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PROTOKOŁ NR XX/16 
z XX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 

 
XX Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 24 lutego 2016r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w 
godzinach od 14,45 do 15,30 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni – Piotr Chyła 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
 
                        Ad.1 Otwarcia XX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych na 
sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum 
do podejmowania uchwał.   
 
Pani Sitek poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego 
podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Mszczonów. 
 
Burmistrz Kozłowski poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego 
podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce 
Wręckie. 

 

Przewodniczący Koperski poprosił o wyjaśnienie potrzeby wprowadzania do 
porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów. 
 

Burmistrz Kozłowski poinformował, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Mszczonów był uchwalony w zeszłym roku. W styczniu tego roku w 
regulaminie ukazał się wymóg zaopiniowania tego typu planów przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska. Po wysłaniu tego dokumentu do zaopiniowania 
Narodowy Fundusz zgłosił szereg uwag do tego planu. Firma, która 
opracowywała ten plan uwagi te uwzględniła w planie. Po ponownym wysłaniu 
planu do zaopiniowania znowu zgłoszono 35 uwag, które też zostały 
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uwzględnione w planie. Obecnie po rozmowie z pracownikami Narodowego 
Funduszu jest przyrzeczenie, że teraz ten plan po poprawkach zostanie 
zaopiniowany bez uwag. Prosi o przyjęcie tego planu na dzisiejszej sesji, 
ponieważ jeszcze w dniu dzisiejszym uchwała wraz z planem zostanie wysłana do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 

 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Grabce Wręckie, który w wyniku głosowania został przyjęty 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za wnioskiem głosowali: 
Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz 
Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, 
Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Jerzy 
Siniarski. 
 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów, który w wyniku głosowania 
został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za 
wnioskiem głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, 
Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław 
Wirowski, Jerzy Siniarski. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad punktu dotyczącego oceny stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie 
gminy Mszczonów, ponieważ ocena ta została omówiona podczas debaty 
publicznej, która odbyła się przed sesją. Wniosek w wyniku głosowania został 
przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za wnioskiem 
głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej 
Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław 
Wirowski, Jerzy Siniarski 
 
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęła 
następujący porządek obrad XX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  
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2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji oraz regulaminów 
targowisk gminnych 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Mszczonów. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Programu 
Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023 

6. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na 
rok 2016.  

7. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.  
8. Wolne wnioski i zapytania.  
9. Zakończenie obrad.  
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowali:, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej 
Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław 
Wirowski, Jerzy Siniarski 
 
 

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XIX 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: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Mirosław 
Wirowski, Jerzy Siniarski, Andrzej Osial. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
 
 

Ad. 3 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia 
lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych 

 

Radny Stusiński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie 
zaopiniowano projekt uchwały. 
 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia 
lokalizacji oraz regulaminów targowisk gminnych, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, 
Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Waldemar 
Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel, Mirosław Wirowski, 
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Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński. Uchwała nr XX/140/16 stanowi załącznik do 
protokołu. 

 
 

Ad.4 Burmistrz Kozłowski poinformował, że dane wynikające z planu 
gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów zostały ujęte w WPF na sesji 
styczniowej. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, Robert Głąbiński, Barbara 
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, 
Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel, Mirosław 
Wirowski, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński. Uchwała nr XX/141/16 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.5 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na 
lata 2016-2023 informując, że ta uchwała rozpoczyna proces uchwalania 
programu rewitalizacji, który musi być zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski. 
Przedstawił ponadto harmonogram prac nad uchwaleniem programu 
rewitalizacji. 

 
Radny Stusiński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie 
zaopiniowano projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa na 
lata 2016-2023, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu 
udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Ryszard Stusiński, 
Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz 
Olesiński, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński. Uchwała nr 
XX/142/16 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.6 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.   
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Radny Stusiński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie 
zaopiniowano projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Ryszard Stusiński, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof 
Krawczyk, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Waldemar Suski, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel, Mirosław Wirowski, Jerzy 
Siniarski, Andrzej Osiński. Uchwała nr XX/143/16 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 
 

Ad. 7 W tym punkcie Burmistrz Mszczonowa poinformował o wydanych 
między sesjami zarządzeniach. Wykaz wydanych zarządzeń stanowi załącznik do 
protokołu. Ponadto poinformował, że  

- podjęto decyzję o tym, że wszystkie sześcioletnie dzieci będą miały 
zajęcia w szkołach, 

- w dniu 10 marca w sali kinowej MOK odbędzie się szkolenie dot. 
możliwości pozyskiwania środków finansowych dla mikro i makro 
przedsiębiorstw. 

 

 

 
Ad.8 W tym punkcie głos zabrali: 

 
Radny Osial prosi o zainstalowanie kilku lamp oświetleniowych w miejscowości 
Nowy Dworek. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że wyśle tam Panią Kaniewską, aby 
zdiagnozowania możliwości zainstalowania lamp oświetleniowych. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek prosi o doraźną naprawę drogi z Osuchowa do 
Białogórnego na wysokości cmentarza. Docelowo prosi o odprowadzenie wody 
z dwóch dużych kałuż, która jego zdaniem doprowadza do niszczenia tej drogi. 
 



6 

 

Radny Głąbiński zapytał się czy znany jest już termin kolejnego spotkania na 
temat Błoni Mszczonowskich. Ponadto prosi o interwencję u pana Starosty w 
kwestii naprawy drogi wjazdowej do LO. 
 
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że spotkanie w kwestii koncepcji 
zagospodarowania parku już było. Na spotkaniu tym ustalono już ostateczną 
koncepcję. Poprosi osoby opracowujące koncepcję o przesłanie jej w wersji 
elektronicznej i wówczas koncepcja ta zostanie przekazana radnym. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek prosi o interwencję w sprawie naprawy odcinka 
drogi w Osuchowie naprzeciw sklepu GS, ponieważ po robotach związanych z 
ułożeniem światłowodu powstała ogromna wyrwa o wymiarach ok. 2,5 na 2 m. 
 
Radny Wirowski zapytał się czy gmina otrzymała wytyczne odnośnie wypłat z 
tytułu 500+, czy pracownicy MOPS sobie z tym poradzą i czy gmina do tego nie 
dołoży.  
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że kwestie naprawy dróg przekaże Pani Krześniak 
w celu poinformowania firmy układającej światłowód, aby ją naprawiła. W 
kwestii drogi Osuchów – Grzymkowice jest zdania, że dopóki nie będzie tam 
położonego odpowiedniego asfaltu to nic nie ulegnie poprawie. Droga ta jest 
naprawiana doraźnie, ponieważ nie chcemy generować ciężkiego transportu na 
tej drodze. 
W kwestii realizacji ustawy 500+ poinformował, że  to jest to prosta procedura, 
z którą pracownicy MOPS powinni sobie poradzić. Dodał, że na dzień dzisiejszy 
otrzymaliśmy wstępne środki finansowe na ten cel i na pewno na razie do tego 
nie dołożymy. Jak będzie w przyszłości tego nikt nie wie. 
 
Pani Ciszewska poinformowała, że MOPS będzie realizował zadania wynikające z 
ustawy 500+. Chciałaby, aby wszystkie wnioski były składane w MOPS, ponieważ 
pracownicy od razu mogą weryfikować kompletność tych wniosków. Nie mniej 
jednak ustawa dopuszcza możliwość składania wniosków w innych miejscach. Na 
dzień dzisiejszy zamówiła w drukarni odpowiednie druki. Otrzymała już ponad 
19.000 zł na organizację prac związanych z wdrożeniem ustawy, otrzymała także 
decyzję na ponad 4 mln zł z tego 2% na obsługę wypłat. Na pewno pracownicy 
MOPS dadzą sobie radę z realizacją zadania, chociaż na pewno w pierwszym 
okresie będzie musiała zaangażować do tego wszystkich pracowników MOPS. Na 
zakończenie wypowiedzi poinformowała, że od 15 marca zaczynają się szkolenia 
na temat realizacji tej ustawy. 
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Radny Głąbiński poinformował, że na jesieni zakupiono płotek do poszerzenia 
placu zabaw na osiedlu Północ, prosi, więc o poszerzenie tego placu i zakupienie, 
chociaż jednego dodatkowego urządzenia do zabaw. 
 
Burmistrz Kozłowski poinformował, że plac zabaw jest włożony do programu 
rewitalizacji i dlatego jest teraz przeciwny doposażaniu istniejącego placu, 
ponieważ nie wiadomo, jaka będzie koncepcja placu zabaw w ramach projektu 
rewitalizacji. 
 
Radny Głąbiński wie, że nowy plac zabaw planowany jest do realizacji w ramach 
programu rewitalizacji, ale nie wiadomo po pierwsze, kiedy program rewitalizacji 
będzie realizowany a po drugie plac zabaw będzie w innym miejscu z zawsze 
będzie można przenieść urządzenia z obecnego placu zabaw w inne miejsce. 
Prosi w imieniu swoim jak i również radnej Gryglewskiej o pozytywne 
rozpatrzenie jego prośby, ponieważ są oni tylko przekazującymi prośby 
mieszkańców tego osiedla mieszkaniowego. 
 
 

 
Ad.9  Zamknięcia XX 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 2016-03-03 
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