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

 
XXXI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 7 grudnia 2016r. w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w 
godzinach od 13,10 do 16,25 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
                        Ad.1 Otwarcia XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Zientek, który powitał wszystkich 
obecnych na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania uchwał.   
 
Pani Koszulińska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów 
uchwał: 

 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym 

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego 
fragment miasta Mszczonowa, 

 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie i 
fragment miejscowości Marków - Towarzystwo. 

 
Skarbnik Gminy poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy 
Mszczonów na 2016r. 
 
Na sesję przybył Radny Marek Baumel  
 
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Mszczonowie przyjęła 
następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z XXIX i XXX sesji Rady Miejskiej.  

3. Ocena działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów  
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/310/06 z dnia 28 
marca 2006 r. w sprawie warunków przyznawania jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia dziecka. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miasta Mszczonowa, 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce 
Józefpolskie i fragment miejscowości Marków - Towarzystwo. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na 
rok 2016 

10. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.  
11. Wolne wnioski i zapytania.  
12. Zakończenie obrad.  

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof 
Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Piotr Chyła, 
Dariusz Olesiński. 
 
 

Ad. 2 Wiceprzewodniczący Zientek stwierdził, że protokół z XXIX i XXX 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 głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof 
Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Piotr Chyła, 
Dariusz Olesiński. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
 
 

Ad.3 Ocena działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy 
Mszczonów  
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Pan Myszkowski przedstawił informację na temat działalności NZOZ Medycyna 
Rodzinna w Mszczonowie. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Baumel poprosił o rozważenie możliwości wcześniejszego otwierania 
przychodni zdrowia zwłaszcza w sezonie zimowym. 

 

Pan Myszkowski odpowiedział, że zgodnie z podpisaną umowąa z NFZ przyjmują 
pacjentów w godzinach od 8 do 18. Wiele osób ma pewne przyzwyczajenia i lubią 
czekać. Wpuszczenie wcześniej tak dużej ilości osób bo nawet 100 jest dla 
przychodni utrudnieniem ponieważ w przychodni jest dokumentacja medyczna, 
sprzęt, druki recept na leki i w przypadku kradzieży sytuacja taka byłaby trudną 
do naprawienia. Jest to rzeczywiście jakiś problem ale nie można traktować 
przychodni tak, że ktoś do niej wchodzi i sobie po niej chodzi. Nie mniej jednak 
zastanowią się nad tym problemem. 

 

Burmistrz Kurek zwrócił uwagę, że nie wszyscy pacjenci przychodni przyjeżdżają 
własnymi samochodami i część tych osób z konieczności musi przyjechać 
wcześniej. On osobiście nie widzi problemu aby wpuścić do przychodni osoby 
wcześniej jeszcze przed zapisami. Uważa, że gdyby nie było problemów z 
zapisaniem się do lekarza to pacjenci nie musieliby tam wcześniej stać. Problemy 
te są zgłaszane przez mieszkańców zarówno do niego jak i do radnych. Poruszone 
zostały na zebraniach z mieszkańcami i problem ten musi być jakoś rozwiązany, 
być może jakimś rozwiązaniem będzie otwieranie budynku przychodni np. o 
godz. 7,30. 

 

Pan Myszkowski odpowiedział, że są takie osoby, które uwielbiają stać w kolejce. 
Na wizytę lekarską można zarejestrować się także telefonicznie lub poprzez 
rodzinę. Przyjęto zasadę, że do jednego lekarza zapisywanych jest 40 pacjentów, 
jest też wprowadzony system zapisu na godziny. Jeszcze raz powtórzył , że są 
pacjencie którzy tworzą niepotrzebnie kolejni jako przykład podał, że na zapisy 
do stomatologa kolejka ustawia się już nawet od godziny 4 rano. 

 

Burmistrz Kurek zastanawia się czy rozwiązaniem nie byłoby wprowadzenie 
zasady wyciągania numerów. Jego zdaniem należy szukać jakiś rozwiązań 
ponieważ nigdzie nie widział takich tłumów przed przychodnią.  

 

Pan Myszkowski jest zdania, że wyciąganie numerów niczego nie rozwiąże 
ponieważ każdego pacjenta muszą zweryfikować w systemie a w godzinach 
rannych i tak rejestracja prowadzona jest przez 5 osób. 
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Burmistrz Kurek uważa, że skoro 5 osób rejestruje pacjentów to być może 
rozwiązaniem będzie uruchomienie 5 linii telefonicznych i wprowadzenie 
rejestracji tylko telefonicznej. 

 

Pan Myszkowski odpowiedział, że rozwiązanie tego problemu nie jest takie 
proste. 

 

Radny Baumel uważa, że pacjenci wpuszczeni wcześniej do przechodni nie muszą 
od razu mieć dostęp do wszystkich miejsc, mogą być wpuszczeni tylko do 
określonej strefy. 

 

Wiceprzewodniczący Zientek zwrócił uwagę na fakt, że część pacjentów dojeżdża 
do Mszczonowa autobusami i muszą czekać na otwarcie przychodni. 

 

Pan Myszkowski jeszcze raz poinformował, że rozwiązanie tego problemu nie jest 
proste a dla przychodni może być również niewygodne. 

 

Radny Głąbiński poinformował, że problem wcześniejszego otwierania 
przychodnie poruszony został na zebraniach z mieszkańcami i w związku z tym 
proponuje otwieranie przychodni wcześniej o 30 min od obecnych godzin 
otwarcia. Ponadto gratuluje lekarzom tej przychodni jakości świadczonych usług. 

 

Pan Myszkowski odpowiedział, że przeanalizuje sytuację i jest gotowy do 
współpracy w tym zakresie. 

 

Na sesje przybył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Łukasz Koperski, który 
przejął przewodnictwo w obradach 
 
Pani Szymańska przedstawiła informację na temat działalności NZOZ PROF.-
MED. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pani Boniecka przedstawiła informację na temat działalności NZOZ 
Pielęgniarstwa Środowiskowo-Ambulatoryjnego. Informacja stanowi załącznik 
do protokołu.  

 

Pan Pec przedstawił informację z działalności punktów Rehabilitacyjnych w 
Mszczonowie i Osuchowie. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się jakim budżetem dysponują punkty 
rehabilitacyjne. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że z chwilą uruchomienia punktu 
rehabilitacyjnego w Osuchowie budżet roczny na ten cel wynosił niecałe 100.000 
zł, na dzień dzisiejszy roczny budżet na rehabilitacje wynosi ponad 350.000 zł. 
bez wydatków inwestycyjnych. Aby ograniczyć wydatki i zmniejszyć kolejki 
oczekiwania na zabiegi będziemy musieli wprowadzić zasadę, że pacjent 
najpierw korzysta z rehabilitacji w ramach NFZ a potem w ramach usług 
oferowanych przez nasze punkty. Rok 2017 będzie dla nas bardzo trudny 
ponieważ czeka nas remont budynku przy ul. Tarczyńskiej, w związku z tym 
ustalono, że zapisy na rehabilitację będą tylko do końca I półrocza, ponieważ na 
czas remontu zabiegi rehabilitacyjne będą tylko w Osuchowie. Ponadto w 
pierwszych dwóch tygodniach roku 2017 wyłączony z eksploatacji będzie 
również punkt rehabilitacyjny w Osuchowie z uwagi na remont. Jego zdaniem na 
działalność tych dwóch punktów rehabilitacyjnych wydatkujemy naprawdę 
bardzo duże środki ale nie są to środki zmarnowane. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się czy z chwilą wyremontowania obiektu na 
ul.Tarczyńskiej będziemy mogli wystartować o podpisanie kontraktu do NFZ. 
 
Pan Pec odpowiedział, że od 5 lat NFZ nie ogłasza konkursów na rehabilitację. 
Ponadto należy jeszcze spełnić wiele innych wymogów aby NFZ podpisał umowę. 
Nie będzie również rejonizacji więc nie będziemy mogli ograniczyć przyjęć tylko 
do pacjentów z naszej gminy. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się czy są inne placówki, które działają w 
ramach kontraktu z NFZ. 
 
Pan Pec odpowiedział, że tak, ale są to kontrakty z lat poprzednich, nowych 
kontraktów nie ma. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek zapytał się czy nasi pacjenci mogą niezależnie od 
naszego punktu korzystać z rehabilitacji w Żyrardowie w ramach NFZ. 
 
Pan Pec odpowiedział, że tak, ale muszą mieć skierowania zgodne z wymogami 
NFZ. 
 
Pan Kaniut przedstawił sprawozdanie z działalności poradni stomatologicznej, 
które stanowi załącznik do protokołu. Ponadto poinformował, że na usługi 
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stomatologiczne posiada kontrakt z NFZ od 1999r., kwota kontraktu na dzień 
dzisiejszy jest o 40% niższa niż w roku 1999.Od kilku lat kwota kontraktu jest 
przyznawana według algorytmu ze względu na liczbę mieszkańców. Na usługi 
stomatologiczne są inne zasady finansowania niż na działalność POZ. Według 
jego szacunków tylko 20% pacjentów korzysta z usług stomatologicznych w 
ramach kontraltu NFZ, reszta osób za usługi stomatologiczne musi zapłacić z 
własnych środków i stad takie kolejki do stomatologa. Na zabiegi protetyczne 
zapisuje już na 2021 rok. Praktycznie współpraca z NFZ i wywiązywanie się z 
podpisanej z nim umowy jest dla niego kłopotem. 
 
Burmistrz Kurek rozważa czy nie wprowadzić zapisów do stomatologa w 
godzinach popołudniowych lub np. raz w miesiącu wtedy nie będzie kolejek do 
zapisu w godzinach wczesno rannych. 
 
Pan Kaniut poinformował, że podjęta była próba zapisów do stomatologa na 
późniejsze terminy, ale nie zdało to egzaminu gdyż pacjenci zapominali o 
umówionych terminach wizyt. 
 
Pan Myszkowski poinformował, że pacjenci są różni i nie da się rozwiązać 
problemu zapisów. Otwieranie przychodni o godzinie 7,00 też jego zdaniem nie 
rozwiąże problemu. Jego zdaniem problemem jest bardzo duże obciążenie pracą 
biurową, która aprobuje dużo czasu pracy. Na zakończenie wypowiedzi 
poinformował, że cały czas dyskutuje się na temat otwarcia przychodni a nie 
usłyszał nic dobrego na temat ciężkiej pracy osób zatrudnionych w przychodni. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że zarówno on jak i radni zawsze wszędzie gdzie 
to jest możliwe zwracają uwagę na ciężką pracę lekarzy nie mniej jednak pacjenci 
mają pretensję o to, że muszą do zapisu czekać pod wiatą przed przychodnią. 
 
Pan Myszkowski zwrócił uwagę, że w Mszczonowie pacjenci praktycznie 
przyjmowani są w tym samym dniu lub następnego dnia. Każdy lekarz przyjmuje 
po 60 pacjentów dziennie. W innych miastach na wizytę do lekarza pierwszego 
kontaktu czeka się nawet do tygodnia. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek zwrócił uwagę na brak opieki stomatologicznej w 
Osuchowie. W związku z tym zwracając się do Pana Kaniuta zapytał się czy nie 
zechciałby otworzyć w Osuchowie filii swojej poradni stomatologicznej lub 
zorganizowania takiej opieki stomatologicznej w Osuchowie. 
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Pan Kaniut odpowiedział, że uruchomienie gabinetu stomatologicznego nie jest 
sprawą łatwą i w Osuchowie byłoby to trudne z uwagi na koszty wyposażenia 
nowego gabinetu. On osobiście nie jest w stanie uruchomić gabinetu 
stomatologicznego w Osuchowie. Temat ten przekaże młodym stomatologom 
ale od razu chce zaznaczyć, że nie ma szans na podpisanie kontraktu z NFZ a 
prywatny gabinet nie ma szans na utrzymanie się. 
 
Pani Zielińska – sołtys Sołectwa Piekary myśli, że gabinet w Osuchowie 
utrzymałby się ponieważ bardzo dużo mieszkańców wsi korzysta odpłatnie z 
usług stomatologicznych. 
 
Pan Kaniut poinformował, że tu chodzi o liczbę potencjalnych pacjentów, on 
osobiście nie podejmie się uruchomienia takiego gabinetu w Osuchowie. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się ile kosztuje wyposażenie gabinetu 
stomatologicznego. 
 
Pan Kaniut odpowiedział, że wyposażenie gabinetu stomatologicznego na 
przyzwoitym poziomie kosztuje w granicach 150 – 200 tysięcy złotych. 
 
Pan Sutkowski poinformował, że nie ma prawnych możliwości rozwiązywania 
problemu zapisu pacjentów na komisji lub sesji rady. Regulują to zapisy umowy 
z NFZ i przepisy NFZ. Lekarze starają się tak rozwiązywać te problemy aby skarg 
pacjentów z tego tytułu było jak najmniej. W Osuchowie starają się wpuszczać 
pacjentów do przychodni jak najwcześniej, nie mniej jednak odsetek pacjentów 
roszczeniowych zwiększa się. Wprowadzono zasadę, że Ci co przyszli do 
przychodni mają pierwszeństwo w zapisach. Zgodnie z przepisami o kolejności 
przyjęć w niektórych przypadkach decyduje lekarz. Informują pacjentów o 
ewentualnej przybliżonej godzinie przyjęcia i zawsze pacjenci są przyjęci danego 
dnia. On osobiście rekomenduje system mieszany zapisów, osobisty i 
telefoniczny ale nie wszędzie zda on egzamin. Przedstawił dane statystyczne 
dotyczące funkcjonowania NZOZ Osuchów oraz dane dotyczące obsady 
przychodni. W kwestii braku stomatologa w Osuchowie poinformował, że pytał 
14 stomatologów czy nie zechcieliby pracować w Osuchowie z tego tylko 2 
przyjechało obejrzeć ewentualne warunki pracy pozostali nawet tego nie 
uczynili. Ponadto nie liczyłby na to aby w Osuchowie pacjenci przychodzili 
prywatnie do stomatologa. 
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Pan Witkowski Sołtys Sołectwa Osuchów w imieniu mieszkańców sołectwa z 
uwagi na ich skargi dotyczące funkcjonowania przychodni zapytał się ilu 
pacjentów w ostatnim czasie odeszło z przychodni w Osuchowie. 
 
Pan Sutkowski odpowiedział, że każdy pacjent ma prawo wyboru lekarza. W 
ostatnim okresie do przychodni zapisało się 20 nowych pacjentów a odeszło 15. 
 
Pan Witkowski poinformował, że dużo młodych ludzi z terenu Osuchowa i okolic 
przepisuje się do innego lekarza. Mieszkańcy mówią, że Pana doktora częściej 
można zobaczyć w telewizji niż w przychodni. Często są za niego zastępstwa. 
 
Pan Sutkowski odpowiedział, że przyjmuje pacjentów zgodnie z 
harmonogramem. W dniu dzisiejszym również o 16,10 będzie występował w 
telewizji toruńskiej ale nie oznacza to, że w tym czasie będzie w Toruniu 
ponieważ programy nagrywane są wcześniej. On poprzez te programy działa na 
rzecz tego miasta aby było lepiej. Jego działalność społeczna nie jest czymś złym 
ale zawsze jest mniej ważna niż działalność lekarska. Przychodnia działa 50 
godzin tygodniowo z tego on pracuje 36 godzin. W pozostałe godziny pracują inni 
lekarze. Od 1999 roku nie był na urlopie, a jedna pani doktor była 6 tygodni na 
urlopie, druga 5 tygodni i to on ich zastępuje a nie odwrotnie. Jak jest cały dzień 
w przychodni to przyjmuje wtedy około 60 pacjentów. 
 
Pan Witkowski poinformował, że pacjenci skarżą się na brak wpisu na receptach 
refundacji leków dla osób starszych. 
 
Pan Sutkowski odpowiedział, że ustawa refundacyjna z 2012r. wprowadzona 
została po ta aby zaoszczędzić na wydatkach na leki. W pierwszym roku 
funkcjonowania rząd na tej ustawie zaoszczędził kwotę 2,5 mld zł. Ustawa ta ma 
być zmieniona, na dzień dzisiejszy jest tak zawiła, że lekarze jej nie rozumieją. 
Ponadto dodał, że lekarze nie mają wpływu na refundację leków. 
 
Pan Witkowski poinformował, że mieszkańcy skarżą się na to, że pan doktor w 
czasie przyjmowania chorych osób dorosłych jednocześnie przyjmuje dzieci 
zdrowe. 
 
Pan Sutkowski zapytał się co na zrobić w sytuacji gdy ma 20 chorych pacjentów 
dorosłych i przychodzi matka z dzieckiem na bilans poza wyznaczonym 
terminem. Generalnie do dzieci zdrowych nie chodzi. 
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Pan Witkowski zwrócił uwagę na niewłaściwe i opryskliwe zachowanie 
pielęgniarki Pani Basi, która zdaniem mieszkańców powinna dokonywać zapisu 
do lekarza a nie wypytywać o szczegóły wizyty. 
 
Pan Sutkowski stwierdził, że pielęgniarka ma obowiązek dopytać się o powód 
wizyty i będzie to robić.  
 
Pani Zielińska zapytała, że czy w Osuchowie będą inni specjaliści typu ginekolog, 
kardiolog itp. 
 
Pan Sutkowski odpowiedział, że jeśli byłaby to większa przychodnia to być może 
byłaby szansa na specjalistów, w Osuchowie takiej szansy nie ma. Zarówno 
ginekologa jak i kardiologa w tej przychodni nie będzie. 
 
Pani Zielińska prosi o wyremontowanie wiaty przystankowej w Osuchowie aby 
pacjenci mogli w godnych warunkach poczekać na otwarcie przychodni. 
 
Pani Drzewiecka poinformowała, że pacjenci skarżą się na małą liczbę skierować 
na badania ponadto skarżą się, że zapisy na godziny popołudniowe są dopiero od 
13. 
 
Pan Sutkowski poinformował, że pacjenci mogą zapisywać się różnie. Starają się 
przyjmować wszystkich co są w przychodni do godziny 13. O 13 wiedzą ile osób 
mogą przyjąć po południu. W kwestii skierowań na badania poinformował, że 
Panie lekarki wydają bardzo dużo skierowań, on wydaje ich mniej. 
 
Radny Wirowski chciałby skierować kilka ciepłych słów pod adresem służby 
zdrowia. Wszystkie osoby objęte podstawową opieką zdrowotną na naszym 
terenie taką opiekę mają i jest ona zapewniona w sposób godny. Zwrócił także 
uwagę na świetną pracę naszych punktów rehabilitacyjnych. Jeśli chodzi o 
specjalistów to jeśli ich nie ma w przychodniach rejonowych to są świetni 
specjaliści na naszym terenie świadczący usługi komercyjne. Na zakończenie 
wypowiedzi podziękował wszystkim, którzy pracują na rzecz zdrowia naszych 
mieszkańców.  
 
Radna Gryglewska zwróciła uwagę, że w kolejkach do lekarza stoją osoby starsze 
i samotne, które potrzebują gdzieś się wygadać. System numerkowy w 
Mszczonowie jej zdaniem bardzo dobrze się sprawdza. Zdarzają się różne 
sytuacje losowe i lekarze też muszą nagle udzielać pomocy lekarskiej w domu 
pacjenta. Zwróciła uwagę, że jesteśmy jedyną gminą w Polsce , która prowadzi w 
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ramach swojego budżetu rehabilitację, ponadto w każdej szkole jest pomoc 
pielęgniarska. 
 
Pan Sutkowski podziękował za wszystkie uwagi zgłoszone pod adresem służby 
zdrowia nawet te krytyczne. Deklaruje przyjrzeć się wszystkim zgłoszonym 
problemom i w miarę możliwości ich rozwiązanie. Jego zdaniem lekarze robią jak 
najwięcej w tych trudnych dla wszystkich czasach. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że nigdy nie wypowiadał się źle o pracy naszych 
lekarzy ale jego zdaniem nie do przyjęcia jest sytuacja aby pacjenci stali pod 
budynkiem do zapisu i nie wierzy, że tego problemu nie da się rozwiązać.  
 
Radny Głąbiński podziela opinie pana Burmistrza. Dzisiejsza dyskusja na temat 
problemów w służbie zdrowia wynika z uwag mieszkańców zgłaszanych podczas 
zebrań z mieszkańcami. Dodał, że radni nie są przeciwni lekarzom, są z nimi, ale 
muszą reagować na zgłoszenia mieszkańców ponieważ przychodnie te działają w 
budynkach będących własnością gminy. 
 
Pan Myszkowski poinformował, że nie są oni całkowicie przeciwni wszystkim 
podpowiedzią dotyczącym otwarcia przychodni. Jego zdaniem tę dyskusję należy 
potraktować jako coś co doprowadzi do rozwiązania problemu, chociaż 
rozwiązanie tego problemu jest bardzo trudne.  
 
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że sprawy dotyczące relacji lekarz -
pacjent są sprawami bardzo trudnymi, tym bardziej, że nikt z pacjentów ani 
radnych nie zna szczegółów podpisanych umów z NFZ. Może rozwiązaniem 
byłoby uściślenie momentu przyjęcia pacjenta przez lekarza w momencie 
rejestracji. Na zakończenie wypowiedzi bardzo podziękował Panu Sutkowskiemu 
za 29 lat pracy w Osuchowie. 
 
Przewodniczący Koperski poinformował, że na dzisiejszą sesję zaprosił sołtysów 
ponieważ na zebraniach, które odbyły się w ostatnim czasie z mieszkańcami 
dominującą tematyką zebrań była służba zdrowia zwłaszcza dotycząca 
przychodni w Osuchowie. W imieniu wszystkich wyborców dziękuje wszystkim 
przedstawicielom służby zdrowia za to wszystko co robią na rzecz naszych 
mieszkańców. 
 
Pan Bernard Grzejszczak – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w 
Mszczonowie poinformował, że swoje obowiązku pełni od 1 listopada 2016r. W 
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policji pracuje od 13 lat i od początku jest związany z Komendą Powiatową Policji 
w Żyrardowie. W Mszczonowie koordynuje służbę kryminalną. 
 
Radny Głąbiński zapytał się o prace związane z budową nowego komisariatu 
policji. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że dokonano wyboru wykonawcy budowy 
komisariatu, w dniu wczorajszym nastąpiło przekazanie terenu wykonawcy. W 
przyszłym roku na jesieni planowane jest oddanie do użytku budynku nowego 
komisariatu. 
  
Sesje opuścił Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Łukasz Koperski przekazując 
przewodnictwo w obradach Wiceprzewodniczącemu Rady Panu Markowi 
Zientkowi. 
 
 

Ad.4 Pan Maciej Głąbiński – Koordynator Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. 
 
Radny Krawczyk zapytał się czy są różnice w porównaniu do programu z roku 
2016.  
 
Pan Głąbiński odpowiedział, że są to zmiany kosmetyczne. 
 
Radny Stusiński poinformował, że połączone komisje w dniu 5 grudnia 
pozytywnie zaopiniowały w/wym projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie.  W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Andrzej 
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Marek Zientek, 
Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Piotr Chyła, Dariusz Olesiński. Uchwała nr 
XXXI/224/16 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.5 Wiceprzewodniczący Zientek odczytał uchwałę w sprawie uchylenia 
uchwały nr XLII/310/06 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie warunków 
przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. 
 
Radny Stusiński poinformował, że połączone komisje w dniu 5 grudnia 
pozytywnie zaopiniowały w/wym projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
uchylenia uchwały nr XLII/310/06 z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie warunków 
przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, którą w 
wyniku głosowania przyjęto przy 9 głosach za (Marek Baumel, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Marek Zientek, Mirosław 
Wirowski, Andrzej Osial, Piotr Chyła) i 3 głosach wstrzymujących się (Dariusz 
Olesiński, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński) W głosowaniu uczestniczyło 12 
radnych. Uchwała nr XXXI/225/16 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.6 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 
 
Radny Stusiński poinformował, że połączone komisje w dniu 5 grudnia 
pozytywnie zaopiniowały w/wym projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie.  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Krzysztof 
Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Piotr Chyła, 
Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXXI/226/16 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa. 
 
Radny Stusiński poinformował, że połączone komisje w dniu 5 grudnia 
pozytywnie zaopiniowały w/wym projekt uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Zientek odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mszczonów obejmującego fragment miasta Mszczonowa, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie.  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Krzysztof 
Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Piotr Chyła, 
Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXXI/227/16 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.8 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków - 
Towarzystwo 
 
Radny Stusiński poinformował, że połączone komisje w dniu 5 grudnia 
pozytywnie zaopiniowały w/wym. projekt uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce 
Józefpolskie i fragment miejscowości Marków - Towarzystwo, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie.  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Krzysztof 
Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Piotr Chyła, 
Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXXI/228/16 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.9 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.      

  
 
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie.  W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Andrzej 
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek 
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Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Piotr Chyła, Dariusz Olesiński. 
Uchwała nr XXXI/229/16 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.10. W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował o wydanych 
zarządzeniach Burmistrza między sesjami. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do 
protokołu. Ponadto dodał, że: 

1. Rozpocznie się budowa Komisariatu Policji w Mszczonowie 

2. Przekazał ofertę na Ukrainę dot. zatrudnienia stomatologa w Osuchowie 

3. Dziękuje pracownikom MOPS za organizację zabawy mikołajkowej i za 
przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci. 

 

Pani Ciszewska podziękowała radnym za pomoc w rozdawaniu paczek. 

 

 
Ad.11 W tym punkcie głos zabrali: 

 
Wiceprzewodniczący Osiński przedstawił pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi będące odpowiedzią na podjętą w dniu 28 października 2016r. uchwałę w 
sprawie apelu dotyczącego bardzo trudnej sytuacji polskich sadowników. Pismo 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radny Głąbiński poinformował, że na spotkaniu w sprawie rewitalizacji w dniu 
30 listopada przedstawiony został projekt przebudowy ul. Brzoskwiniowej. 
Projekt ten uzyskał aprobatę mieszkańców, spełnia on oczekiwania zarówno 
mieszkańców jak i klubu sportowego. W imieniu mieszkańców i prezesa klubu 
dziękuje za profesjonalne podejście do tego tematu i oczekuje na realizacje tego 
zadania.  
 
Radny Olesiński zapytał się czy została już wydana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla budowy parku rozrywki. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że decyzja została wydana i już się 
uprawomocniła. W dniu jutrzejszym inwestor składa w starostwie wniosek o 
wydanie pozwolenia na budowę oraz przygotowuje wniosek o budowę drogi 
technologicznej. Ponadto poinformował, że rozstrzygnięty został przetarg na 
budowę wiaduktu w Grabcach. 
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Radny Osial zapytał się czy droga technologiczna będzie utwardzona. 
 
Burmistrz Kurek, że droga ta będzie utwardzona tylko jeszcze nie wie czym. 
 
Radny Olesiński zapytał się kiedy będą do odbioru kalendarze dla mieszkańców. 
 
Pani Sznajder odpowiedziała, że kalendarze są już do odbioru ponadto 
przekazała radnym zaproszenia na koncert bożonarodzeniowy.  
 
 

Ad.12  Zamknięcia XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Zientek, który podziękował za 
uczestnictwo w obradach.  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
Małgorzata Badowska                                                    Łukasz Koperski 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
 
                    Marek Zientek 

 
 
Sporządzono dnia 2016-12-13 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


