze będzie za mało w stosunku do potrzeb. 
 
Burmistrz Kozłowski poinformował, że jeśli nawet będą dodatkowe środki w 
ciągu roku to po ogłoszeniu konkursów już nie będziemy mogli tych środków 
zwiększyć. Najbliższym terminem do dyskusji w tym temacie jest termin 
kształtowania budżetu na rok 2017. Ponadto zwrócił radnym uwagę na plany 
związane z remontem dróg gminnych, na co należy zabezpieczyć ogromne środki 
finansowe. Dodał także, że jego zdaniem sport powinien być dofinansowywany 
przez sponsorów a nie przez gminę. 
 
Przewodniczący Koperski jest zdania, że sport dla dzieci i młodzieży bezwzględnie 
powinien być dofinansowywany przez gminę, inna sytuacja jest w przypadku 
sportu osób dorosłych, tam rzeczywiście należy szukać sponsorów. Ponadto 
zapytał się czy zabezpieczone w budżecie środki na projekty dotyczą ogólnie 
projektów, jakie będą opracowywane, czy też konkretnych projektów. 
 
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że środki te zabezpieczone są na projekty w 
ramach rewitalizacji i dotyczą opracowania dokumentacji na przebudowę dróg 
w mieście, rozbudowę budynku przy ul. Tarczyńskiej oraz rozbudowę skrzydła B 
w Szkole Podstawowej w Mszczonowie. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się czy znajdą się środki, jeśli zajdzie potrzeba 
opracowania kolejnej dokumentacji projektowej. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że w takim przypadku nastąpi przesunięcie 
środków na ten cel z rezerwy budżetowej lub z ponadplanowych dochodów. 
 
Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt budżetu na 2016r.uzyskał 
pozytywną opinię RIO. 
  
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę Budżetową Gminy 
Mszczonów na 2016r., którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara 
Gryglewska, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław 
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Wirowski, Krzysztof Krawczyk Uchwała Nr XVIII/127/15 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Na sesję przybył Radny Robert Głąbiński. 
 
 

Ad.6 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów. Wystąpienie Burmistrza 
Kozłowskiego stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radny Stusiński poinformował, że połączone komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Dariusz Olesiński, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Krzysztof Krawczyk, Robert 
Głąbiński.  Uchwała nr XVIII/128/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.7 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.   
 
Radny Stusiński poinformował, że połączone komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015 ,  którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Barbara Gryglewska, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, 
Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Krzysztof Krawczyk, Robert Głąbiński.  
Uchwała nr XVIII/129/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.8 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.  
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Radny Stusiński poinformował, że połączone komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek 
Baumel, Mirosław Wirowski, Krzysztof Krawczyk, Robert Głąbiński.  Uchwała nr 
XVIII/130/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.9 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie 
wygasających z upływem roku 2015.  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia 
wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie 
wygasających z upływem roku 2015, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Barbara Gryglewska, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, 
Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Krzysztof Krawczyk, Robert Głąbiński.  
Uchwała nr XVIII/131/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.10 Przewodniczący Koperski przedstawił plan pracy Rady Miejskiej w 
Mszczonowie na 2016 rok  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 
planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2016 rok, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Dariusz Olesiński, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Krzysztof Krawczyk, Robert 
Głąbiński.  Uchwała nr XVIII/132/15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.11 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Krawczyk 
przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszczonowie na 
2016r.  
 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2016r., którą 
w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Dariusz 
Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, 
Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Krzysztof 
Krawczyk, Robert Głąbiński.  Uchwała nr XVIII/133/15 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 

 

 

Ad.12 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej wraz z 
uzasadnieniem. 
 

Radny Stusiński poinformował, że połączone komisje pozytywnie zaopiniowały 
projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Dariusz Olesiński, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Krzysztof Krawczyk, Robert 
Głąbiński.  Uchwała nr XVIII/134/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.13 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof 
Krawczyk poinformował, że w dniu 17 grudnia komisja rewizyjna dokonała 
kontroli wydatków ponoszonych na bezpieczeństwo publiczne. Komisja w tym 
zakresie nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Ponadto komisja dokonała 
zbadania skargi na działalność kierownika MOPS i uznała skargę za 
nieuzasadnioną. 
 
 

Ad. 14 W tym punkcie Burmistrz Mszczonowa poinformował o wydanych 
między sesjami zarządzeniach. Wykaz wydanych zarządzeń stanowi załącznik do 
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protokołu. Ponadto przedstawił pismo Polskich Sieci Energetycznych dot. 
budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew, które stanowi 
załącznik do protokołu.   

 
 

Ad.15 W tym punkcie głos zabrali: 
 
Burmistrz Kozłowski poprosił o ustalenie spotkania wszystkich komisji rady, na 
którym odbędzie się dyskusja dotycząca planu zagospodarowania parku przy 
kościele w Mszczonowie.   
 
Radni Rady Miejskiej w Mszczonowie ustalili datę spotkania na dzień 4 stycznia 
2016r. godz. 13,00. 
 
Radny Wirowski zapytał się czy to prawda, że sklep „Merkury” został sprzedany. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że nic na ten temat nie wie. 

 
 
Ad.16  Zamknięcia XVIII 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 2015-12-23 
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