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Od Burmistrza 
 
Drodzy Mieszkańcy Gminy Mszczonów,  
Szanowni Państwo Radni, 
 

przedstawiam kolejny Raport o stanie Gminy Mszczonów, tym razem  za rok 2021. Dla jednych 
jest to okazja  do przypomnienia sobie tego, co wspólnie zrobiliśmy, dla innych – zaznajomienia się z 
życiem gminy w tym okresie.  

Był to rok trudny ze względu na pandemię COVID. Wydawać by się mogło, że nic gorszego nam 
się wydarzyć nie może, ale – tekst ten jest pisany już w roku 2022 – okazało się, że zagrożenie  
wydarzeniami wojennymi blisko granic Polski zmieniło optykę patrzenia na świat, kraj,  jak i naszą małą 
ojczyznę - gminę.  

To wszystko potwierdza, że musimy być nie tylko rozważni i silni, ale też wewnętrznie zgodni. 
Za tą zgodę i współpracę Radzie Miejskiej  dziękuję !  

Rok 2021 był również trudny ze względu na zmiany prawne de facto prowadzące do stopniowej 
centralizacji państwa, co przekładało się m.in. na niekorzystne zmiany systemu finansów jednostek 
samorządu terytorialnego. Dochody własne były dotąd  gwarantem dużej samodzielności gmin 
widzianej poprzez wytyczanie  i realizację zadań prorozwojowych. Manipulacje, choćby przy podatku 
PIT, miały wpływ na uzyskiwane odpisy, a rekompensata obniżki wpływów nie zneutralizowała ubytków 
finansowych. Starania o dotacje były utrudnione, a ich cel ściśle wyznaczony.  

Mimo różnych przeciwności nie pozostaje nam nic innego, jak działać dalej, poprawiać, 
modernizować, rozwijać i zmieniać Gminę Mszczonów. Korzystajmy z tych narzędzi i możliwości jakie 
jeszcze mamy.  

Zapraszam wszystkich, którzy mają  pomysły i chęci do działania do współpracy! 
Dziękuję Radnym,  Sołtysom, Pracownikom Urzędu i  instytucji gminnych za współdziałanie w 

roku 2021. 
 

Józef Grzegorz Kurek 
Burmistrz Mszczonowa 
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O Raporcie 
 
Raport o stanie gminy jest dokumentem wprowadzonym do znowelizowanej Ustawy  

o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. [Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.]. Nakłada ona obowiązek 
przedstawienia przez Burmistrza   co roku,  do dnia 31 maja   Radzie Miejskiej  raportu  o stanie gminy  
stanowiącego   podsumowanie działalności   w roku poprzednim.  Po zakończeniu debaty  Rada Miejska 
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi  wotum zaufania.  

Pierwszy raport za 2018 r.  został przedstawiony Radzie Miejskiej w Mszczonowie w  czerwcu 2019 
roku, a radni jednogłośnie   udzielili  Burmistrzowi  Mszczonowa wotum zaufania. Taka sama sytuacja 
nastąpiła w  2020 roku  i w 2021 roku. Jednogłośnie radni   udzielili  wotum zaufania i  przyjęli  uchwały w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetów,  oraz udzielili  Burmistrzowi 
absolutorium z ich wykonania.  
Obecny raport jest kolejną 
realizacją tego obowiązku 
prawnego. Obejmuje stan na rok 
2021.  

W ciągu  roku Rada 
Miejska w Mszczonowie była  na 
bieżąco informowana 
o działalności burmistrza w okresie 
między sesjami, a  najważniejsze 
ustalenia, do których należą też   
zmiany budżetowe,  jak i decyzje 
w sprawach majątkowych gminy 
przekraczających zakres zwykłego 
zarządu też były omawiane i 
głosowane. Burmistrz Mszczonowa 
oraz komisje działają pod kontrolą 
Rady, której składają 
sprawozdania ze swej działalności.  

 
 
W roku 2021   odbyło się 12 posiedzeń Rady Miejskiej i 33 posiedzenia Komisji. 

Jednostki organizacyjne samorządu także  składają ze swoich działań szczegółowe 
sprawozdania. W niniejszym raporcie przytaczano z nich jedynie najważniejsze fakty. Radni  mogą 
przedstawiać swoje stanowiska na sesjach Rady.   Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu; w tym 
zakresie występuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie swojego wniosku o udzielenie 
bądź nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi. Rada i RIO są obligatoryjnie informowani  o wykonaniu 
budżetu za 6 miesięcy roku kalendarzowego, jak i po każdym roku. Radni mają w ciągu roku 
budżetowego prawo  składania zapytań, wniosków i interpelacji.  

Na XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie  w dniu 29 września 2021 została przyjęta 
jednogłośnie, przy 13 osobowym składzie  osobowym,  zaopiniowana wcześniej przez RIO i Komisje Rady 
Miejskiej informacja  o wykonaniu budżetu za I półrocze 2021 oraz w placówkach podległych Gminie 
Mszczonów. 

W ciągu roku 2021 złożono 11 interpelacji i zapytań do Burmistrza.  Na stronie internetowej  i w 
Biuletynie Informacji Publicznej   udostępniane są mieszkańcom    dokumenty  i najważniejsze informacje. 
Oficjalne zapytania radnych kierowane do Urzędu,  bazujące na zgłaszanych przez  mieszkańców 
uwagach, również wskazują, że wyborcy wykorzystują i taką drogę komunikacji. 

Przy takim arsenale możliwości działań prawnych jakimi dysponuje Rada każdej gminy Raport 
staje się swoistym przypomnieniem i podsumowaniem dokonań roku poprzedniego, tym bardziej, że 
najważniejszy element – sprawozdanie z wykonania budżetu wymagane innym przepisem prawnym   
przedstawiane także również  przez Burmistrza i Skarbnika Gminy.  
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Podkreślić należy jeden czynnik mający duży wpływ 
na rezultaty tego, co się nam udało wspólnie zrobić   
nie tylko w roku 2021, ale i w poprzednich latach. Jest nim 
zgodna współpraca między Radą Miejską  w Mszczonowie a 
Burmistrzem.  
 
Najlepszym dowodem na to jest bardzo wysoka frekwencja 
na Sesjach Rady Miejskiej  i wynik glosowań nad uchwałami. 
Aż 99,74 % głosów oddanych na uchwały - było 
pozytywnych („za”). 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Metryczka Gminy Mszczonów   
 
Gmina  Mszczonów leży w  powiecie żyrardowskim województwa mazowieckiego.  Jej 

powierzchnia  wynosi 152 km2. Ludność wg stanu  na dzień 31 grudnia 2021 (wg danych z  UM Mszczonów)   
liczyła   11333, w tym - 6200 w mieście i 5133 na wsiach.   W stosunku do dnia 31 grudnia 2020 r. liczba 
mieszkańców zwiększyła się o 147.  
 
Tabela 1 
  31 grudnia 2021 31 grudnia 2020 różnica 
Miasto Mszczonów 6200 6102 +98 
Wsie Gminy Mszczonów 5133 5084 +49 
Razem 11333 11186 +147 

 
Rysunek 3 

 
 

Przez lata notowana jest zmienność liczby mieszkańców; od 1995 rosła aż do szczytowego roku 
2012. Po widocznym spadku w roku 2020,  w kolejnym – omawianym w tym raporcie - wzrosła o 147 osób. 
Wzrost jest notowany zarówno we mieście, jak i w okolicznych wsiach. 
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Rysunek 4 

 
 

Cechą charakterystyczną gminy jest różnica w liczebności mieszkańców pomiędzy 
dominującym miastem a wsiami, wśród których góruje Osuchów. Ważną kwestią w zarządzaniu 
finansowym, jak i operacyjnym  jest konieczność uwzględniania potrzeb i oczekiwań także mieszkańców 
małych miejscowości. 
 
Rysunek 5 

 
 
 
Rysunek 6 
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Jeśli chodzi o wskaźnik bezrobocia to obserwacje wieloletnie pokazują, że ma ono tendencję 

malejącą, choć nietypowy rok 2020 na moment zaburzył wyniki. W omawianym roku liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych spadła w porównaniu do okresu poprzedniego o 75 osób. 
Rysunek 7 

 

Podobny  przebieg ma linia obrazująca bezrobocie  całego powiatu żyrardowskiego. 
Rysunek 8 

 
 

Polityka finansowa  w 2021 roku 
Polityka finansowa gminy jest podstawowym narzędziem działania każdego samorządu. Polega 

na pozyskiwaniu do budżetu środków finansowych, które umożliwiają realizację zadań nałożonych  przez 
ustawę o samorządzie gminnym oraz realizacji odpowiedniej strategii wydatkowania tych środków w celu  
efektywnego zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności. Wobec znacznego obciążenia budżetów 
wydatkami bieżącymi środki na realizację inwestycji samorządy lokalne pozyskują także  ze źródeł 
zewnętrznych. Ich wielkość  zależy od dostępności środków, kryteriów ich rozdzielania, jak  od 
kreatywności i aktywności samorządu.   

Samodzielność finansowa jednostki samorządu terytorialnego określa ramy jej funkcjonowania 
oraz realne możliwości postawionych przed nią zadań. 

 
Wskaźnik dochodowej samodzielności finansowej służy ocenie stopnia możliwości generowania 

dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego, na które ma ona  wpływ. O efektywności 
realizacji zadań gminy decyduje także wynik finansowy, który przyjmując wartości dodatnie określany jest 
mianem nadwyżki, natomiast w przypadku wartości ujemnej staje się deficytem budżetowym. Wskaźnik 
samodzielności finansowej wydatkowej  pozwala ocenić stopień możliwości swobodnego dysponowania 
dochodami jednostki samorządu terytorialnego.  

Ograniczenia wynikające z przepisów prawa odnoszą się zarówno do gromadzonych przez gminę 
dochodów jak i do dokonywanych przez nią wydatków. Jeśli chodzi o wydatki, państwo ogranicza 
dowolne ich kształtowanie przez gminę ustalając np.: 
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 listę zadań obligatoryjnych, w tym odprowadzanie ścieków, prowadzenie jednostek 
oświatowych; 

 warunki realizacji tych i innych zadań w formie norm lub wielkości minimalnych. 
W efekcie  ograniczeń gmina musi najpierw przewidzieć środki na zadania obowiązkowe, a dopiero 

w drugiej kolejności na różne inne cele, nawet te uznane przez nią za ważniejsze.  
W zakresie  polityki dochodowej gmin państwo ogranicza możliwości prowadzenia jej ustalając 

przede wszystkim: 
 listę źródeł dochodów gmin, w tym zwłaszcza takich, na które nie mają one bezpośredniego 

wpływu (udziały, subwencje i dotacje); 
 stawki podatków i opłat;  
 wyłączenia, zwolnienia, ulgi w  podatkach i opłatach; 
 roczny i łączny limit zadłużenia. 
Wymienione ograniczenia pozostawiają gminom niewielki zakres swobody: ustalanie stawek poniżej 

wielkości maksymalnych, stosowanie odroczeń i umorzeń, wprowadzanie własnych ulg i zwolnień, 
a także uruchamianie nielicznych źródeł dochodów fakultatywnych . 

Rodzaje źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zestaw  ograniczeń polityki 
budżetowej władz lokalnych pozwalają stwierdzić, że możliwości prowadzenia własnej polityki 
dochodowej gminy są niewielkie;   nie mogą one w zasadzie bezpośrednio zwiększać swoich dochodów.  

W tej sytuacji władzom pozostaje oddziaływanie pośrednie, ukierunkowane na zwiększanie bazy 
dochodowej w celu uzyskiwania większych wpływów budżetowych w przyszłości. Przykładem działań 
mających na celu zwiększanie bazy dochodowej w wyniku rozwoju gminy może być zachęcanie 
inwestorów zewnętrznych  do lokalizowania działalności gospodarczej na jej terenie.  

 
Organizacje grupujące jst  różnych szczebli oraz finansiści specjalizujący w kwestiach samorządowych  

wskazują na rysujące się dla samorządów niebezpieczeństwa: ograniczanie dochodów własnych a 
powstawanie, nie jako  w zamian, różnych nowych źródeł dotacji, często uznaniowych. Jak zwracano   
uwagę,  dotacje z budżetu państwa zapewniały JST w ostatnich latach prawie 30% ich dochodów. 
Największa część dotacji trafiała na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na 
świadczenia z programu Rodzina 500+, a tylko  nieco ponad jedną trzecią ogólnej kwoty  stanowiły 
dotacje do zadań własnych, wśród których dominują dotacje finansowane środkami zagranicznymi. 
Zmiany zasad podatkowych, zmiany płac (choćby nauczycielskich i personelu pozapedagogicznego) 
miały również znaczący wpływ na budżety gmin. 

Zgodnie z ustawą  o finansach publicznych, która reguluje  kwestie  w zakresie trybu zatwierdzenia 
wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,  określa  terminy i zakres sprawozdań składanych 
przez burmistrza (wójta,  prezydenta)  z przebiegu wykonania budżetu, z kształtowania się wieloletniej 
prognozy finansowej, z przebiegu wykonania planu finansowego uwzględniającego w szczególności stan 
należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) za pierwsze półrocze,  sprawozdań rocznych z wykonania 
budżetu, planu finansowego jednostki, informację o stanie mienia,   bilansu z wykonania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego,  zbiorczego bilansu jednostek budżetowych, zbiorczego bilansu 
zakładów budżetowych,  skonsolidowanego bilansu jednostek samorządu terytorialnego,  rachunku 
zysków i strat jednostki  i  zbiorczego dla jednostek budżetowych oraz dla zakładów budżetowych,  
zestawienie zmian w funduszu jednostki - zbiorczego dla jednostek budżetowych oraz dla zakładów 
budżetowych,  Skarbnik Gminy  przygotował takie dokumenty, które stanowiły podstawę do pełnych 
analiz ze strony Radnych, jak i RIO. 

Budżet  na 2021 rok został przyjęty  Uchwałą budżetową na 2021  Nr XXVII/227/20 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020 r.  po wcześniejszych dyskusjach w komisjach. Pozytywną  opinię 
wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. W głosowaniu uchwały wzięło udział 15 
radnych, wszyscy ją poparli.  

Wykonanie budżetu za 6 miesięcy przekazane w formie Zarządzenia nr 83/21 Burmistrza 
Mszczonowa z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Mszczonów za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Mszczonów za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, zostało przedstawione na Sesji w dniu 29 
września 2021 roku. Wcześniej Uchwałą Nr 3.d./292/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mszczonowa informacji o 
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku, wydano  opinię pozytywną. Także Komisja Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa na  posiedzeniu  w dniu 22 września 2021 jednogłośnie przyjęła informację,  a  Komisja 
Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 24 września 2021 również ją zaakceptowała.   

** 
Podział na dochody o gwarantowanej wysokości i dochody cykliczne ma największy wpływ na to, że 

budżety gmin są w trakcie roku finansowego  zmieniane. Modyfikacje  są wynikiem  zmienności i trudnej  
przewidywalności różnego rodzaju parametrów i kwot niezależnych od gminy, oraz - co ważne – 
powolnych lub opóźnionych  decyzji biurokratycznych w przypadkach środków zewnętrznych. 
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Budżet gminy  w ciągu roku 2021 był 12-krotnie zmieniany  uchwałami Rady Miejskiej.   Diagram 
obrazujący zmiany wprowadzane do planu budżetowego 2021 roku jest pokazany poniżej. Osiągnięta 
nadwyżka budżetowa była wynikiem działań finansowych prowadzonych intensywnie do końca roku. 
Rysunek 9 

 
Konfrontowanie  osiąganych parametrów własnej jednostki  daje właściwy ogląd,  jak i możliwość 

porównania naszych działań do innych. W niniejszym Raporcie znajdują się porównania Gminy  
Mszczonów do innych samorządów. Jako tło porównawcze przyjęto sąsiadujące gminy,  jak i gminy 
miejsko-wiejskie woj. mazowieckiego o podobnym potencjale.  

Ponieważ wyczerpująca  analiza wykonania budżetu znajduje się w sprawozdaniu 
przedstawionym przez Skarbnika Gminy, w niniejszym dokumencie zawarto tylko niektóre obserwacje 
związane z finansami. 
Tabela 2 

 w tys. zł 2021 wyk. 2021 plan 2020 wyk. 2019 wyk. 2021/2019 
dochody ogółem 106558 96643 89862 82500 29% 
dochody  bieżące 94838 85421 78760 74678 27% 
dochody  majątkowe 11720 8221 11101 7822 50% 
przychody 8703 9236 2711 3645 139% 
w tym kredyty i pożyczki 4518 8000 1093 0   

 
Rysunek 10 
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Przez ostatnie lata dochody gminy sukcesywnie rosły. Interesujące jest porównanie pierwotnego 
planu budżetowego na rok 2021 i jego  wykonania. Na koniec roku realizacja, zarówno globalnie, jak i w 
zakresie dochodów bieżących i majątkowych,  przewyższyła plany. 
Porównanie planów i wykonania dochodów Gminy Mszczonów w  roku 2021 (w tys. zł): 
Rysunek 11 

 
 

Wykonanie dochodów ogółem  bieżących i majątkowych  było  wyższe od wartości przyjętych 
w uchwale budżetowej na rok 2021. 

 
Poniżej pokazane są dochody własne w przeliczeniu na mieszkańca w  porównaniu  do innych 

gmin. Ta informacja jest jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na ocenę zamożności 
jednostek samorządowych. Głównym składnikiem, choć nie jedynym, są dochody ze źródeł 
podatkowych, o których będzie mowa później.  
 
Rysunek 12 

 
 

 W porównaniu do innych samorządów zwraca uwagę   wyższa  kwota dochodów ogółem w 
przeliczeniu  na głowę mieszkańca Mszczonowa. 

W dalszej kolejności analizie poddano strukturę dochodów przy użyciu wskaźnika udziału 
dochodów bieżących w dochodach budżetu ogółem (WDB). Przez dochody bieżące budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi. 
Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem Gminy Mszczonów wykazuje tendencję 
stabilną. W kolejnych  latach kształtuje się on następująco: 
WDB   2017  =  92 % 
WDB   2018 =  83 % 
WDB   2019 =      90 % 
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WDB   2020 =  87 % 
WDB   2021 =      89 % 

Porównanie do innych samorządów: 
Rysunek 13 

 
 
Kolejnym  wskaźnikiem jest  udział dochodów majątkowych w dochodach budżetu ogółem (WDM): 
WDM 2018   =    17 % 
WDM 2019   =    10 %  
WDM 2020 =  13% 
WDM 2021 =       11 % 

W  kolejnych latach wskaźnik ten wykazuje zmienność. 
Obowiązującą zasadą jest, że im większy jest udział dochodów majątkowych w strukturze dochodów 

budżetu,  tym większy jest potencjał rozwoju danej j.s.t. 
 
Biorąc pod uwagę zmienność  finansowania samorządów w ostatnich latach strategicznym,  

kluczowym celem staje się kwestia stabilności  dochodów własnych. Właściwe rozeznanie potencjału 
rozwojowego gminy także w  kontekście kreowania lokalnej przedsiębiorczości może dać wskazówki, w 
którym kierunku w polityce podatkowej należy dążyć. 

Poniższe zestawienia pokazuje najważniejsze strumienie dochodów własnych i  ich zmienność w 
ostatnich latach. 
Tabela 3 

w tys. zł. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2021/2019 różnica 
Dz. 756 34936 36619 47 182 35% 12 246 
Rozdz. 75615 osoby prawne 15 482 16 910 24 786 60% 9 304 
pod. od nieruchomości 15 106 16 317 24 120 60% 9 014 
pod. od środków transportu 258 384  455 76% 197 
Rozdz. 75616, osoby fizyczne 4 819 4 840 5 273 9% 454 
pod. od nieruchomości 2 331 2 329 2 669 15% 338 
pod.  rolny   671 683 702 5% 31 
pod. od środków  transportu 537 576 587 9% 50 
pod. od czynności cyw.-praw. 846 918 1 012 20% 166 
opłata eksploatacyjna 463 417 475 3% 12 
opłata od sprzedaży alkoholu 249 274 342 37% 93 
CIT 1 429 1 652 2 570 80% 1 141 
PIT 12 045 12 062 12 941 7% 896 

 

Dochody podatkowe  wzrosły  w stosunku do 2019 roku o 35 %. Dochody działów  75615 i 75616   
przekroczyły  wartość 30  mln zł. Główną rolę odegrał  w tej zmianie wzrost podatków od osób 

prawnych, przy znacznie niższym od  osób fizycznych. 
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Rysunek 14 

 
 

Wysoki udział podatków od nieruchomości, szczególnie od osób prawnych jest rezultatem nie 
tylko dogodnego położenia w stosunku  do szlaków drożnych i dużych miast, ale   także  przyjaznej polityki 
lokowania w  granicach gminy inwestycji  firm, dla których niezbędne jest posiadanie  rozległych, dobrze 
skomunikowanych, gruntów,  budynków biurowych, magazynowych i produkcyjnych. W roku 2020 
pandemia i wywołane nią skrajnie niesprzyjające okoliczności spowodowały, że nie był odczuwany w 
„podatkowej kasie gminy”  zespół rekreacyjny Park of Poland. Sytuacja się obecnie zmienia. 

 

Dalsze wykorzystywanie znakomitego położenia  wobec ważnych szlaków drogowych daje Gminie 
Mszczonów wielkie szanse rozwojowe i  finansowe. 
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Rysunek 15 

 
 

 
Kolejny wykres przedstawia zmiany dochodów podatkowych z niektórych innych „mniejszych” 

źródeł. Jak widać, największe znaczenie ma  podatek od czynności cywilno-prawnych, który w roku 2021 
przekroczył wartość 1 mln zł. Wzrastają też dochody z tytułu podatków od środków transportu od osób 
fizycznych oraz ze sprzedaży alkoholu.  
 
Rysunek 16 
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dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik Gg jest uzyskany poprzez podzielenie kwoty 
dochodów podatkowych uzyskanych w roku poprzedzającym rok bazowy z tytułu - w przypadku gminy 
-  podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, od czynności 
cywilnoprawnych, od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej oraz wpływów z opłaty 
skarbowej, eksploatacyjnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 
osób prawnych przez liczbę mieszkańców. 
Tabela 4 

Wskaźnik Gg stan na 30 czerwca 2021 – niektóre jst Rok 2020 
Nadarzyn 6 855  
Michałowice 5 192  
Ożarów Mazowiecki 5 124  
Jaktorów 5 009  
Lesznowola 4 721  
Stare Babice 4 530  
Podkowa Leśna 4 530  
Raszyn 4 159  
Błonie 4 060  
Grodzisk Maz. 3 944 3755 
Brwinów 3 510  
Piaseczno 3 494  
Żabia Wola 3 291 3081 
Mszczonów 3 218 3039 
Sochaczew 3 080  
Milanówek 2 961  
Radziejowice 2 696 2706 
Pruszków 2 678  
Rawa Mazowiecka 2 566  
Tarczyn 2 497  
Baranów 2 390  
Grójec 2 283  
Skierniewice (M) 2 136  
Żyrardów 1 874 1908 
Skierniewice (w) 1 827  
Wiskitki 1 646 1546 
Biała Rawska 1 539  
Puszcza Mariańska 1 436 1456 
Bolimów 1 421  
Wskaźnik Gg dla kraju 2 122 2098 
Potok Górny 859 najniższy 
Kleszczów 29 704 najwyższy 

 
Wskaźnik Gg jest swoistym wyznacznikiem zamożności gminy. Pozycja Gminy Mszczonów na tle innych  

samorządów jest wysoka, a kwota w porównaniu do lat poprzednich  wzrosła. 
Do dochodów własnych gmin zalicza się udział we wpływach z podatków stanowiących 

dochód budżetu państwa,  tj. PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz CIT (podatek 
dochodowy od osób prawnych). Ich wysokość i zmiany w czasie pokazano wcześniej. Poniżej 
porównania do innych gmin w kilku innych aspektach. 
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Rysunek 17 

 
 
Udział podatku CIT,  przez kolejne lata wzrastając,  osiągnął w roku 2021 znaczącą  kwotę ponad 2,5 mln 
zł,  niemniej jednak przy specyficznej strukturze podatkowej Gminy Mszczonów ma procentowo 
stosunkowo niewielki udział. 
Rysunek 18 

 
 

Wysokość odpisów z podatku PIT przez kolejne lata powoli wzrastała, ale udział tej kategorii 
dochodów ze względu na specyficzną strukturę dochodów podatkowych gminy jest najniższy w 
porównaniu do innych gmin. 

 

Wśród  podatków dochodowych podatek PIT jest dominującym i wykazuje trend  rosnący. 

Poniższy wykres stanowi wyjaśnienie specyficznej struktury dochodów podatkowych Gminy Mszczonów. 
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Rysunek 19 

 
 

W porównaniu do innych samorządów zwracają uwagę wysokie dochody   od osób prawnych. 
Szczególne znaczenie mają w tej grupie podatki od nieruchomości. 

 
Rysunek 20 

 
 

 
Porównanie do innych samorządów wskazuje  dużą różnicę. Jest to kwestia wyjątkowa, 

wyróżniającą Mszczonów;  podobnie  było w poprzednich latach. 
 

Omawiany podatek ma strategiczne znaczenie dla możliwości dalszego rozwoju gminy  

 
Poniżej pokazany jest udział kwoty uzyskanych podatków w przeliczeniu na statystycznego 

mieszkańca. Porównanie do innych gmin jest również korzystne dla Mszczonowa.   
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Rysunek 21 

 
 

W zakresie wybranych podatków i opłat lokalnych rady gmin mogą obniżać górne stawki, 
wprowadzać ulgi, zwolnienia podatkowe, umarzać zaległości a także rozkładać na raty płatności 
podatkowe i odraczać termin płatności. Skutki prowadzonej przez Gminę Mszczonów  polityki 
podatkowej w latach 2017-2021  przedstawiono w kolejnej tabeli.  

 
 
 

Tabela 5 

w tys. zł Skutki obniżenia górnych 
stawek podatkowych 

Skutki udzielenia ulg 
i zwolnień 

Skutki  umorzenia 
zaległości pod.  

i rozłożeń na raty 
Razem 

2017 454 82 394 1 023 
2018 496 45 315 858 
2019 548 49 569 1 166 
2020 728 50 718 1 496 
2021 982 57 663 1 702 

 
Określenie stawek podatkowych i udzielanie ulg i zwolnień to suwerenna polityka każdego 

samorządu.  Rada Miejska  w Mszczonowie nie uchwala maksymalnych stawek podatkowych. Skutki 
polityki podatkowej wliczone są jednak do dochodów podatkowych ogółem gminy, co ma przełożenie 
na wysokość subwencji wyrównawczej.  

Kolejnym źródłem dochodów j.s.t są subwencje. Są one pomocą skierowaną do jednostek 
samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy uzyskują zbyt niskie dochody z własnych źródeł. Głównym 
celem  jest równoważenie budżetu gminy (wyrównanie dochodu poszczególnych jednostek). Subwencja 
zasila budżet i nie jest związana z realizacją konkretnego zadania. 

Wysokość i struktura subwencji przekazywanej do budżetu  w latach 2018 – 2021 
Tabela 6 

w tys. zł 2018 r.  2019 r. 2020 r. 2021 r. 
Subwencja ogólna  10 543 12 701 14 512 15179 
Subwencja oświatowa 10 479 11 365 11 584 12319 
Subwencja wyrównawcza 0 1 336 1 462 1570 
Subwencja uzupełniająca       1290 

 
 Bardzo ważną rolę odgrywa subwencja oświatowa. Jest ona  kierowana do jednostek 

samorządu terytorialnego w związku z finansowaniem przez nie zadań związanych z prowadzeniem 
placówek oświatowych.  Subwencja jest naliczana m.in. na podstawie liczby uczniów w placówkach 
prowadzonych lub dotowanych przez gminę.  

Wskaźnik udziału subwencji ogólnej w dochodach budżetu ogółem (WSO) w  badanych latach 
wskaźnik utrzymuje się na poziomie: 
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WSO 2018 r.   = 14  % 
WSO 2019 r.   = 14  % 
WSO 2020 r.     = 16 % 
WSO 2021 r.        = 14 %  

Subwencja ogólna w dochodach ogółem budżetu  Gminy Mszczonów stanowi ponad 15 mln zł. 
Jest to ponad 14 % budżetu Gminy. W analizowanych latach udział kwotowy subwencji ogólnej  wzrasta.   

Wybrane dochody Gminy Mszczonów w 2018-2021 r. 
Tabela 7 

w tys. zł 2018  r.  2019 r. 2020 r. 2021 r.  2021 : 2020 
Dochody ogółem 81 052 82 500 89 862 106 558 119% 
Dz. 756 Dochody podatkowe  33 704 34 936 36 619 47 182 129% 
Dz. 855 Rodzina 12 672 15 683 18 940 18 418 97% 
Dz. 758 Rozliczenia 10 761 13 989 14 512 16 635 115% 
Dz. 926 Kultura fizyczna 3 978 4 494 2 260 3 503 155% 
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 759 4 113 10 359 7 069 68% 
Dz. 600 Transport  12 144 3 907 245 2 189 893% 
Dz. 801 Oświata  2 208 2 277 2 024 3 099 153% 
Dz. 900 Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

2 339 1 442 3 437 5 544 161% 

 
Rysunek 22 

 
Dane liczbowe  wyraźnie wskazują, że największym źródłem dochodów Gminy Mszczonów 

w ostatnich latach jest  dział 756 - dochody podatkowe. W 2021 r. osiągnęły wartość 47,1 mln zł, były o  
29 % wyższe niż w poprzednim okresie. Stanowiły   44 % całości dochodów omawianego roku. Jest dla 
gminy ważne, że dochody corocznie z tego tytułu  wzrastają. 
Rysunek 23 
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Rysunek 24 

 
 

Wybrane wydatki Gminy Mszczonów w latach 2018-2021 
Tabela 8 

w tys. zł 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2021 : 2020 
Wydatki ogółem, z tego 81 330 81 954 85 789 99786 116,32% 
bieżące 60 250 67 422 73 752 78865 106,93% 
majątkowe 21 080 14 531 12 036 20920 173,81% 

W analizie wydatków budżetu metodą wskaźnikową wyliczono  udział wydatków bieżących 
w wydatkach ogółem.  W latach 2018-2021 kształtował się on na następującym poziomie: 
WZB 2018   =  74 %   
WZB 2019  =  82 % 
WZB 2020  = 86 % 
WZB 2021 =         78 % 

Wydatki bieżące to główna część wydatków ogółem. Udział wydatków majątkowych 
w wydatkach ogółem w 2021 wyraźnie się zwiększył w stosunku do okresu poprzedniego. W  kolejnych 
latach stanowił odpowiednio : 
WZM 2018  =   26 % 
WZM 2019 =  18 % 
WZM 2020 =  14 % 
WZM 2021 =        22 % 

W porównaniu do innych gmin udział procentowy wydatków majątkowych jest wysoki. Jest on z 
reguły mocno powiązany z potrzebami lokalnymi. Niski poziom może być oznaką, że szereg najpilniejszych 
inwestycji gminnych został już lokalnie zrealizowanych.   
 
Rysunek 25 
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Wybrane  wydatki Gminy Mszczonów w latach 2018-2021 
Tabela 9 

w tys. zł 2018 r. 2019 r. 2020 r.  2021 r. 2021:2020 

Wydatki ogółem, z tego 81 330 81 954 85 789 101541 118% 
Dział 801 Oświata 18 991 21 707 21 473 24158 113% 
Dział 855 Rodzina 12 854 15 865 19 159 18571 97% 
Dział 900 Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 

8 056 8 014 13 805 22161 161% 

Dział 750 Administracja 7 318 7 683 8 507 9476 111% 
Dział 600 Transport  18 265 11 391 6 015 6787 113% 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport 5 157 5 777 5 611 6199 110% 
Dział 852 Pomoc społeczna 2 600 3 084 2 934 3015 103% 
Dział 921 Kultura  2 668 2 578 2 840 2814 99% 
Dział 754 Bezp. publ. i ochrona ppoż. 810 892 1 128 3575 317% 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 176  1 482 1 075 1286 120% 
Dział 853 Polityka  społeczna 802 967 916 1219 133% 
Dział 851 Ochrona zdrowia 573 641 636 763 120% 
Dział 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

525 606 593 606 102% 

Dział 010 Rolnictwo  290 329 341 325 95% 
Dział 757 Obsługa długu 514 478 340 253 74% 

 
Rysunek 26 

 
 
Wyraźnie widoczny  jest  zasadniczy wzrost nakładów na gospodarkę komunalną i oświatę. 
 

Wysoki udział wydatków   na oświatę  w kolejnych latach zwraca uwagę i wobec 
niewystarczającej subwencji oświatowej sugeruje głębokie rozważenie działań na rzecz optymalizacji 

finansowej i organizacyjnej struktury oświatowej.  
Obciążenie budżetów wydatkami  oświatowymi jest  jednym z głównych, sygnalizowanych 

problemów samorządów, zarówno szczebla gminnego, jak i powiatowego.  Rosnące dopłaty do 
subwencji oświatowej oraz  koszty zadań własnych pochłaniają znaczące kwoty. W ujęciu procentowym 
udział tych wydatków w Mszczonowie jest porównawczo najniższy, ale też ma to lokalne uzasadnienie w 
specyficznej strukturze budżetu, jak i wysokich dochodach. 
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Rysunek 27 

 
** 

Kolejne porównania niektórych wydatków   Gminy Mszczonów do innych gmin. 
Rysunek 28 

 
Wydatki na działania w sferze gospodarki komunalnej mającej głęboki wpływ na poziom życia 

mieszkańców mają porównawczo bardzo wysoki poziom. Jest to oznaką nie tylko potrzeb, ale i ich 
bieżącego zaspokajania przez samorząd. 
Rysunek 29 

 
Nakłady na infrastrukturę drogową, choć nieco mniejsze niż w niektórych innych samorządach, 

wciąż pozostają ważnym elementem budżetu. Kwotowo w por. do okresu poprzedniego wzrosły o 13 %.  
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Rysunek 30 

 
 
Bardzo wyraźnie widoczny jest wysoki udział wydatków majątkowych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Oznacza to, że na terenie gminy prowadzone  są intensywnie różnego rodzaju inwestycje. 
Rysunek 31 

 
Udział wydatków na utrzymanie administracji pozostaje w stanie średnim.  

** 
W dalszej kolejności analizie pokazano wynik budżetowy Gminy Mszczonów. Jest to różnica 

pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem. Wynik operacyjny to różnica między dochodami  
a wydatkami bieżącymi.  Ma on bardzo duże znaczenie stanowiąc  jeden z najistotniejszych wskaźników 
sytuacji finansowej j.s.t. Obrazuje  zdolność jednostki samorządu terytorialnego do pokrycia wydatków 
bieżących dochodami bieżącymi. Deficyt operacyjny oznacza, że wydatki są na poziomie 
przekraczającym możliwości finansowe j.s.t. Wykonywanie zadań bieżących  odbywa się kosztem 
sprzedaży majątku lub poprzez zaciągnięcie nowych zobowiązań.  

Wynik budżetu i wynik operacyjny Gminy Mszczonów w latach 2017-2021. 
Tabela 10 

w tys. zł 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Wynik budżetowy 2 529 -277 545 4 073 5 016 
Wynik operacyjny 5 961 7 138 7 255 5 008 15 646 

 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

M
szczonów

Żyrardów

Puszcza M
ar.

W
iskitki

R
adziejow

ice

Żabia W
ola

Biała R
aw

ska

Błędów

Kow
iesy

Pniew
y

Pilaw
a

G
rodzisk M

az.

Serock

Lipsko

Łosice

M
yszyniec

Tarczyn

G
ąbin

Zw
oleń

Przysucha

Żurom
in

Wydatki majątkowe  na mieszkańca (w tys. zł)

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%

M
szczonów

Żyrardów

Puszcza M
ar.

W
iskitki

R
adziejow

ice

Żabia W
ola

Biała R
aw

ska

Błędów

Kow
iesy

Pniew
y

Pilaw
a

G
rodzisk M

az.

Serock

Lipsko

Łosice

M
yszyniec

Tarczyn

G
ąbin

Zw
oleń

Przysucha

Żurom
in

Udział wydatków na administrację w wydatkach ogółem



Raport o stanie Gminy Mszczonów w roku 2021 

21 | S t r o n a  
 

Rysunek 32 

 
 

Zarówno wynik budżetu jak i wynik operacyjny są dodatnie,  a w porównaniu do ubiegłych lat 
są relatywnie lepsze. Świadczy to o pełnej kontroli nad procesami finansowym w gminie.  

 

Wynik operacyjny w latach 2017-2021 jest na bezpiecznym poziomie i spełnia wymagania art. 
243 ustawy o finansach publicznych. 

 
 Zadłużenie Gminy Mszczonów w latach 2017-2021 

Tabela 11 

w tys. zł  i % 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 
 zobowiązania 13 647 14 595 11 5233 10 354 11 666 
wskaźnik zadłużenia  20,50% 18,00% 13,90% 12,8% 10,9% 

 
Rysunek 33 

 
 

Zadłużenie spada, zarówno w ujęciu kwotowym, jak i widziane poprzez wskaźnik zadłużenia jest  
niewątpliwie na bezpiecznym poziomie  i znajduje się pod pełną  kontrolą. 

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.

Wyniki budżetu

Wynik budżetowy Wynik operacyjny

Liniowa (Wynik budżetowy) Liniowa (Wynik operacyjny)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.

Zadłużenie Gminy Mszczonów (w tys. zł)

 zobowiązania Wskaźnik zadłużenia



Raport o stanie Gminy Mszczonów w roku 2021 

22 | S t r o n a  
 

 
Rysunek 34 

 
W porównaniu do innych samorządów średnie zadłużenie przeliczone na mieszkańca jest na  niskim   
poziomie. 
 

Budżet Gminy Mszczonów jest stabilny i wykazuje szereg pozytywnych tendencji w porównaniu do 
lat poprzednich. Wzrastają dochody ogółem i własne. Zwraca uwagę wzrost dochodów 

majątkowych. Dochody z podatków rosną. Wyniki budżetu są pozytywne. Porównanie  do innych 
jednostek o podobnej wielkości wskazuje, że Gmina Mszczonów nie wykazuje żadnych 

niekorzystnych  tendencji w zakresie finansów. 
 
 
 

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów 
Strategia Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku została 

przyjęta Uchwałą Nr XXIII/161/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016 r. Jest ona 
głównym instrumentem realizacji celów rozwojowych gminy  w perspektywie do roku 2025. Przyjęto w niej 
następujące kierunki:  

 
 

Wizja:  Gmina Mszczonów atrakcyjnym miejscem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
inwestycyjnego, wyróżniającym się w skali regionu i kraju, posiadającym przyjazną środowisku 

gospodarkę oferującą mieszkańcom dobrą jakości życia i oferującą kompleksową obsługę dla osób 
odwiedzających gminę. 

 
 

Misja:  Zbudowanie konkurencyjnego ośrodka gminnego wykorzystującego własny potencjał 
produkcyjno-usługowy oraz turystyczny i rekreacyjny, dogodne położenie geograficzne i walory 

naturalne dla wzmocnienia współpracy społeczno-gospodarczej i tworzenia harmonijnych warunków 
rozwoju życia na terenie gminy. 

 
 
Cel główny został określony jako:  

Wzrost konkurencyjności gminy oparty na potencjale własnym dla rozwoju zrównoważonej gospodarki, 
o środowiskowych walorach technologicznych i dynamicznej przedsiębiorczości z udziałem aktywnych 

zawodowo i społecznie mieszkańców. 

 
 
Tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego stanowi jedno z kluczowych zadań 

samorządu gminy. Kierunki i cele  zawarte w dokumencie  koncentrują się w dużej mierze na wzmacnianiu 
nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, a także zrównoważonego jej rozwoju w aspekcie zapewnienia 
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nowoczesnej edukacji, dobrej jakości opieki zdrowotnej i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców.  
Strategia wskazuje także znaczenie rewitalizacji obszarów miejskich dla rozwoju społeczno-
gospodarczego Gminy Mszczonów, w tym wykorzystania jej naturalnych potencjałów rozwoju i zasobów 
kulturowych. W Strategię wpisano szereg działań  mających pozytywny, długoterminowy wpływ na  
podniesienie standardu życia ludzi zamieszkujących gminę. Należą do nich: rozwój usług  edukacyjnych, 
sportu, wypoczynku, budowę więzi społecznych i współpracy mającej na celu poprawę jakości 
środowiska lokalnego oraz aktywizacji społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych. 

Co więc jest uznane za charakterystyczne dla Gminy Mszczonów? 
Do kluczowych zidentyfikowanych elementów mających wpływ lub szanse na wpływ na rozwój  

gminy zaliczono następujące elementy: 
 stosunkowo dużą liczbę podmiotów gospodarczych i przedsiębiorczość mieszkańców gminy,  
 silny profil sektorowy gospodarki gminy związany z usługami w logistyce oraz z potencjałem dla 

rozwoju specjalizacji opartych na własnym potencjalne sektorowym,  
 potencjał dla rozwoju turystyki o walorach zdrowotnych i rekreacyjnych,  
węzeł transportowy rangi ponadregionalnej i dogodne skomunikowanie z dużymi 

aglomeracjami,  
 korzystną strukturę gospodarki,  
 potencjał dla aktywizacji społecznej, zawodowej i gospodarczej mieszkańców,  
 rezerwę terenów inwestycyjnych i infrastruktury dla przedsiębiorczości, w tym możliwości rozwoju 

nowych form wsparcia inwestycji typu parki przemysłowe, inkubatory, tereny strefowe, obszary 
przywęzłowe jako lokalne miejsca dla rozwoju przedsiębiorczości,  

 potencjał przyciągania do gminy inwestorów z branży przetwórstwa, usług, logistyki, technologii 
przetwarzania żywności,  

 potencjał dla rozwoju gospodarki zrównoważonej oraz efektywnej energetycznie i 
prośrodowiskowej oraz do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,  

 potencjał małych i średnich przedsiębiorstw  stymulujący nowe usługi wypierające tradycyjne  
formy usług i produkcji, 

 potencjał dla  odchodzenia od tradycyjnej działalności rolniczej. 
 

** 
W roku 2021 wspólne komisje  Rady Miejskiej na posiedzeniu w marcu  zaopiniowały dokument  

Raport z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 
2025 roku. W tym samym miesiącu na Sesji Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie  Raport z monitoringu.  

W mawianym dokumencie gminnym wyznaczone następujące kierunki - cele strategiczne : 
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Podstawowym narzędziem monitorowania realizacji Strategii są  okresowe wskaźniki określone na 

poziomie celu głównego oraz celów operacyjnych. Dla wszystkich wskaźników przyjęto sposób pomiaru 
zakładający trzyletnią częstotliwość obserwacji, określenie wartości bazowej oraz docelowej, a także 
zakładanej wartości w roku 2020 i w kolejnych. Wartości uzyskane na dzień 31 grudnia 2021 są ujęte w 
poniższej tabeli: 
 
 
 



 

Tabela 12 
 

 
 

Wskaźnik 
Wartość 
bazowa 
(2014 r.) 

Wartość uzyskana w 
2018 r. (stan na 
31.12.2018 r.) 

Wartość uzyskana 
w 2020 r. (stan na 

31.12.2020 r.) 

Wartość uzyskana w 2021 
r. (stan na 31.12.2021 r.) 

Wartość 
docelowa 
w 2020 r. 

Sposób 
pomiaru 

Źródło danych 
Jednostka organizacyjna 
odpowiedzialna za 
przygotowanie informacji 

Liczba 
przedsiębiorstw w 
Gm. Mszczonów  

927 
 

995 1100 1111 970 Co 3 lata GUS 
Wydział Gospodarki 

Gminnej 

Saldo migracji 
wewnętrznych i 
zagranicznych na 
pobyt stały na 1tys. 
ludności 

-5,0 

Saldo migracji 
wewnętrznych  – 

2,8 osoby 
Saldo migracji 

zagranicznych  - 
0,09 osoby 

Saldo migracji 
wewnętrznych  
w 2019 r.  – 2,4  
Saldo migracji 
zagranicznych  

w 2019 r. -  0,17  

Saldo migracji 
wewnętrznych  w 2019 

r. : – 1,8 osoby 
Saldo migracji 

zagranicznych 2019 r. : 
0,09 osoby 

-2,8 Co 3 lata 
Urząd Miejski 

w Mszczonowie 
Wydział Spraw 
Obywatelskich 

Liczba związków i 
powiązań 
kooperacyjnych i 
gospodarczych w 
Gm. Mszczonów 

1 1 2 3 4 Co 3 lata 
Urząd Miejski 

w Mszczonowie 
Gminne Centrum 

Informacji 

Osoby fizyczne 
prowadzące 
działalność 
gospodarczą  

670 790 863 878 700 Co 3 lata 
Urząd Miejski 

w Mszczonowie 
Wydział Gospodarki 

Gminnej 

Udział bezrobotnych 
zarejestrowanych w 
liczbie ludności w 
wieku produkcyjnym 
Gm. Mszczonów 

7,2 5,02 5,07 5,37 5,8 Co 3 lata PUP 
Gminne Centrum 

Informacji 



 

Uzyskane wartości poszczególnych wskaźników pokazały, że możliwości rozwojowe Gminy 
Mszczonów ewoluują przez lata działania programu,  a rozwój gospodarczy przyspieszył. Od początku 
realizacji strategii,  już w 2020 r.,  osiągnięte zostały wartości docelowe czterech z pięciu wskaźników 

celu głównego. 

Znacznie zwiększyła się w stosunku do planowanej liczba przedsiębiorstw oraz liczba osób 
prowadzących działalność gospodarczą, a   zmniejszyło się saldo migracji wewnętrznych.   

Dane z 2021 r.  wskazują, że w czterech grupach poprawiły  się w stosunku do roku poprzedniego. 
Jedynie poziom bezrobotnych zarejestrowanych zwiększył się o 0,3.  

 

Realizacja Programu Rewitalizacji miasta Mszczonowa   
Działaniem mającym wpływ na rozwój Gminy Mszczonów jest przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/266/17 

Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 kwietnia 2017 r.  „Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na 
lata 2016-2023''. Sprawozdanie z wykonania zostało  przedstawione w osobnym dokumencie.  

Dla przypomnienia w niniejszym raporcie znajdują się najważniejsze  elementy odnoszące się do 
roku 2021. Celem głównym rewitalizacji jest społeczno-gospodarczy i funkcjonalny wzrost znaczenia 
obszarów miejskich poprzez ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych i 
zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju miasta ukierunkowanego na poprawę jakości życia 
mieszkańców Mszczonowa  
Cel główny rewitalizacji Mszczonowa zostanie osiągnięty przez realizację czterech celów szczegółowych:  
Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Mszczonowa w wyniku przeciwdziałania negatywnym 
zjawiskom społecznym, promocji integracji i włączenia społecznego, zwiększenia dostępności i jakości 
usług publicznych, edukacji oraz wzmocnienia integracji i aktywizacji mieszkańców.  
Cel 2. Rozwój i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności i 
odpowiedniego standardu infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.  
Cel 3. Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców i pobudzanie lokalnej 
przedsiębiorczości.  
Cel 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego i racjonalne korzystanie ze środowiska naturalnego przy 
jego poszanowaniu. 

W roku 2021 zrealizowano następujące zadania wynikające z Programu Rewitalizacji:  
Działania kulturalno- turystyczne 

 Gminne Centrum Informacji:  gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej – cykl zabaw terenowych 
dla rodzin, konkursy,   obchody  rocznicy zwycięskiej Bitwy Mszczonowskiej, koncerty i występny 
plenerowe.  

 Gminne Centrum Informacji:  Projekt „Od smyka do seniora” – cykl zajęć umuzykalniających. W 
okresie epidemii były one prowadzone w formie on-line. Uczestnicy zajęć przygotowali teledysk 
z okazji obchodów Konstytucji 3 Maja. 

 Gminne Centrum Informacji:  w ramach cyklu  Jak wyglądał dawny Mszczonów - organizacja  
pięć wystaw w  Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów i w  przykościelnym parku miejskim. 

 Gminne Centrum Informacji:  w ramach Klubu Miłośników Gier  cykl 4 spotkań „Planszówki z 
historią" (gry związane z historią Polski).    

 Cykl - Spacerkiem po dziejach Ziemi Mszczonowskiej – ze względu na COVID-19 większość 
wydarzeń organizowanych przez Gminne Centrum Informacji zostało przeniesionych do 
Internetu.  

 Gminne Centrum Informacji:  przeprowadzono   grę strategiczną z okazji 158 rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego.  

 Gminne Centrum Informacji: opublikowano cykl wystaw online „Eksponat miesiąca" 
pokazujących wybrane eksponaty z  Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej oraz  Izby  Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów.  

 Gminne Centrum Informacji: nagrano i zamieszczono  w sieci lekcje historii z udziałem Pani  
Barbary Gryglewskiej. 

 Gminne Centrum Informacji:  na Facebooku zamieszczono wirtualne wystawy  „Galeria dawnych 
pocztówek wielkanocnych", „Mszczonów na starej fotografii", „Tak powstała Niepodległa", 
„Bitwa Warszawska. Stulecie zwycięstwa".  

 Gminne Centrum Informacji: quiz z okazji Dnia Flagi Narodowej i święta Konstytucji 3 Maja. 
 Gminne Centrum Informacji  we współpracy z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym:  

na ogrodzeniu Przedszkola Miejskiego udostępniono  wystawę  „W hołdzie Bohaterom Powstania 
Warszawskiego".  

 Gminne Centrum Informacji we współpracy z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym i 
Warszawskim Towarzystwem Strzeleckim: z okazji 82 rocznicy obchodów Bitwy Mszczonowskiej 
zorganizowano rajd i piknik strzelecki.  
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 Gminne Centrum Informacji:  w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów odbyło się spotkanie 
poświęcone lokalnym wydarzeniom z okresu stanu wojennego.  

 Ośrodek Sportu i Rekreacji:  coroczna akcja „Lato w mieście”  umożliwiająca  dzieciom, młodzieży 
szkolnej oraz studentom z terenu gminy Mszczonów na korzystanie z basenów Term Mszczonów 
po promocyjnej cenie. 

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie:  dwudziesty  rajd rowerowy na orientację.  Głównym 
celem była promocja turystyki rowerowej, a także poznanie walorów turystycznych i 
krajoznawczych okolic Mszczonowa.  

 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie:   IV edycja Nocnego Pieszego Rajdu na orientację 
„Świetlik”.  
 

Poza działaniami wchodzącymi  w zakres rewitalizacji Gminne Centrum Informacji 
zorganizowało także: 
 Pomoc w poszukiwaniu przodków oraz udostępnianie zdjęć i artykułów historycznych  
 Współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie organizacji  warsztatów 

edukacyjnych dla szkół na temat Cichociemnych  i stanu wojennego   
 Spotkanie promocyjne albumu muzycznego z udziałem Joanny Maklakiewicz - „Saga rodu 

Maklakiewiczów”, pieśni braci Franciszka, Jana i Tadeusza Maklakiewiczów. 
 Noc Muzeów wraz z otwarciem wystawy, quizem wiedzy „Co wiesz o historii Mszczonowa?”, 

questem   "Spacer z historią Mszczonowa w tle". 
 „Wspomnienie PRL-u”: Impreza we współpracy z Mszczonów Klasycznie  

Inwestycje –zadania 
 Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi -  inwestycja w trakcie 

realizacji. Poniesiono koszty związane z robotami budowlanymi,  nadzorem archeologicznym oraz 
nadzorem inwestorskim oraz z opracowaniem planu organizacji ruchu na parkingu. W zakresie 
prac wykonano m.in. budowę  placów zabaw,  siłowni zewnętrznej z miejscem do wypoczynku, 
pump-trucku, fontanny dyszowej, altany, parkingu,  oświetlenie terenu,  montaż małej 
architektury, wykonanie monitoringu i wpięcie go do istniejącego systemu, zagospodarowanie 
terenów zielonych wraz z wykonaniem nawodnienia,  wykonanie oświetlenia wieży kościoła. 
Planowane zakończenie całości - marzec 2022 r. 

 Przebudowa ulicy Północnej z łącznikiem do ul. Brzoskwiniowej w ramach projektu „Rozbudowa 
ul. Północnej w m. Mszczonów”. Również w roku 2021 złożono wniosek do Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.  

 Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ul. Nowy Rynek. W roku 2021 r. zlecono wykonanie 
opracowania projektu zagospodarowania Placu Piłsudskiego. Termin wykonania opracowania 
projektu zaplanowano do 31 maja 2022 r.  

 Przebudowa ulicy Szkolnej  w ramach projektu  „Rozbudowa ulicy Szkolnej w m. Mszczonów na 
odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej”.  

 Rozbudowa i adaptacja budynku przy ul. Tarczyńskiej 31. W 2021 r. podpisano umowę na 
wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej zadania „Budowa budynku Centrum 
Aktywności Lokalnej w Mszczonowie”. Inwestycja ma na celu uruchomienie Domu Pobytu 
Dziennego dla seniorów i osób niesamodzielnych oraz punktu rehabilitacji służącego realizacji 
zadań w zakresie ochrony zdrowia.  

 Rozbudowa i adaptacja budynku dawnego komisariatu policji.  Wykonano kompleksową 
dokumentację budowalną i uzyskano pozwolenie na budowę Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego w Mszczonowie w celu zapewnienia  pomieszczeń dla Muzeum Ziemi 
Mszczonowskiej,  

 Odrestaurowanie historycznego budynku młyna. Na podstawie Uchwały  z dnia 1 grudnia 2021 
r.  radni podjęli decyzję o nabyciu nieruchomości przez Gminę Mszczonów.  

 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. W wyniku złożonego wniosku Gmina 
Mszczonów znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania. Jednym z zadań w 
ww. projekcie jest termomodernizacja OSP w Mszczonowie.  

 Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe w indywidualnych budynkach mieszkalnych. W 
2021 r. na terenie objętym rewitalizacją udzielono dotacji 14 właścicielom nieruchomości na 
wymianę pieców  węglowych na  gazowe.  

 Termomodernizacja budynku Mszczonowskiego Ośrodka Kultury. W wyniku złożonego wniosku 
Gmina Mszczonów znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania. Jednym z 
zadań w ww. projekcie jest termomodernizacja Mszczonowskiego Ośrodka Kultury.  

 Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie miasta  na  ulicy Maklakiewicza i  
Wschodniej   

Działania edukacyjne  
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 Podmiot realizujący Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie. Zakres 
działań: realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,   realizacja dodatkowych 
zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do 
nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, realizacja dodatkowych zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia uczniów pn. „Młodzi 
eksperymentatorzy”, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK, w tym 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,  realizacja dodatkowych zajęć 
rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów,  realizacja zajęć 
organizowanych poza szkołą, wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania 
potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i 
prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  realizacja zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
przygotowanie nauczycieli do nauczania i terapii dzieci i młodzieży z dysfunkcjami i z 
niepełnosprawnością intelektualną,  doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych podstaw.   

 Gminne Centrum Informacji  - obsługa komputera dla osób 50+  - cykl szkoleń w dwóch klubach 
Seniora działających na terenie Mszczonowa.  

 Miejska Biblioteka Publiczna – program  „A jak będę dorosły – czyli z dziećmi o przyszłości”,  
mającego na celu przybliżenie dzieciom różnych ciekawych zawodów i  przekazanie wiedzy kim 
mogą zostać w przyszłości. Seria spotkań z przedstawicielami ciekawych zawodów, które zostały 
rozpoczęte przed czterema latami w 2021 roku przeniesione zostały do Internetu, gdzie gości 
zastąpiły książki, a zajęcia  z książką  prowadzone były na  Facebooku. 

 Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj – rozwój kompetencji uczniów b. gimnazjum w Mszczonowie -   
zadania ujęte w programie rewitalizacji w projekcie „Lepszy start – pewna meta” zostały 
włączone do projektu „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” i były realizowane w strukturze  Szkoły 
Podstawowej w Mszczonowie. 

 Ferie i wakacje z Gminnym Centrum Edukacji - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W 
wakacje odbywały się zajęcia warsztatowe połączone z żywą lekcją historii oraz warsztatowe.   
 

Inne działania 
 Na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie wprowadzono 

dodatkowe patrole policyjne do obszarów rewitalizacji. Na ten cel gmina przeznaczyła kwotę  
10.000 zł.  

 Budowa monitoringu w centrum Mszczonowa. W roku 2021  zorganizowano  spotkanie z 
dzielnicowym miasta Mszczonowa dotyczące tego zadania. Zostały wytypowane newralgiczne 
miejsca, w których dochodzi do łamania prawa i wyznaczono lokalizację 19 kamer wizyjnych.  W 
grudniu 2021 r. opracowana została koncepcja, obejmująca analizę i rozmieszczenie kamer 
monitoringu miejskiego mającego na celu ciągłe nagrywanie i monitoring zdarzeń we 
wskazanych miejscach. 

 Promocja gminnych terenów inwestycyjnych. W miarę potrzeb publikowano oferty sprzedaży  
nieruchomości  na stronie www.mszczonow.pl, BIP  Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz  w 
prasie.  

 
W  wyniku działań rewitalizacyjnych w poszczególnych rejonach miasta zanotowano następujące wyniki: 
Podobszar I. W roku 2021 nastąpił w porównaniu do roku 2020:  

 spadek liczby osób zamieszkujących ten obszar, z 379 do 353.  
 niewielki spadek liczby osób bezrobotnych, z 27 do 24.  
 zmniejszenie się liczby osób w wieku poprodukcyjnym, z 102 do 88  
 znaczne zwiększenie się liczby popełnianych wykroczeń, z 11 do 37.  
 zwiększenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej, z 72 do 74 osób.  

Podobszar II. W roku 2021 nastąpił w porównaniu do roku 2020:  
 spadek liczby osób zamieszkujących, z 1225 do 1060.  
 spadek  osób bezrobotnych, o 4 osoby.  
 znaczący spadek liczby osób w wieku poprodukcyjnym, z 458 osób do 364. 
 spadek  liczby osób korzystających z pomocy społecznej,  z 77 do 59.  
 wzrost  liczby przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu, z 17 do 34.  

Podobszar III. W roku 2021 nastąpił w porównaniu do roku 2020: 
 spadek liczby ludności, z 1432 do 1354 osób.  
 spadek  liczby osób w wieku poprodukcyjnym z 375  do 336.   
  wzrost liczby przestępstw i wykroczeń,  z 23 do 43.  
 wzrost  liczby  osób bezrobotnych, z 24 do 28.  
 wzrost liczby  osób korzystających z pomocy społecznej, z 37 do 41.  
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Podobszar IV. W roku 2021 nastąpił w porównaniu do roku 2020: 
 spadek liczby ludności,  z 147 do 134 osób. 
 spadek  liczby osób korzystających z pomocy społecznej, z 4 osób  do 2.  
 spadek liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym,  z 53  do 39. 
 nie zanotowano  przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. 
 nie zanotowano zmian liczby  osób bezrobotnych. 

 
 

Problematyka projektów zagospodarowania 
przestrzennego 

Strategia Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku została 
przyjęta Uchwałą Nr XXIII/161/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016 r.  jako instrument  
realizacji celów rozwojowych gminy  i wyznaczyła w działaniach tworzenie warunków prawnych – 
wprowadzanie postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), które dadzą 
możliwość rozwoju budownictwa. Gmina sukcesywnie od lat takie prace prowadzi. 

W roku 2021 Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa  oraz  wspólne komisje na swoich posiedzeniach 
opiniowały następujące dokumenty: 
-projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 42/3, 42/4 położone w miejscowości 
Wręcza A. 
-projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa. 
-projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego fragmenty miasta - Obszar I i II 
-projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Olszówka. 
-projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa 
obejmującego działkę nr ew. 1634/17. 
-projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 
listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie i 
fragment miejscowości Marków - Towarzystwo. 
-projekt  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mszczonowa obejmującego działki nr ew. 82/11, 82/12, 82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/21, 82/22, 82/24, 
82/25, 82/26, 82/27 w ich granicach ewidencyjnych. 
-projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 września 
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentu miejscowości Lublinów i Czekaj. 
-projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP miasta Mszczonowa obejmującego 
fragment miasta Mszczonowa pomiędzy ulicami - Sienkiewicza, 3-go maja, Warszawską i Nowy Rynek 
 

Rada Miejska  w roku 2021 przyjęła szereg uchwał dotyczących planów zagospodarowania 
przestrzennego: 
Tabela 13 

Nr uchwały Przedmiot uchwały 

Uchwała NR 
XXX/256/21 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Adamowice, Powązki i Gurb. 

Uchwała NR 
XXXIII/282/21 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mszczonów obejmującego działkę nr ew. 87 położoną w miejscowości 
Wymysłów. 

Uchwała NR 
XXXIV/300/21 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 42/3, 42/4 
położone w miejscowości Wręcza A. 

Uchwała NR 
XXXIV/303/21 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa. 

Uchwała NR 
XXXV/310/21 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego fragmenty miasta - Obszar I i 
II. 
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Uchwała NR 
XXXVI/320/21 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Olszówka. 

Uchwała NR 
XXXVII/326/21 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 
grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki nr 
ew. 82/11, 82/12, 82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/21, 82/22, 82/24, 82/25, 82/26, 
82/27 w ich granicach ewidencyjnych. 

Uchwała NR 
XXXVII/327/21 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 
listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków - 
Towarzystwo. 

Uchwała NR 
XXXVIII/342/21 

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 
września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Lublinów i 
Czekaj 

Uchwała NR 
XXXVIII/349/21  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego fragment pomiędzy ulicami - 
Sienkiewicza, Nowy Rynek, Warszawską, 3-go Maja. 

Uchwała NR 
XXXIX/352/21 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 
listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków - 
Towarzystwo. Straciła  moc Uchwała Nr XXXVII/327/21 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 
XV/120/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków Towarzystwo.  

 
Stan pokrycia obszaru gminy planami przedstawia poniższa mapa. 
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Polityka Inwestycyjna Gminy Mszczonów 
 

Inwestycje prowadzone są w Gminie Mszczonów od lat. Część z nich wynika z przyjętej 
wieloletniej strategii, inne z pilnych, lokalnych potrzeb mających na celu możliwie szybkie zaspokojenie,  
również estetycznych jak i wypoczynkowych oczekiwań  mieszkańców lub też naprawy zaistniałych 
problemów w zakresie bezpieczeństwa. Ważną kwestią było właśnie polepszenie komfortu bezpiecznego  
poruszania się pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniach i przejściach przy coraz bardziej intensywnym 
ruchu. 

Ujęte w strategii rozwoju gminy cele  inwestycyjne  mają bardzo silny związek z rozwojem 
gospodarczym.  Ten wymaga  infrastruktury, także  komunikacyjnej, budowy  nowych i   modernizacji już 
istniejących dróg.  Korzystają z tego mieszkańcy, którzy jednocześnie widzą  starania organów gminy o 
pełniejsze zaspakajanie ich  potrzeb i  dają poczucie komfortu zamieszkiwania w gminie. Jest  to korzystne 
dla transportu związanego z rozwijającą się turystyką,  jak i funkcjami przemysłowo-gospodarczymi gminy. 

Zarówno lokalni przedsiębiorcy jak i zewnętrzni inwestorzy bez rozwijającej się infrastruktury nie 
mają większych szans działania. Rozwój gminy to większe podatki, jak i  rosnąca liczba miejsc pracy.  
Licząc na pełną reaktywację po okresie pandemicznym coraz bardziej popularnych inwestycji w 
turystykę, nie sposób nie myśleć o drogach, również tych lokalnych. Rozwój turystyki przyniesie za sobą 
popyt na usługi i lokalny handel,  a te będą mieć niewątpliwy wpływ również na możliwość działania  
miejscowych  przedsiębiorców. Lepsza infrastruktura  to też  zachęta do osiedlania się w gminie, której 
połączenie z wielkimi miastami jest już  dobre. Konsekwentne i planowe działania inwestycyjne są 
podstawą rozwoju całej gminy.  

Źródła finansowania zostały omówione  obszernie w sprawozdaniu Skarbnika Gminy Mszczonów, 
tu zaś są przypomniane jedynie skrótowo. W 2021r. dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie  
11.720.129 zł  i  zakwalifikowano do nich m.in.: 
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi 
gminnej – ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów  w kwocie 1.888.622 zł,  
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Mszczonowie ul. Wschodniej w kwocie 
57.037 zł,  
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- dotację celową przyznaną przez Marszałka Województwa na zadanie pn. „Przebudowa fragmentu ulicy 
Słonecznej  w Kaczkowie” w kwocie 62.626 zł, 
- środki z tytułu  przyznanego na podstawie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie  
objęcia przez Gminę Mszczonów w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej pod nazwą KZN 
Mazowsze Centrum Sp. z o.o. udziałów w kwocie 3.000.000 zł, 
- dotację celową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckie 
Strażnice OSP-2021 z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ratownictwa drogowego dla OSP we Wręczy 
w kwocie 11.200 zł, 
- środki otrzymane z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i 
zaopatrzenia w wodę  w kwocie 300.000 zł, 
- środki otrzymane z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji  w zakresie kanalizacji w kwocie 
900.000 zł, 
- dotację celową ze środków europejskich w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do realizacji 
projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z 
zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów”  w kwocie 186.372 zł, 
- dotację celową ze środków europejskich na dofinansowanie realizacji zadania „Rozwój                                       
i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”  w kwocie 1.839.767 zł. 
 

Poniżej zamieszczony jest wykaz inwestycji, które mają ścisły związek z realizacją nie tylko Strategii 
Rozwoju, ale i innych programów aktywnych w gminie. Podane informacje  odnoszą się do roku 2021 
(stan na 31 grudnia 2021 r.). 



Raport o stanie Gminy Mszczonów w roku 2021 

33 | S t r o n a  
 

Nazwa Opis - uwagi 

Prace dokumentacyjne 
Budowa Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego w Mszczonowie - w celu 
zapewnienia pomieszczeń dla 
Muzeum Ziemi Mszczonowskiej  

Wykonano kompleksową dokumentację budowalną i uzyskano 
pozwolenie na budowę.  

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej -  w celu 
poprawy stanu środowiska 
naturalnego 

Gmina złożyła w 2021 r. wniosek o dofinansowanie i znalazła się 
na liście wniosków pozytywnie ocenionych, jednak z uwagi na 
brak środków finansowych dofinansowanie nie zostało 
przyznane. W przypadku zwiększenia alokacji na konkurs ze 
środków RPO WM zadanie zostanie dofinansowane, 
wnioskowana kwota dofinansowania  w 2022 r. -  3.996. 765 zł. 

Zagospodarowanie parku miejskiego 
wraz z terenami przykościelnymi – II 
etap  w celu stworzenia 
zintegrowanej, atrakcyjnej oferty 
spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców Mszczonowa 

W lutym 2021 r.  podpisano  umowę na wykonanie robót 
budowlanych, nadzór archeologiczny oraz  inwestorski. 
Inwestycja jest w trakcie realizacji.  
Ogólny zakres wykonanych prac obejmuje budowę: placu 
zabaw o powierzchni poliuretanowej, placu zabaw  o 
powierzchni trawiastej, siłowni zewnętrznej z miejscem do 
wypoczynku,  pump trucku,  dostawę i montaż toalety miejskiej, 
alejek parkowych oraz schodów terenowych, fontanny 
dyszowej, dużej altany, mostku drewnianego, ogrodzenia 
panelowego zewnętrznego oraz ogrodzenia placu zabaw, 
parkingu, oświetlenia terenu, montaż małej architektury, 
wykonanie monitoringu i wpięcie go do istniejącego systemu, 
zagospodarowanie terenów zielonych wraz z wykonaniem 
nawodnienia, wykonanie oświetlenia wieży kościoła 

Opracowanie dokumentacji na 
budowę drogi gminnej w m. Marków 
Towarzystwo, Grabce Józefpolskie, 
Mszczonów na odcinku od drogi 
powiatowej do ul. Żyrardowskiej. 

  Opracowano dokumentację projektową na budowę nowej 
drogi łączącej drogę powiatową  z drogą gminną- ulicę 
Żyrardowską. Został opracowany i przekazany projekt 
budowlany oraz złożony wniosek o pozwolenie do ZRID. 
Zakończenie umowy wraz z pozyskaniem ostatecznego 
pozwolenia ZRID zostało wyznaczone do 31.03.2022r.   

Opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej na realizację zadania 
budowy oświetlenia ulicznego w 
Mszczonowie przy ul. Tarczyńskiej 

Opracowanie dokumentacji  odcinka od skrzyżowania ul. 
Tarczyńskiej z ul. Szarotki do  posesji  przy ul. Tarczyńskiej 114  w 
kwocie 29.889 zł 

Opracowanie kompletnej 
dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej na realizację zadania 
budowy oświetlenia ulicznego w 
miejscowości Nowy Dworek. 

Wykonano prace o wartości  15.252 zł. 

Prace kanalizacyjne i sieci wodociągowe, ochrona środowiska 

Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci 
wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia 
wody wraz z zakupem agregatów 
prądotwórczych na terenie gminy 
Mszczonów w celu poprawy stanu 
środowiska naturalnego. 

Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 r. W 2021 roku zakończono prace projektowe 
dla części  dotyczącej wodociągu i kanalizacji w miejscowości 
Ciemno Gnojna. Zakończono rozbudowę SUW w Lindowie oraz 
zakupiono agregat prądotwórczy. Planowane zakończenie 
realizacji projektu zaplanowane zostało w kolejnym roku. 

Budowa kanalizacji sanitarnej na 
osiedlu Tarczyńska – w celu poprawy 
stanu środowiska naturalnego. 

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 
Generała Andersa na osiedlu Tarczyńska.  

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Grabcach Józefpolskich – w celu 
poprawy stanu środowiska 
naturalnego. 

Poniesione wydatki na aktualizację kosztorysów 
inwestorskich oraz weryfikację dokumentacji projektowej. W 
sierpniu 2021 r.  została podpisana umowa z wykonawcą robót 
budowlanych. Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano  
na kwiecień 2023 roku.   Inwestycja  ma strategiczne znaczenie z 
uwagi na systematycznie zwiększającą się ilość ścieków, 
wymagających oczyszczenia. Rozbudowa obiektu 
zagwarantuje jego wydolność na kolejne lata. Konieczne jest   
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dostosowania technologii oczyszczania do  określonej 
przepisami jakości ścieków w odpływie. 

Finansowanie (dofinansowanie) 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków przez osoby fizyczne. 

Zgodnie z uchwalą Rady Miejskiej w Mszczonowie LV/407/18 – w 
kwocie 52.798 zł. 

Wymiana pieców ogrzewania 
węglowego na gazowe lub olejowe. 

Finansowanie w kwocie 259.328 zł. 

Unieszkodliwianie wyrobów 
azbestowych 

Finansowanie lub dofinansowanie inwestycji  polegającej na 
usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest 
zgodnie z Uchwałą Nr LV/407/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 
w sprawie zasad trybu udzielania dotacji celowej na 
finansowanie i dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej  w kwocie 38.524 zł. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Rozbudowa i przebudowa budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Piekarach. 

Zakończono I etap inwestycji.  Zadanie obejmowało rozbudowę 
i przebudowę istniejącej remizy OSP w Piekarach do stanu 

surowego zamkniętego wraz z pokryciem dachowym. 
Rozbudowa i przebudowa budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Grabcach Towarzystwo – w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

Poniesione wydatki dotyczą płatności za wykonanie robót 
budowlanych, nadzór inwestorski oraz wyposażenie strażnicy. 
Inwestycja zakończona w październiku 2021.  

Rozbudowa budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zbiroży – w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

Umowa z wykonawcą  oraz nadzorem inwestorskim została 
podpisana w lutym 2021. Poniesione wydatki dotyczą usunięcia 
kolizji z linią napowietrzna średniego napięcia oraz robót 
budowlanych  związanych  z rozbudową strażnicy. Pozostała 
kwota w wysokości 56.352 została zaplanowana do wydania do 
30.06.2022r. 

Dofinansowanie  Komendy PSP w 
Żyrardowie. 

Dofinansowanie  w kwocie 50.000 zł zakupu samochodu 
ciężkiego ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w 
Żyrardowie. 

Dofinansowanie OSP Mszczonów. Zakup samochodu-drabiny w kwocie 269.970 zł. 
Dofinansowanie OSP Osuchów. Zakup średniego samochodu do ratownictwa pożarowego w 

kwocie 257.675 zł. Zakup zestawu ratownictwa technicznego w 
kwocie 30.000 zł. 

Dofinansowanie OSP Wręcza. Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego w kwocie 22.400 zł. 
Inne inwestycje 

Budowa budynku centrum Aktywności 
Lokalnej w Mszczonowie  w celu 
uruchomienia Domu Pobytu 
Dziennego dla seniorów i osób 
niesamodzielnych oraz punktu 
rehabilitacji. 

 W grudniu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie 
dokumentacji projektowo-budowlanej zadania „Budowa 
budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie”.  
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Zaplanowano 
zakończenie zadania  w czerwcu 2022 r. 

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Szkole Podstawowej w Osuchowie. 

W sierpniu 2021roku uzyskano  dofinansowanie z Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2021 w 
kwocie 199.942 zł. Po wyborze wykonawcy we wrześniu 2021 roku 
przystąpiono do realizacji zadania.  Przedmiotem inwestycji jest 
budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, 
z wyposażeniem, budowa trawnika  oraz siedzisk. Zakończenie 
realizacji inwestycji zaplanowane było na 30 kwietnia  2022 r. 

Rozwój i zagospodarowanie zieleni 
miejskiej w Mszczonowie – poprawa 
jakości środowiska miejskiego. 

Na realizację zadania  uzyskano dofinansowanie w ramach 
Funduszu Spójności. Wartość dofinansowania  2.199.923 zł. przy 
całkowitej  wartości projektu:  2.785.748 zł. 
 W roku 2021w  wykonano zieleń wzdłuż ul. Spokojnej, Ługowej, 
Rolniczej, Wschodniej i Północnej oraz w ul. Tarczyńskiej. 
Poniesiono również wydatki na koszty wynagrodzeń członków 
JRP.   

Modernizacja Izby Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów. 

Montaż klimatyzacji w budynku Izby Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów”  za kwotę  20.418 zł. 

Leasing samochodu. Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne (w 
dz. 801 oświata) – kwota 114.196 zł. 
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Inwestycje drogowe 
Budowa chodnika na ul. Wschodniej 
w Mszczonowie. 

Wykonano fragment chodnika łączącego ul. Generała 
Sikorskiego oraz ulicę Generała Grota Roweckiego o dł. 315 m 
wraz ze zjazdami  z kostki betonowej. 

Przebudowa fragmentu ulicy  
Słonecznej w Kaczkowie . 

Przebudowano fragment ulicy Słonecznej w Kaczkowie  o dł. 600 
m. Zakres obejmował: uzupełnienie kruszyw łamanych istniejącej 
podbudowy, poszerzenia podbudowy drogi, wykonanie 
nawierzchni emulsją asfaltową i grysami kamiennymi, 
utwardzenie poboczy i oznakowanie pionowe. Inwestycja z 
dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego  w kwocie 
62.626 zł.   

Budowa fragmentu chodnika na ul. 
Olchowej w Mszczonowie. 

Wykonano fragment chodnika  o dł. 288 wraz ze  zjazdami . 

Przebudowa drogi gminnej – ulicy 
Żyrardowskiej od granicy gminy w 
Grabcach Józefpolskich do wiaduktu 
nad DK nr 8 w Mszczonowie. 

Inwestycja w 2021 r. była w trakcie realizacji.  Termin wykonania 
robót do 30.06.2022. Na inwestycję pozyskano środki z 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.519.853 zł.  W 
2021  dotacja wyniosła 1.888.622 zł Pozostałe środki były z 
budżetu gminy. Całkowita wartość inwestycji wynosi 4.286.070 zł. 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przejściu dla pieszych 
w Mszczonowie na ul. Wschodniej. 

Wykonano wyniesione przejście dla pieszych  wraz ze znakami 
aktywnymi przejścia i doświetleniem oraz oznakowaniem 
poziomym i pionowym. Na inwestycję  pozyskano 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla 
pieszych na 2021 r. w kwocie 57.037  zł.  

Przebudowa Placu Piłsudskiego i 
Nowego Rynku w Mszczonowie. 

W trakcie opracowania był  projekt budowlany na przebudowę 
Placu Piłsudskiego i Nowego Rynku. Zakres opracowania  został 
rozszerzony o toaletę publiczną i podejścia uzbrojenia do 
fontanny. Termin wykonania opracowania wraz z pozyskaniem 
pozwolenia na budowę planowano do końca maja 2022r.   

Budowa azyli na przejściach dla 
pieszych. 

Wykonano wyniesione przejście dla pieszych w ul. Maklakiewicza 
w Mszczonowie wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. 

Zakup usług remontowych. Wykonano: 
Remonty cząstkowe nawierzchni   ulic na terenie miasta i gminy 
Mszczonów  emulsją i grysami . 
Konserwację sygnalizacji świetlnej – ulice Warszawska i  
Wschodnia.  
Remont ul. J. Sokołowskiej w Adamówku. 
Remont zjazdów i nawierzchni  ul. Żukowskiej w Świnicach i ul. 
Brzozowej w  Czekaju. 
Remontu nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem 
fragmentu ul. Fabrycznej w Mszczonowie.  
Remont  fragmentów dróg, w tym  ulicy Spokojnej w Kowiesowie,  
ulicy   Świerkowej w Adamowicach, ulicy Piekarskiej w Strzyżach, 
ulicy Gościnnej w Osuchowie,  ulicy Spokojnej w Zimnej Wodzie,  
ulicy Wiosennej w Zimnicach, ulicy Słonecznej w Wygnance,  
ulicy Dworskiej w Nosach Poniatkach,  ulicy Głównej w 
Zdzieszynie,  ulicy Brzozowej i Kasztanowej w Badowo-Dańkach, 
ulicy Słonecznej w Adamowicach, Gurbie, Gąbie,  ulicy Głównej 
w Grabcach Józefpolskich, ulicy Nowej w Mszczonowie, ulicy 
Leszczynowej we Wręczy,  ulicy Mszczonowskiej w Pawłowicach, 
ulicy Wierzbowej w Sosnowicy, ulicy Brzoskwiniowa w Markowie 
Towarzystwo,   ulicy Akacjowej w Badowie Górnym ,   ulicy 
Czereśniowej w Mszczonowie.  
Odtworzono uszkodzony chodnik w ul. Piekarskiej. 
Remontu przepustów w ul. Wschodniej. 
Remont terenu przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach. 
Nadzory inwestorskie przy większych  remontach i wyniesionych 
przejściach dla pieszych. 
Remont tłuczniem dróg na terenie gminy we wsiach:  
Gąba,  Zbiroża , Kowiesy,  Wymysłów, Bobrowce,  Badów Górny, 
Lutkówka II, Kaczków, Badowo Dańki, Badowo Mściska, 
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Sosnowica, Nosy Poniatki, , Grabce Józefpolskie, Marków Tow. , 
Adamowice, Osuchów, Zimnice, Piekary, Lindów, Huta Piekarska, 
Zdzieszyn, Tłumy, Ciemno Gnojna, Wygnanka, Długowizna, 
Grabce Towarzystwo, Wólka Wręcka, Kowiesowo, Sosnowica,  
Grabce Wręckie, Zimnice, Dębiny Osuchowskie, Zimna Woda, 
Wręcza, Lutkówka Kolonia, Marków Świnice, Suszeniec, Grabce 
Towarzystwo, Janówek, Budy Zasłona, Chudolipie, Marianka, 
Michalin, Gurba, Szeligi.  
Remont tłuczniem dróg na terenie miasta: Osiedla Tarczyńska II, 
Czereśniowa, Ługowa, Korpusa, Działkowa, Szkolna, Polna.  
 Realizacja zadań drogowych z funduszu sołeckiego w 
sołectwach: Adamowice, Badów Górny, Badowo - Dańki, 
Badowo Mściska, Bobrowce, Ciemno Gnojna,. Gąba, Grabce 
Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Gurba, Janówek, Lindów, 
Lutkówka Kolonia, Marków Towarzystwo, Nosy Poniatki, 
Osuchów, Pawłowice, Piekary, Sosnowica, Suszeniec, Strzyże, 
Wygnanka, Wymysłów, Zbiroża, Zimna Woda,  Zimnice, 
Kamionka, Kowiesy,  Olszówka- Nowy Dworek  
na łączną kwotę  493.574 zł  

Zakup pozostałych usług Wydatki dotyczą: 
- nawożenia żwirem dróg na terenach wiejskich  we wsiach: 
Wymysłów,  Długowizna, Gąba, Badów Górny,  Grabce 
Józefpolskie,  Zbiroża Lutkówka Druga,   Ciemno Gnojna 
,Badowo-Dańki, Badowo-Mściska, Sosnowica, Kowiesy, 
Janówek, Olszewek, Nowe Poręby, Wygnanka,  Dwórzno, 
Marków Świnice, Wręcza, Adamowice, Zimnice, Osuchów, Huta 
Piekarska, Lindów, Michalin,   Suszeniec, Bobrowce, Nosy 
Poniatki, Grabce Tow. Wólka Wręcka,  Lutkówka Kolonia, 
Zdzieszyn, Zimna Woda, Lutkówka Druga, Kaczków, Marianka, 
Chudolipie, Nowy Dworek, Dębiny Osuchowskie, Gurba, Pieńki 
Strzyże. 
- prac ZGKiM obejmujących bieżące utrzymanie dróg w tym 
zimowe utrzymanie dróg,  bieżące utrzymanie znaków 
drogowych, prace porządkowe, wycięcie zakrzaczeń,  
uzupełnianie poboczy i likwidacja miejsc niebezpiecznych. 
-utrzymania zieleni w pasach drogowych, czyszczenia i koszenia 
poboczy. 
-oznakowania pionowego  i poziomego  ulic, wykonanie  
wyniesionych przejść dla pieszych. 
- opracowania projektów drogowych i organizacji ruchu. 
- dotacji do transportu publicznego. 
-wykonania pomiarów natężenia ruchu na przejazdach 
kolejowo-drogowych i przeglądów obiektów mostowych. 
- wykonania poprawy odwodnienia dróg. 

Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono  znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
tablice, słupki , tabliczki z nazwami ulic. 

Opłaty na rzecz powiatu 
 

Opłaty poniesione za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym 
dróg powiatowych. 

Prace we współpracy z Powiatem Żyrardowskim 
Zakup usług remontowych na 
drogach powiatowych. 

Konserwacja sygnalizacji świetlnej, remonty dróg powiatowych 
w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa  
prowadzone na podstawie umowy z Zarządem Powiatu 
Żyrardowskiego.  Kwota przeznaczona na remonty obejmuje 
pomoc rzeczową na rzecz powiatu w wys.  238.620 zł na remont 
fragmentu drogi powiatowej ulicy Tarczyńskiej w Mszczonowie. 

Zakup usług pozostałych na drogach 
powiatowych. 

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace 
porządkowe i utrzymaniowe, w tym zieleni w pasach drogowych, 
oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic na 
terenie miasta. Utrzymanie dróg powiatowych w granicach 
administracyjnych miasta Mszczonowa prowadzono na 
podstawie porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego. 

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu 
Żyrardowskiego . 

Konserwacja sygnalizacji świetlnej, remonty dróg powiatowych 
w granicach administracyjnych miasta Mszczonowa 
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Inna ważne projekty gminne 
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów” 

(uwaga: nastąpiła zmiana nazwy Projektu).  
W  sierpniu 2021r. Gmina Mszczonów podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie aneks do umowy o dofinansowanie  z 19.10.2020 r. zmieniający  zakres 
rzeczowy  i finansowy przedsięwzięcia, które pierwotnie miała realizować wspólnie z Gminą Puszcza 
Mariańska i Radziejowice i które nosiło nazwę „Budowa Punktów Selektywnych Zbiórek Odpadów 
Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”. Po podpisaniu Aneksu  
Gmina Mszczonów samodzielnie będzie realizować projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów”. Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i 
budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie, którego zbierane i 
magazynowane będą odpady komunalne dostarczone przez mieszkańców Gminy Mszczonów. PSZOK 
zlokalizowany jest  w miejscowości Wymysłów. Celem jest  stworzenie warunków do prowadzenia 
kompleksowej, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  Budowa i późniejsza eksploatacja PSZOK 
będzie zmierzała do poprawy stanu środowiska przyrodniczego, zapewni  infrastrukturę niezbędną do 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, umożliwi  mieszkańcom bezpłatne przekazywanie odpadów 
komunalnych, zwiększy się ilości odpadów selektywnie zbieranych. Kształtuje się proekologiczną postawę 
mieszkańców, przeciwdziała mieszaniu zbieranych selektywnie odpadów a także zapobiega 
powstawaniu „dzikich wysypisk”.  Wartość  projektu: 2.599.578 zł, wnioskowane dofinansowanie: 1.789.991 
zł.  Okres realizacji jest zaplanowany do końca grudnia 2022 r. 

** 

Z problemem ochrony środowiska, z którym spotykają się niemal wszystkie gminy w Polsce,  ma 
związek rozważana na naszym obszarze inwestycja zewnętrznego inwestora, technologicznie 
bezpieczna,  neutralna ekologicznie, nieniszcząca środowiska.  Tego typu sortownia  byłaby  ważna 
także z punktu widzenia zaspokojenia problemów Mszczonowa z narastającą ilością odpadów. Co 
więcej, w analizach podatki uzyskiwane z jej działania  traktowane są jako potencjalne źródło  
dofinansowania  gminy opłat ponoszonych przez mieszkańców za wywóz odpadów. Koszty obsługi 
całego procesu rosną (płace, energia, paliwo, różne opłaty dodatkowe itd.)  i jest bardzo trudno 
przerzucać na obywateli całość podwyżek.  Należy znaleźć stałe źródło dofinansowania takich 

prowadzono na podstawie umowy porozumienia z Zarządem 
Powiatu Żyrardowskiego. Kwota przeznaczona na remonty 
uwzględniała pomoc rzeczową na rzecz powiatu w wys. 238.620 
zł na remont fragmentu drogi powiatowej  ulicy Tarczyńskiej w 
Mszczonowie. 

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu 
Żyrardowskiego  na realizację zadania 
- Przebudowa drogi powiatowej 
Mszczonów – Piekary – Wygnanka – 
granica powiatu. 

W dniu 07.07.2021r podpisano umowę   o udzielenie pomocy 
finansowej na rzecz powiatu na przebudowę fragmentu drogi 
powiatowej w miejscowości Zimnice i Osuchów. 

Pomoc rzeczowa na rzecz Powiatu 
Żyrardowskiego  na realizację zadania 
- Przebudowa drogi powiatowej  
Mszczonów – Piekary – Wygnanka – 
granica powiatu – budowa chodnika 
w Wymysłowie. 

W dniu 29.07.2021r. została podpisana umowa o udzielenie 
pomocy rzeczowej dla powiatu na budowę fragmentu chodnika 
w Wymysłowie w ciągu drogi powiatowej.  

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu 
Żyrardowskiego  na realizację zadania 
-  opracowanie dokumentacji 
projektowej na przebudowę mostu w 
Wygnance w ciągu drogi powiatowej  
Mszczonów – Piekary – Wygnanka. 

W dniu 23.12.2021r.  została podpisana umowa o udzielenie 
pomocy finansowej dla powiatu na opracowanie dokumentacji 
projektowej  przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej  w 
Wygnance. 

Inwestycje oświetleniowe 
Rozbudowa drogi powiatowej  
Wręcza - Mszczonów. Ilość punktów 
świetlnych: 129 szt. 

Inwestycja realizowana przez Zarząd Powiatu Żyrardowskiego. 

Inwestycje - ilość nowych punktów 
oświetlenia ulicznego: 147 szt. ( w tym 
zasilane OZE - 19 szt., zasilane 
tradycyjnie z linii energetycznej - 128 
szt. 

Inwestycje realizowane przez Gminę Mszczonów. 
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wydatków. Można powiedzieć, że mieszkańcy odczuliby tą inwestycję bezpośrednio w  swoich 
portfelach. 

** 
Podsumowując  kwestie objęte działaniami w zakresie polityki inwestycyjnej w 2021 r. należy 

zwrócić uwagę na ich szerokie spektrum.  Wśród wykonanych zadań były m.in. inwestycje drogowe, 
infrastrukturalne,  utrzymanie bieżące dróg, działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu, inwestycje natury  
przyrodniczej i wypoczynkowej służącej bezpośrednio mieszkańcom Mszczonowa – terenu parkowo-
rekreacyjnego koło kościoła. 

** 
Niezwykle ważna z punktu widzenia rozwoju i potrzeb Gminy Mszczonów jest rozbudowa i 

modernizacja technologiczna  oczyszczalni ścieków. Jest to inwestycja strategiczna z punktu widzenia 
rozwoju jednostki.  

** 
Już w poprzednim roku zwracana była uwaga na  elementy, które powodują, że Gmina 

Mszczonów ma unikalne w skali kraju szanse rozwojowe, które związane są z bliskością  ważnych szlaków  
drogowych:  drogi ekspresowej S8, autostrady A2,  także w kontekście połączenia z Warszawą,  Lotniskiem 
Okęcie i ekspozycją w kierunku zachodniej granicy i   obwodnicy - drogi krajowej nr 50.  

To dogodne położenie jest ważne w dalszym ciągu i  wykorzystywane.  Warto przypomnieć, że w 
roku 2021 pozyskano nowych inwestorów! Ich  inwestycje znów przyniosą budżetowi wpływy podatkowe, 
jak i miejsca pracy.  

By to było możliwe również w kolejnych latach, następnym etapem rozwoju gminy będzie 
rozszerzanie się terenów inwestycyjnych w kierunku zachodnim.   

** 
Rozwój przedsiębiorczości lokalnej, w tym usług,  jak też  rozwój dużych inwestycji zewnętrznych 

będzie wymagać zwiększonej liczby pracowników. Należy oczekiwać w najbliższych latach zwiększonego 
napływu nowych mieszkańców. Bedą potrzebne nowe, uzbrojone tereny pod inwestycje mieszkaniowe, 
zarówno jednorodzinne jak i wielorodzinne, w tym także na wynajem, budowane przez firmy 
deweloperskie.  

Polityka oświatowa 
Kwestie oświatowe na poziomie samorządów od lat stanowią – z każdej perspektywy – niezwykle ważną 

pozycję. Gmina jako organ prowadzący placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań   
należy  między innymi zapewnienie warunków działania i  nauki  uczniów objętych kształceniem 
specjalnym; utrzymanie techniczne (remonty,  inwestycje, zakupy wyposażenia). Obsługę finansowo-
księgową, kadrową, płacową i prawną naszych jednostek oświatowych prowadzi  Centrum Usług 
Wspólnych w Mszczonowie.  

Gmina Mszczonów w roku 2021 prowadziła: 
- przedszkole i cztery punkty przedszkolne; 
- sześć szkół podstawowych (pięć z oddziałami przedszkolnymi), w tym dwie szkoły z klasami 
specjalnymi i jedną z klasami integracyjnymi. 

Poniższe zestawienia przedstawiają liczbę uczniów i dzieci w placówkach oświatowych w ostatnich trzech 
latach. Zwraca uwagę znacząca różnica w wielkości pomiędzy tymi z Mszczonowa a z  innych 
miejscowości. 

Rysunek 35 
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Rysunek 36 

 
 

Podobnie jak to bylo w roku poprzednim, z niepokojem  należy stwierdzić,  że omawiając rok 2021   
należy znowu skoncentrować się także  na kwestiach finansowych. Wydatki  ponoszone na oświatę stają 
się problemem i w perspektywie kolejnych lat, o ile nie zajdą prawne, polityczne i organizacyjne zmiany 
w tej dziedzinie w kraju, będą hamulcem  rozwoju wielu gmin. Nie jest to problem tylko naszej gminy. W 
Mszczonowie relacja wydatków do subwencji oświatowej w ostatnich latach przedstawia się 
następująco: 
 
Rysunek 37 

 
 

Jak widać, następuje „rozwieranie się” linii wyznaczających poziomy ponoszonych wydatków i 
otrzymywanej subwencji oświatowej. Wzrost wydatków jest znacznie większy niż wzrost subwencji. 

Poniższy wykres pokazuje relacje między wydatkami ogółem gminy  a wydatkami oświatowymi 
(dz. 801, 854) w ostatnich trzech latach. Dzięki wyraźnemu wzrostowi dochodów udział procentowy 
wydatków oświatowych w budżecie, co prawda, maleje z 27 % do 25 %, ale kwotowo wydatki wzrosły 
rok do roku o 2,7 mln zł. 
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Rysunek 38 

 
 

W Strategii Rozwoju Gminy edukacja znajduje swoje miejsce w celu operacyjnym „Rozwój usług 
edukacyjnych jako jeden z  ważniejszych czynników decydujących o rozwoju społeczno-gospodarczym 
gminy”. Przyjęcie w planowaniu strategicznym wyodrębnionego celu dotyczącego doskonalenia oferty 
edukacyjnej oznaczało  podjęcie przez gminę w bliskim okresie działań mających na celu wzmocnienie 
jakości edukacji. Wśród zadań znalazły się  m.in.:  zwiększenie dostępności i poprawa warunków edukacji 
przedszkolnej,  rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe przeznaczone dla najmłodszych,  
wyposażanie uczniów w szereg kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz umiejętności 
skutecznego uczenia się,  podniesienie jakości i efektywności kształcenia w  szkołach podstawowych,  
poprawa dostępności kształcenia dla osób niepełnosprawnych przez dostosowywanie oferty 
edukacyjnej do potrzeb, poprawa warunków do organizowania w przedszkolach i szkołach zespołów 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oddziałów integracyjnych, specjalnych oraz prowadzenia 
edukacji włączającej.  

** 
W roku 2021 Komisja Oświaty Rady Miejskiej na swoich posiedzeniach zajmowała się 

następującymi tematami: 
1 - 11 sierpnia: Analiza wydatków ponoszonych na oświatę. 
2 - 11 września:  Ocena stanu przygotowań do nowego roku szkolnego. Informacja CUW na temat 
przygotowań do obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do 
realizacji projektu "Szkoła dostępna dla każdego" 
3 - 13 października : Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie 
nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Informacje o ilości dzieci w szkołach na terenie gminy 
Mszczonów 
4 - 17 listopada: Informacja o stanie oświaty. 

** 
W 2021 r. przygotowano 4 projekty uchwał z zakresu oświaty i wychowania oraz wydano 22 

zarządzenia dotyczące oświaty. 
** 

Radni otrzymali osobno pełną informację opisową i finansową z realizacji zadań oświatowych w 
roku 2020/2021. 

** 
W 2021 r. wydatki na  oświatę i wychowanie (dział 801) wyniosły 24.158 tys. zł, edukacyjną opiekę 

wychowawczą  (dział 854) - 606 tys. zł, wspólną obsługę jst - 923 tys.  zł., system opieki społecznej nad 
dziećmi do lat 3 (dział 855) - 76 tys. zł. Wysokość dotacji udzielonej  przez Gminę Mszczonów dla 
Niepublicznego Przedszkola  „Smerfolandia"   wyniosła 783 tys. zł, w tym na dzieci  zamieszkałe na terenie 
Gminy Mszczonów  566 tys. zł. Wysokość dotacji udzielonej  dla Publicznego Przedszkola  „Bajkowa Kraina" 
to 1.204 tys.  zł, w tym na dzieci   zamieszkałe na terenie Gminy Mszczonów – 1.037 tys. zł. Wysokość dotacji 
udzielonych żłobkom w 2021 r. wynosiła: „Smerfuś” - 42 tys. zł. „Bajkowy Świat” - 34 tys. zł. Znaczna część 
wydatków związana była z realizacją programów rządowych i samorządowych.  
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** 
Na realizację pomocy materialnej  o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłki szkolne)  

przeznaczono środki w wys.  36 tys. zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe   
gmina otrzymała dotację, z której wydano nieco ponad  141 tys.  zł. Na zadanie wynikające z rządowego  
programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, 
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1 253 zł., z 
której wydano nieco ponad 1 tys. zł. Na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników 
młodocianych w 2021 r. otrzymano  środki finansowe w wys.  140.863 zł. Za wyszkolenie 8 młodocianych 
pracowników wypłacono  kwotę w wys. prawie 52 tys.  zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia 
sportowe oraz na program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Gmina Mszczonów 
przeznaczyła 37.750 zł.  

** 
Głównymi żródłami finansowania zadań oświatowych gminy były: subwencja oświatowa, środki 

własne jst, dotacja przedszkolna, dofinansowania w ramach realizowanych projektów, granty  oraz 
pozostałe dotacje i opłaty. Łączna kwota subwencji oświatowej na rok 2021  wyniosła 12.319 tys.  

Poniższe zestawienia i diagramy pokazują źródła finansowania placówek oświatowych, w tym 
szkół  wraz z oddzialami przedszkolnymi Gminy Mszczonów. 
Tabela 14 

 
w zł Wydatki  

Subwencja 
oświatowa 

Dochody,    dotacja 
przedszkolna, refundacje, 

dotacje inne 
Budżet  gminy 

SP Bobrowce 903 593 470 172 51 252 382 168 
SP Wręcza 1 724 062 1 160 354 74 270 489 437 
SP Piekary 2 333 560 1 539 651 97 542 696 367 
SP Lutkówka 2 000 565 1 055 891 127 869 816 805 
SP Osuchów 1 706 201 599 519 52 026 1 054 655 
SP Mszczonów 9 833 890 6 716 583 105 289 3 012 017 
MP Mszczonów 3 282 913 496 578 1 085 522 1 700 813 

 
Do wydatków placówek najwięcej procentowo gmina dopłaca w przypadku SP  w Osuchowie, a 
najmniej w przypadku SP  we Wręczy. 
Rysunek 39 

 
Kolejne zestawienie pokazuje ponoszone wydatki w przeliczeniu na oddzial w placówkach: 

Tabela 15 
w zł koszt  na oddział Udział budżetu gminy w wydatkach na oddział 

SP Osuchów 284 367 175 776 
MP Mszczonów 298 447 154 619 
SP Bobrowce 225 898 95 542 
SP Lutkówka               200 057 81 680 
SP Mszczonów 254 369 77 910 
SP Wręcza 246 295 69 920 
SP Piekary 233 356 69 637 
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   Placówki w roku 2021 generowały przedstawione na kolejnym wykresie łączne wydatki, które 

były pokrywane z różnych,  wskazanych źródeł. 
Rysunek 40 

 
 
Jak widać, tylko część wydatków była pokryta z otrzymanej  na poszczególne placówki 

subwencji,  dotacji i dochodów własnych.  Gmina Mszczonów była więc zmuszona do finansowania 
części działań z własnego budżetu. Skala kwotowa dopłat w kolejnych latach zwiększa się.   

 
Część wydatków finansowana była w ramach realizowanych projektów i programów z 

dofinansowaniem unijnym . W 2021 realizowano następujące projekty i programy: 
- Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”. Na realizację 
programu w SP w Bobrowcach otrzymano  dotację w wysokości 14 tys.  zł. Wkład własny gminy wynosił 
3, 5 tys.  zł. W ramach programu szkoła zakupiła dwa monitory interaktywne.  
-  „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 
współfinansowany przez UE W ramach projektu SP w Piekarach otrzymała sprzęt do zdalnej edukacji, a 
niektórzy nauczyciele i uczniowie wzięli udział w szkoleniach. 
-  Projekt „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” o całkowitej wartości  843.427 zł. z dofinansowaniem  800.758 zł.  
Realizatorem projektu była SP w Mszczonowie.               
-  Projekt „Szkoła w działaniu” o całkowitej  wartości 362.4924 zł z dofinansowaniem 343.854 zł.  
Realizatorem projektu była SP  w Osuchowie.      
-  Szkoła dostępna dla każdego”  w ramach projektu grantowego „Dostępna szkoła”. W jego ramach  
poprzez wyeliminowanie barier w różnych obszarach:  architektonicznym, technicznym, edukacyjno-
społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry,  poprawi 
się dostępność SP  we Wręczy  i    w Mszczonowie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  W 
wyniku rekrutacji Gmina Mszczonów otrzymała grant w wysokości 1.350.000 zł.  

 
Wydatki na zadania oświatowe to znacząca część budżetu gminy. Wśród nich, najwyższy  udział 

mają wydatki ponoszone na wynagrodzenia osobowe (szczególnie nauczycieli). Wysokość kosztów 
wynika ze struktury zatrudnienia (liczba etatów, struktura awansów zawodowych). 

Poniższy wykres porównuje udział procentowy etatów na poszczególnych poziomach awansów 
zawodowych do  danych odnoszących się do  całego kraju jak i woj. mazowieckiego. Różnica w 
przypadku Gminy Mszczonów jest wyraźna. Zatrudnionych jest  tu więcej nauczycieli mianowanych i 
dyplomowanych. To ma wpływ na poziom nauczania, jak i powoduje większy dopływ subwencji 
oświatowej. Jednak należy pamiętać, że  generuje jednocześnie wyższe  koszty ponoszone przez 
pracodawcę.   
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Rysunek 41 

 
 
 
Rysunek 42 

 
 

W przypadku szkoły w Piekarach widoczna jest różnica w stosunku do reszty gminy, województwa, 
jak i danych ogólnopolskich. 

Kolejne wykresy pokazują wyniki egzaminu ośmioklasisty w ujęciu na poszczególne szkoły, miasto, 
wieś,  średnią dla powiatu żyrardowskiego, woj. mazowieckiego,  jak i wyniki ogólnopolskie. Wyraźna 
różnica jest widoczna w przypadku szkoły w Piekarach. Warto tą informację skonfrontować ze strukturą 
awansów zawodowych placówki. 
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Rysunek 43 

 
 
Rysunek 44 

 
 

W roku 2021 we wszystkich szkołach, w zależności od aktualnego stanu prawnego, sytuacji 
wynikających z nakładanych na nauczycieli lub uczniów obowiązków odbywania kwarantanny lub 
izolacji oraz potrzeb zgłaszanych przez rodziców - różnie w różnych odcinkach czasu,  prowadzono 
zajęcia  zdalnie (online),  stacjonarnie lub hybrydowo (dla części uczniów w szkole, dla reszty – 
zdalnie.  Nauka zdalna odbywała się na wykorzystywanych przez szkoły platformach edukacyjnych. 
Nauczyciele komunikowali się z uczniami i rodzicami również za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego, komunikatorów internetowych oraz  portali edukacyjnych. Niezależnie od stosowanej 
formy organizacyjnej prowadzonych zajęć, we wszystkich szkołach i przedszkolach realizowana była 
podstawa programowa, prowadzono zajęcia opiekuńcze i udzielano pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego organizowano zajęcia 
stacjonarnie. Na czas nauczania zdalnego (uczniom,  którzy nie mieli sprzętu do pracy on-line) 
szkoły  wypożyczały tablety i komputery.  Zgłaszane były przypadki  słabego 
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zasięgu  Internetu  utrudniające pracę uczniom i nauczycielom. Nieliczni uczniowie, którzy z powodów 
technicznych nie mogli korzystać z nauczania zdalnego (brak lub słaby dostęp do Internetu) 
udostępniano sale szkolne. 

W szkołach stworzono warunki dla nowoczesnego nauczania, rozwijania uzdolnień i 
zainteresowań oraz wyrównywania szans edukacyjnych. Pracownie szkolne i specjalistyczne są dobrze 
wyposażone. Nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje. Przeważającą część kadry stanowią 
nauczyciele dyplomowani. Nauczyciele są dobrze przygotowani do pracy z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych. Duży nacisk położono  na doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji 
nauczycieli. Wszystkie szkoły posiadają wyposażone  gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej. Mają też podpisane umowy  z pielęgniarkami lub przychodniami. W szkołach 
funkcjonowały świetlice,  biblioteki i  czytelnie. Uczniowie z rodzin potrzebujących wsparcia korzystali z 
posiłków bezpłatnie; Inni  mieli możliwość ich wykupienia.  Uczniowie uprawnieni do dowożenia na koszt 
gminy mieli kupowane bilety miesięczne lub korzystali z transportu zamkniętego realizowanego gminnymi 
busami.  

W szkołach i przedszkolach na bieżąco rozpoznawane były  potrzeby w zakresie specjalnych 
potrzeb edukacyjnych. Formy pomocy dostosowywano do potrzeb. Uczniowie wymagający specjalnej 
organizacji nauki kształcili się w klasach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych. Wszystkie 
placówki miały zapewnione warunki do udzielania wsparcia  uczniom o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych oraz wspierania rodziców w tym zakresie. Zgodnie z potrzebami zatrudniani byli  
psychologowie, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele terapeuci i inni nauczyciele prowadzący specjalne 
zajęcia.  

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
uznać należy za dobry, co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych. W ostatnich latach 
podejmowano liczne działania w celu poprawy bazy lokalowej, w tym wyposażenia  w sprzęt szkolny i 
pomoce dydaktyczne. Dzięki dużym nakładom z budżetu oraz udziałowi gminy w programach rządowych 
i projektach unijnych zrealizowano wiele inwestycji oświatowych. Przeprowadzono modernizacje i remonty 
budynków oraz wybudowano bezpieczne place zabaw. Stworzono nowoczesną bazę sportową.  

Polityka oświatowa prowadzona przez władze Gminy Mszczonów  od dłuższego czasu opiera się 
na  zachowaniu stabilności całego lokalnego systemu edukacyjnego, zarówno organizacyjnego, jak i 
kadrowego. Wynika to z mocnego przekonania, że edukacja nie może być tylko uzależniona od 
otrzymanych zewnętrznych funduszy. Jest  również powinnością   – misją  gminy - dbanie o swoich 
najmłodszych  mieszkańców. Jest to finansowanie przyszłości dzieci i młodzieży, choć niezależne od 
gminy czynniki powodują, że poziom dopłaty do edukacji może mieć negatywny wpływ na 
infrastrukturalny potencjał rozwojowy Mszczonowa.   
 

 

Utrzymanie wysokiej jakości usług edukacyjnych będzie jednym z ważniejszych czynników 
wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców gminy oraz wysoką ocenę jej atrakcyjności. 

 
 
 
  



 

Interpelacje i zapytanie Radnych Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 

data kto treść odpowiedz 
 28 stycznia 2021 Radny Łukasz 

Koperski 
Problem z miejscami parkingowymi na ul. Nowy Rynek i 
Sienkiewicza. 
 
 
Mieszkańcy i przedsiębiorcy z ul. Nowy Rynek i 
Sienkiewicza przekazali  prośbę o  interwencję w 
sprawie miejsc parkingowych na tych ulicach, 
spowodowaną parkującymi pojazdami przy posesjach. 
Utrudnia to mieszkańcom życie, a przedsiębiorcom 
dostawy towarów. Radny złożył wniosek o  zajęcie się 
tym tematem przez Urząd i poszukanie rozwiązań, które 
pogodzą interesy zarówno mieszkańców jak i 
przedsiębiorców z tych ulic. 

 
W odpowiedzi zwrócono uwagę, że przy wszystkich 
inwestycjach drogowych na terenie miasta czynione 
są starania wprowadzenia  możliwie największej  ilości 
miejsc postojowych. Przy przebudowie ulic 
Sienkiewicza i Nowego Rynku zostały wykonane  
miejsca postojowe, na ile pozwalały parametry ulic i 
obowiązujące warunki techniczne. Po przebudowie 
ulica zyskała na atrakcyjności, co spowodowało 
większe zainteresowanie właścicieli nieruchomości 
otwieraniem lokali usługowych.  Zgodnie z  
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego  przy tworzeniu usług  inwestorzy mają 
obowiązek zapewnić min. jedno miejsce postojowe 
na własnej posesji na każde 70 m2 powierzchni usług, 
co w przypadku usług przy ul. Sienkiewicza nie zostało 
zapewnione przez inwestorów.  Są też usługi, jak 
przychodnia,  wymagające  znacznie więcej 
przestrzeni parkingowej. Nie jest możliwe  
zapewnienia miejsc postojowych „na prawach 
własności” przed swoją posesją. Ulica jest miejscem 
publicznym, sposób i miejsce postoju określają 
przepisy ruchu drogowego oraz zatwierdzona 
organizacja ruchu dopuszczająca postój w 
miejscach wyznaczonych dla wszystkich 
użytkowników. Sytuacje, w których samochód 
zatrzymuje się na wjeździe do posesji jest naruszeniem 
przepisów ruchu drogowego do egzekucji przez 
Policję.  Nie jest możliwe w każdym przypadku 
bezpośrednie podjechanie pod sklep czy punkt 
usługowy. Dla rozwiązania problemu 
długoterminowego (wielogodzinnego) parkowania 
konieczny byłby  parking wielopoziomowy 
zlokalizowany w centrum. Generalnie miejsca 
postojowe i parkingi mają bardzo istotne znaczenie 
dla rozwoju miasta i poszukuje się terenów, aby 
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stworzyć dogodne warunki do tworzenia miejsc do 
parkowania. Znalezienie obecnie rozwiązania 
satysfakcjonującego wszystkie strony jest bardzo 
trudne. Pewnym rozwiązaniem byłyby  zmiany w 
organizacji ruchu. Przy planowaniu i realizacji nowych 
inwestycji na miejsca parkingowe zwraca się  
szczególną uwagę. W  ramach zagospodarowania ll 
etapu Parku Miejskiego zostanie rozpoczęta 
przebudowa parkingu przy ul, Żyrardowskiej (przy 
Kościele), gdzie będzie dostępna znaczna ilość 
miejsc parkingowych. Będzie też opracowywana 
dokumentacja na przebudowę Placu Piłsudskiego i 
Nowego Rynku z nastawieniem na pogodzenie 
potrzeby tworzenia przestrzeni publicznej w której 
znajdzie się miejsce na zieleń i miejsca postojowe.  

28.01.2021 Radny Marek 
Baumel 

Oświetlenie uliczne na ul. Granicznej. 
 
Mieszkańcy ulicy Granicznej zwrócili się  z prośbą o 
zamontowanie oświetlenia ulicznego na ich ulicy.  

W odpowiedzi napisano, że w roku 2021 będą 
realizowane zadania ujęte w planie inwestycyjnym. 
Ze względu na napięcia budżetowe, w roku 2021 
zostało wykonane rozpoznanie możliwości 
technicznych podłączenia. 

5 lipca 2021 Radny 
Waldemar Suski 

Prośba o spowodowanie systematycznego opróżniania 
koszy przy dyskoncie Biedronka, który mieści się przy ul. 
Wschodniej). 
 
Wniosek o poinformowanie odpowiednich służb o 
egzekucję od  właściciela dyskontu Biedronka, który 
mieści się przy ul. Wschodniej  systematycznego  
opróżniania koszy ze śmieci jak i oczyszczanie terenu 
sąsiadującego ze sklepem.   

Wezwano  Firmę Jeronimo Martins do podjęcia  
działań zmierzających do uporządkowania terenu 
parkingu wokół sklepu, jak i przylegających działek, 
ustawienie większej liczby  pojemników oraz 
zwiększenia częstotliwości wywozu.  Jednoczesne 
firma została poinformowana, że zgodnie z  Uchwałą 
Nr XV/33/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie 
właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
utrzymania pojemników  w należytym stanie,  aby nie 
dochodziło do ich przepełnienia.  

5 lipca 2021 Radny 
Waldemar Suski 

Zgłoszenie uschniętych drzew przy ul. Wschodniej. 
 
Przekazano informację   o dwudziestu drzewach wzdłuż 
ulicy Wschodniej, które uschły lub zmarzły.  

W odpowiedzi poinformowano, że problem jest 
znany.  Stan drzew przed sadzeniem był dobry, nie 
wykazywały żadnych wad i usługa została 
zaakceptowany przez  inspektora. Wykonawca na  
pracę i posadzony materiał udziela gwarancji i w jej 
ramach drzewa te będą  wymienione zgodnie z 
terminarzem nasadzeń. 

2 sierpnia 2021 Radny 
Waldemar Suski 

Interpelacja o zabezpieczenie w kolejnym budżecie 
środków pieniężnych na wymianę ogrodzenia placu. 

Burmistrz Mszczonowa poinformował, że budżecie na 
rok 2022 zostanie zabezpieczona kwota na zakup 
ogrodzenia oraz urządzeń. 
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zabaw i montaż dodatkowych urządzeń przy ul. 
Spółdzielczej. 
 

2 sierpnia 2021 Radny Mirosław 
Wirowski 

Interpelacja w sprawie ustawienia dwóch znaków 
zakazu postoju i parkowania na ulicy Grójeckiej w 
miejscu, gdzie jest ograniczona widoczność. 

W odpowiedzi poinformowano, że zgłoszony 
problem  został sprawdzony przez służby policji. 
Zgodnie z opinią, skrzyżowanie ma oznakowaną linię 
obowiązkowego zatrzymania STOP i znak STOP. 
Oznakowanie jest czytelne i prawidłowe. Dla 
poprawy widoczności zostało ustawione lustro. Przy 
skrzyżowaniu jest oznakowane przejście dla pieszych, 
którego lokalizacja wymaga zatrzymywania 
pojazdów w minimalnej odległości 10 m. Podobna 
sytuacja jest przy skrzyżowaniu ulicy Ługowej z ul. 
Grójecką. Samochody zaparkowane zgodnie z 
przepisami ruchu drogowego nie ograniczają 
widoczności. Zachowując szczególną ostrożność i 
przepisy ruchu drogowego   wjechanie na ul. 
Grójecką nie stanowi problemu.  

30 sierpnia 2021 Radny Mirosław 
Wirowski 

Problem z samochodami wielotonażowymi- TIR 
wyjeżdżającym z dzielnicy przemysłowej na drogę 
serwisową trasy nr 50. 
 
Samochody wielotonażowe  wyjeżdżając z dzielnicy 
przemysłowej na drogę serwisową trasy nr 50 
dojeżdżając do ronda dewastują ją jednocześnie i 
stwarzają zagrożenie dla osób korzystających z drogi 
serwisowej. 
 

W odpowiedzi poinformowano, że zgłoszony 
problem zagrożenia dla innych uczestników ruchu 
przez wielotonażowe samochody ciężarowe 
poruszające się po drogach serwisowych wzdłuż 
obwodnicy Mszczonowa został przekazany do 
Komisariatu Policji w Mszczonowie z wnioskiem o 
egzekucję obowiązujących tam ograniczeń. 
Zarówno od strony Mszczonowa i Kuranowa są 
ustawione znaki ograniczające wjazd dla 
samochodów ciężarowych powyżej 10t. Analogiczne 
zakazy są  od strony Zboisk - obowiązuje ograniczenie 
do 10t. jak i  od ulicy Wiejskiej.  

30 sierpnia 2021 Radny Łukasz 
Koperski 

Problem wandalizmu o charakterze rasistowskim. 
Konieczność podjęcie działań w kierunku instalacji 
miejskiego monitoringu. 
 
Na ulicach pojawiły  się symbole  rasistowskie. 
Mieszkańcy  miasta zgłaszają żądania  podjęcia 
zdecydowanych kroków zmierzających do wykrycia 
sprawców napisów oraz ich usunięcia z przestrzeni 
publicznej. Prośba radnego o  podjęcie 
zdecydowanych działań mających na celu pilne 

W odpowiedzi poinformowano, że zostało 
skierowane pismo do PGE Dystrybucja S.A. w 
Żyrardowie z żądaniem  usunięcia obraźliwych haseł 
ze skrzynek złączowo-pomiarowych. Ponadto 
skierowano pismo do Komisariatu Policji w 
Mszczonowie w celu podjęcia działań mających na 
celu wykrycie sprawców czynów. Odbyło się 
spotkanie z dzielnicowym  w celu ustalenia miejsc 
lokalizacji monitoringu na terenie miasta 
Mszczonowa. Podczas spotkania zostały 
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usunięcie przez miejskie służby tych symboli i napisów. 
Ponadto w celu zapobieżenia w przyszłości przejawów 
takiego wandalizmu prosił  o zaplanowanie w budżecie 
gminy na lata 2022-2023 środków na wykonanie 
projektu monitoringu publicznego i jego uruchomienie 
do końca tej kadencji samorządu. 

wytypowane miejsca, które narażone są na akty 
wandalizmu i naruszenia prawa. Zostało  
zaplanowane spotkanie w  z przedstawicielem firmy 
wykonującej instalację monitoringu miejskiego, w 
celu opracowania koncepcji budowy systemu 
monitoringu miasta Mszczonowa. 

1 października 
2021 

Radny 
Waldemar Suski 

Interpelacja zgłaszająca konieczność budowy stacji do 
ładowania pojazdów elektrycznych. 

 

W odpowiedzi poinformowano o otwartości  na  
wprowadzanie różnych rozwiązań innowacyjnych na 
terenie.  Samo miasto nie posiada  miejsca na 
realizację stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 
Takie instalacje mogą się znaleźć  na stacjach paliw.  
Oferta dla właścicieli pojazdów elektrycznych ma 
szansę zostać zrealizowana przy projekcie tworzenia 
parkingu w Wymysłowie, przy projektowanej stacji  w 
Mszczonowie w ramach modernizacji linii kolejowej. 
Na zagospodarowanie parkingu (Parkuj i jedź) miasto 
będzie się ubiegać o dofinansowanie unijne. Jeżeli w 
kryteriach oceny wniosków będą dodatkowe punkty 
za utworzenie punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych z wykorzystaniem zielonej energii, to 
taki projekt może zostać realizowany. 

2 listopada 2021 Radna Barbara 
Gryglewska 

Odkupienie dawnego budynku młyna przy ul. 
Młynarskiej. 
 
W związku z  645. rocznicą  nadania praw miejskich   
warto się zająć nielicznymi ocalałymi zabytkowymi 
budynkami. Jednym z nich jest młyn motorowy  przy 
ulicy Młynarskiej z przełomu XIX i XX wieku. „W chwili 
obecnej jest on w rękach prywatnych i  sukcesywnie  
popada w ruinę. Jego kompletne wyposażenie 
produkcyjne ma  wartość muzealną”. Radna 
postulowała rozpoczęcie  rozmów z obecnym 
właścicielem obiektu na temat możliwości odkupienia 
budynku. Po  przejęciu mógłby stanowić element 
ścieżki edukacyjnej dla  młodzieży szkolnej, poznającej 
lokalne dzieje, a także stać się atrakcją turystyczną dla 
wszystkich, którzy odwiedzają Mszczonów.  

W nawiązaniu do interpelacji poinformowano, że 
zostały  podjęte rozmowy z jednym ze 
współwłaścicieli nieruchomości stanowiącej tereny 
dawnego młyna na temat wykupu obiektu. 
Właściciele mają przedstawić swoje stanowisko 
dotyczące  sprzedaży nieruchomości. 

2 grudnia 2021 Radny Mirosław 
Wirowski 

Montaż znaków drogowych zakazu wjazdu oraz innych 
ograniczeń dla samochodów wielotonażowych na ul. 
Pogorzałki.  

W odpowiedzi poinformowano, że zakaz wjazdu 
samochodów ciężarowych powyżej 10 DMC z ul. 
Tarczyńskiej w ul. Pogorzałki jest oznakowany w 
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 Droga ta jest drogą gruntową i kierowcy tirów  
używający nawigacji nie wiedzą, że jest ona bez 
przejazdu. Zmuszeni się  wycofać - dewastują drogę.  
 
 

sposób jednoznaczny i czytelny. Na ul. Tarczyńskiej są 
ustawione tablice informujące o zakazie wjazdu dla 
samochodów ciężarowych w ul. Pogorzałki oraz 
tablica ze wskazanym dojazdem do hali lnPost. Przy 
skrzyżowaniu są znaki: zakazu wjazdu dla 
samochodów ciężarowych i droga bez przejazdu. 
Żaden kierowca znaki nie powinien wjechać w tą 
ulicę. Dodatkowo  zostanie wykonane oznakowania 
i zwężenia pasa przejazdu w ul. Pogorzałki,  aby 
utrudnić wjazd samochodom ciężarowym. Zarządca 
drogi nie ma innych narzędzi poza ustawieniem 
znaków drogowych. Skuteczność egzekucji 
stosowania się do znaków musi być wspierana  
kontrolami  Policji. 

 
 

 

 

  



 

Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
Uwaga: wszystkie poniższe uchwały zostały przyjęte przez Radnych w trakcie glosowań. 
 

Nr uchwały Przedmiot uchwały realizacja 
XXVIII Sesja w dniu 27 stycznia 2021 w trybie zdalnym 

UCHWAŁA NR XXVIII/240/21  w sprawie przekazania petycji według właściwości Wpłynęła petycja w przedmiocie podjęcia  uchwały 
dotyczącej równego traktowania przez władze publiczne 
oraz uznania za zasadne, aby Rząd RP uzyskał pisemne 
gwarancje ze strony producentów szczepionek, że w 
przypadku jakichkolwiek powikłań gotowi są oni przyjąć i 
ponieść wszelkie koszta prawne i finansowe wystąpienia 
niepożądanych odczynów poszczepiennych. Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji, przeanalizowała petycję 
uznając, że rozpatrzenie jej nie należy do właściwości 
Rady Miejskiej w Mszczonowie. Petycja została odesłana  
do organu właściwego do jej rozpatrzenia, to jest do 
Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 

UCHWAŁA NR XXVIII/241/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXVIII/242/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXVIII/243/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Żyrardowskiemu. Pomocy na realizację zadania na 
„Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach 
ustawy o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
na terenie Gminy Mszczonów” w wysokości 21.964,60 
zł. Środki finansowe zabezpieczone zostały w 
uchwale budżetowej na 2021r 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXVIII/244/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Żyrardowskiemu z budżetu Gminy Mszczonów w 
2021r.  na realizację zadania na „Utworzenie nowych 
linii komunikacyjnych w ramach ustawy o Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Mszczonów” w wysokości 14.372,40 zł 

 Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

XXIX Sesja w dniu 24 lutego 2021, godz. 13:00 w trybie zdalnym 
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UCHWAŁA NR XXIX/246/21 w sprawie uchylenia Uchwały Nr L/372/18 Rady 
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 marca 2018 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

UCHWAŁA NR XXIX/247/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie   w formie 
przetargu niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Mszczonów położonej 
w miejscowości Grabce Józefpolskie oznaczonej jako 
działka o nr ew. 63/12 , dla której Sąd Rejonowy w 
Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą PL1Z/00048874/7.  Wyrażono  zgodę 
na zbycie w formie przetargu części 
niezabudowanych nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Mszczonów położonych w 
miejscowości Grabce Józefpolskie oznaczonych jako 
działki o: - nr ew. 63/15, dla której Sąd Rejonowy w 
Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą PL1Z/00069901/9; - nr ew. 67/5, dla 
której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
PL1Z/00044937/9. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. 

UCHWAŁA NR XXIX/248/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości  
w formie przetargu niezabudowanej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Mszczonów położonej 
w miejscowości Grabce Józefpolskie oznaczonej 
jako działka o nr ew. o nr ew. 64/1, dla której Sąd 
Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00020181/0. 
Wyrażono  zgodę na zbycie w formie przetargu 
części niezabudowanych nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Mszczonów 
położonych w miejscowości Grabce Józefpolskie 
oznaczonych jako działki o: - nr ew. 63/16  dla której 
Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
PL1Z/00069901/9; - nr ew. 67/6  dla której Sąd 
Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00044937/9 

 Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. 

UCHWAŁA NR XXIV/249/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 
położonej w miejscowości Sosnowica, gm. 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
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od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego 

UCHWAŁA NR XXIX/250/21 w sprawie aktualizacji Projektu Założeń do Planu 
Zaopatrzenia Gminy Mszczonów w Ciepło, Energię 
Elektryczną i Paliwa Gazowe 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXIX/251/21 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Mszczonów na lata 2021-2025 

 Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXIX/252/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy 
Mszczonów na rok 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXIX/253/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową 
Gminy Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

XXX Sesja w dniu 24 marca 2021, w trybie zdalnym 
UCHWAŁA NR XXX/254/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii 

Rozwoju Gminy Mszczonów do 2030 roku oraz 
określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 
opracowania projektu strategii, w tym trybu 
konsultacji 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXX/255/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów. 

Uchwała została uchylona Uchwałą Nr XLV/386/22 Rady 
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów. 

UCHWAŁA NR XXX/256/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego 
fragment miejscowości Adamowice, Powązki i Gurb 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Obecnie prowadzona jest procedura sporządzania planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

UCHWAŁA NR XXX/257/21 w sprawie uchwalenia zmiany „Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków" 
obowiązującego na terenie Gminy Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXX/258/21 w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji 
Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego z dnia 4 
marca 2021 dotyczącej poparcia Rządu 
Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego 
Społecznego Komitetu Konstytucyjnego 

Zobowiązano Przewodniczącego Rady Miejskiej do 
zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie 
załatwienia petycji poprzez doręczenie uchwały wraz z 
uzasadnieniem. Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia. 
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UCHWAŁA NR XXX/259/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXX/260/21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z 
budżetu Gminy Mszczonów na dofinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXX/261/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXX/262/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

UCHWAŁA NR XXX/263/21 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca Gminy 
Mszczonów 

 Nie uwzględniono wniosku  w sprawie podjęcia działań 
do upamiętnienia wydarzeń z dnia 10 marca 1944 roku w 
Lutkówce, poprzez umieszczenie w przestrzeni publicznej 
stosownej tablicy pamiątkowej z przyczyn wskazanych w 
uzasadnieniu.  Zobowiązano Przewodniczącego Rady 
Miejskiej do zawiadomienia wnioskodawcy o sposobie 
załatwienia wniosku poprzez doręczenie uchwały wraz z 
uzasadnieniem.  Podjęto  decyzję o upamiętnieniu ofiar  
zbrodni poprzez postawienie obelisku z tablicą 
informacyjną na terenie Szkoły Podstawowej im. majora 
Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce. Z uwagi na  
ograniczenia związane z pandemią  wszelkie działania  od 
marca 2020 r. zostały wstrzymane. Zostaną  wznowione, 
gdy tylko będzie to możliwe. 

XXXI Sesja w dniu 28 kwietnia 2021, w trybie zdalnym 
UCHWAŁA NR XXXI/264/21 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o 
dochodach gospodarstwa domowego 

Określono wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego.  Wykonanie uchwały powierzono 
Burmistrzowi Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR XXXI/265/21 w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy 
Mszczonów" 

Rada Miejska w Mszczonowie nadała  pośmiertnie Panu 
Jackowi Zielonce tytuł „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”. 
Zobowiązano Przewodniczącego Rady Miejskiej do  
zorganizowania uroczystej sesji lub  uroczystości, na której 
zostanie wręczony tytuł i  zaproszenia najbliższej rodziny 
osoby, której nadano pośmiertnie tytuł ” Zasłużony dla 
Gminy Mszczonów” na uroczystość. 
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UCHWAŁA NR XXXI/266/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXI/267/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXI/268/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Uchwała stanowiąca o   zaciągnięciu pożyczki 
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  w kwocie 1.000.000 zł na 
pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 
Mszczonów w związku z realizacją zadania pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska” została 
podjęta.  Jej wykonanie  powierzono  Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Umowa pożyczki pomiędzy Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą Mszczonów 
zawarta została w dniu 18 października 2021r. 

UCHWAŁA NR XXXI/269/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Uchwała stanowiąca o   zaciągnięciu pożyczki 
długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  w kwocie 11.000.000 zł 
na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 
Mszczonów w związku z realizacją zadania pn. 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach 
Józefpolskich” została podjęta.  Jej wykonanie  
powierzono  Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. 

XXXII Sesja w dniu 26 maja 2021, w trybie zdalnym 
UCHWAŁA NR XXXII/270/21 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej 

położonej w miejscowości Mszczonów, gm. 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXXII/271/21 w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy 
położonej w miejscowości Mszczonów, gm. 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXXII/272/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 

UCHWAŁA NR XXXII/273/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXII/274/21 zmieniająca Uchwalę NR XXV/212/20 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 28 października 2020 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
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obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu 
nieruchomości 

UCHWAŁA NR XXXII/275/21 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu 
Gminy Mszczonów na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

XXXIII Sesja w dniu 30 czerwca 2021 
UCHWAŁA NR XXXIII/276/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa 

wotum zaufania za rok 2020 
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/277/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 
Mszczonów za 2020 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/278/21 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/279/21 w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych w 
Mszczonowie poprzez przekształcenie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR   XXXIII/280/21 w sprawie nadania statutu Centrum Usług 
Społecznych w Mszczonowie 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą od 1 lipca 2021 r. 

UCHWAŁA NR XXXIII/281/21 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Mszczonów na lata 
2020-2032 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/282/21 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego 
działkę nr ew. 87 położoną w miejscowości 
Wymysłów. 

Wykonanie Uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. Uchwała podlega 
publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie. 

UCHWAŁA NR XXXIII/283/21  w sprawie zaliczenia nowowybudowanych dróg do 
kategorii dróg gminnych 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXXIII/284/21 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi 
gminnej – dawnego odcinka drogi krajowej nr 50. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXXIII/285/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 
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której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 
czas oznaczony do 3 lat. 

UCHWAŁA NR XXXIII/286/21 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/330/17 Rady 
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017 roku 
w sprawie obciążenia nieruchomości gminnej 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/287/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w 
Mszczonowie na drugie półrocze 2021 roku. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/288/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mszczonowie na 
drugie półrocze 2021 roku. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/289/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i 
Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Mszczonowie 
na drugie półrocze 2021 roku. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/290/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Mszczonowie na drugie półrocze 
2021 roku. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/291/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Żyrardowskiemu 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/292/21 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Żyrardowskiemu 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/293/21  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Żyrardowskiemu 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/294/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/295/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIII/296/21 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Uchwała stanowiąca o   zaciągnięciu pożyczki 
długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  w kwocie 17.000.000 zł 
na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 
Mszczonów w związku z realizacją zadania pn. 
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach 
Józefpolskich” została podjęta.  Jej wykonanie  
powierzono  Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w 
życie z dniem podjęcia. Na podstawie niniejszej uchwały 
straciła moc Uchwała Nr XXXI/269/21 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie. Umowa pożyczki pomiędzy Narodowym 
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Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą 
Mszczonów zawarta została w dniu 14 grudnia 2021r. 

XXXIV Sesja w dniu 28 lipca 2021 
UCHWAŁA NR XXXIV/297/21 w sprawie upoważnienia do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXXIV/298/21 w sprawie skargi na nieprawidłowości w zakresie 
działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Mszczonowie 

Uznano za niezasadną skargę Skarżącego na 
nieprawidłowości w zakresie działania Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie. Uchwała 
weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIV/299/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 
Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym 
2021/2022 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NRXX XIV/300/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego 
działki o nr ew. 42/3, 42/4 położone w miejscowości 
Wręcza A. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIV/301/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 
czas oznaczony do 3 lat. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIV/302/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIV/303/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment miasta 
Mszczonowa. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia. Plan jest procedowany 

UCHWAŁA NR XXXIV/304/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
w trybie bezprzetargowym 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIV/305/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIV/306/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Żyrardowskiemu 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIV/307/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

XXXV Sesja w dniu 25 sierpnia 2021 
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UCHWAŁA NR XXXV/308/21 W sprawie Regulaminu przyznawania nagród i 
stypendiów Burmistrza Mszczonowa dla osób 
wyróżniających się w działalności społecznej, 
kulturalnej, sportowej lub podejmujących inne 
aktywności obywatelskie zaspakajając zbiorowe 
potrzeby społeczności lokalnej gminy Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXXV/309/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXV/310/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego 
fragmenty miasta - Obszar I II. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia. Plan jest procedowany 

UCHWAŁA NR XXXV/311/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXV/312/21 w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów 

Straciła   moc uchwała NR XXIV/200/20 RADY MIEJSKIEJ W 
MSZCZONOWIE z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 
przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
na realizację zadania pn.: „Budowa Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na 
terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, 
Radziejowice".  Wykonanie uchwały powierzono 
Burmistrzowi Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z 
dniem podjęcia. 

XXXVI Sesja w dniu 29 września 2021 
UCHWAŁA NR XXXVI/313/21 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu: 

"Szkoła dostępna dla każdego" 
Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVI/314/21 w sprawie zaliczenia ulicy Szkolnej w Mszczonowie do 
kategorii dróg gminnych 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXXVI/315/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w 
zakresie opracowania dokumentu programowego 
jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w 
skład Innego Instrumentu Terytorialnego 
„Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w 
perspektywie 2021- 2027 

Wykonanie Uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia. 
Porozumienie w sprawie zasad współpracy Stron w 
zakresie opracowania dokumentu programowego 
jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w 
skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego 
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Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie 2021- 2027 
zostało podpisane 28 grudnia 2021 r.  

UCHWAŁA NR XXXVI/316/21 w sprawie ustalenia przebiegu nowo wybudowanej 
drogi - ulicy Nowy Świat 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXXVI/317/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, 
której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 
czas oznaczony do 3 lat. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVI/318/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
w miejscowości Mszczonów oznaczoną jako działka 
ew. nr 317 o powierzchni 0,0284 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00018897/5. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVI/319/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości w miejscowości Grabce Towarzystwo 
gm. Mszczonów oznaczonej jako działka 
ewidencyjna numer 138/3 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVI/320/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego 
fragment miejscowości Olszówka. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Obecnie prowadzona jest procedura sporządzania planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

UCHWAŁA NR XXXVI/321/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVI/322/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

XXXVII Sesja w dniu 27 października 2021 
UCHWAŁA NR XXXVII/323/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia w sprawie nauki religii Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVII/324/21 w sprawie rocznego programu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi na rok 2022 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVII/325/21 w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości 

Straciła moc Uchwała Nr XXV/213/20 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z 2020 r. poz. 10862.  
Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
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Urzędowym Województwa Mazowieckiego i weszła w 
życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

UCHWAŁA NR XXXVII/326/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/19 Rady 
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mszczonowa obejmującego działki nr ew. 82/11, 
82/12, 82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/21, 82/22, 82/24, 
82/25, 82/26, 82/27 w ich granicach ewidencyjnych. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia. Plan jest procedowany. 

UCHWAŁA NR XXXVII/327/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/07 Rady 
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2007 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości 
Marków - Towarzystwo. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVII/328/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości położonej w Mszczonowie 
oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1886/13  

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVII/329/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki KZN 
Mazowsze Centrum Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem 
podpisania. 
Zgodnie z otrzymaną informacją z KZN utworzenie 
(podpisanie umowy spółki) spółki KZN Mazowsze Centrum 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, planowano  
na 18 maja 2022 r.  

UCHWAŁA NR XXXVII/330/2 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze 
środków Rządowego Funduszu Rozwoju 
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 
w nowo tworzonej Społecznej Inicjatywie 
Mieszkaniowej „KZN Mazowsze Centrum Sp. z o. o.” 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVII/331/21  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVII/332/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVII/333/21 w sprawie uznania za bezzasadny sprzeciwu Rady 
Gminy Radziejowice wyrażonego w Uchwale Rady 
Gminy Radziejowice Nr XLI/299/2021 z dnia 20 września 
2021 roku 

Zobowiązano  Przewodniczącego Rady Miejskiej w 
Mszczonowie do przekazania uchwały do wiadomości: 
Ministrowi Infrastruktury, Ministrowi Klimatu i Środowiska, 
Wojewodzie Województwa Mazowieckiego, Marszałkowi 
Województwa Mazowieckiego, Regionalnemu 
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Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska, Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Żyrardowie, 
Wójtowi Gminy Radziejowice, Przewodniczącemu Rady 
Gminy Radziejowice, Sołtysowi Sołectwa Grabce 
Józefpolskie, Sołtysowi Sołectwa Budy Mszczonowskie.   
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

XXXVIII Sesja w dniu 1 grudnia 2021 
UCHWAŁA NR XXXVIII/334/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Mszczonów a 
Powiatem Żyrardowskim dotyczącego zasad 
prowadzenia pozaszkolnego punktu 
katechetycznego Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/335/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza 
Mszczonowa.   

Rada Miejska w Mszczonowie uznała skargę za 
bezzasadną.  Zobowiązano  Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Mszczonowie do poinformowania 
Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  Uchwała 
weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/336/21  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza 
Mszczonowa 

Straciła moc uchwała nr I/3/18 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 21 listopada 2018 r. Wykonanie 
uchwały powierzono Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Mszczonowie. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia 
z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/337/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 
stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2022 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego i weszła w 
życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/338/21 w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/339/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych 

Straciła  moc Uchwała Nr XXIX/213/16 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie 
ustalenia stawek podatku od środków transportowych 
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016r. poz. 10226). 
Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 
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2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/340/21 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy 
Mszczonów, trybu postępowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/341/2 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z dochodów własnych 
niepochodzących z pobranej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/342/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/90/19 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu 
miejscowości Lublinów i Czekaj 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Podzielono plan na 2 obszary. Obecnie prowadzona jest 
procedura sporządzania planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Obszaru Nr I. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/343/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/344/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości  gruntowej położonej w Mszczonowie 
oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 315/2, 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/345/21 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i 
przemocy w rodzinie. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem 
podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/346/21 zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/347/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/348/21 w sprawie podziału sołectwa Nosy-Poniatki i 
utworzenia sołectwa Bronisławka oraz zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia statutów sołectw 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

UCHWAŁA NR XXXVIII/349/21  w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego 
jego fragment pomiędzy ulicami - Sienkiewicza, 
Nowy Rynek, Warszawską, 3-go Maja. 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 
Plan jest procedowany. 

XXXIX Sesja w dniu 22 grudnia 2021 
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UCHWAŁA NR XXXIX/350/21 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY MSZCZONÓW NA 
2022 ROK 

Wykonanie Uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego. 

UCHWAŁA NR XXXIX/351/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Mszczonów 

Straciła  moc Uchwała Nr XXVII/228/20 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.  
Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie od dnia 1 
stycznia 2022 roku. 

UCHWAŁA NR XXXIX/352/21 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/07 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Grabce 
Józefpolskie i fragment miejscowości Marków -
Towarzystwo. 

Straciła  moc Uchwała Nr XXXVII/327/21 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 27 października 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XV/120/07 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Grabce 
Józefpolskie i fragment miejscowości Marków 
Towarzystwo. Wykonanie uchwały powierzono 
Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z 
dniem podjęcia. Podzielono plan na 6 obszarów. Plany 
dla  Obszaru Nr I i III zostały już uchwalone. Obecnie 
prowadzona jest procedura sporządzania planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Obszaru Nr II, IVa, 
IVb i V. 

UCHWAŁA NR XXXIX/353/21  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w 
Mszczonowie na 2022 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIX/354/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, 
Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mszczonowie na 
2022 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIX/355/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i 
Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Mszczonowie na 
2022 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIX/356/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2022 rok. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIX/357/21  w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/14 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 12 grudnia 2014 w sprawie diet dla 
radnych Rady Miejskiej w Mszczonowie zmienionej 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie 14 dni od 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
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uchwałą nr VI/32/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 
dnia 4 marca 2015 roku 

Mazowieckiego i ma zastosowanie do ustalania 
wysokości diet należnych od dnia 1 sierpnia 2021 roku. 

UCHWAŁA NR XXXIX/358/21  zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIX/359/21 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR XXXIX/360/21  w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego 
niezrealizowanych kwot wydatków nie 
wygasających z upływem roku 2021 

Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi 
Mszczonowa.  Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zakończenie 
 

Rok 2021 mamy poza sobą. Jego wyniki, mimo zewnętrznych problemów,  są dla nas wszystkich 
pozytywne. Szereg ważnych dla gminy prac zostało wykonanych lub rozpoczętych. Nasze finanse  są pod 
pełną kontrolą. Gmina się rozwija. Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych latach uda się nam 
zachować też zgodny  sposób współdziałania, wytyczania celów i  rozwiązywania problemów. 

 
Żyjemy już w kolejnym roku, w którym realizujemy i planujemy dalszy rozwój Gminy 

Mszczonów. Aspiracje Mieszkańców są wysokie. Chcą żyć lepiej, wygodniej, bezpieczniej,  chcą mieć 
zagospodarowane miejsca do wypoczynku i czyste środowisko, chcą dobrej oświaty dla swoich dzieci, 
chcą dostępu do działań edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Miasto musi się rozwijać a  
miejscowości leżące wkoło, również muszą mieć zapewnione warunki do podnoszenia poziomu życia. 
Lokalni przedsiębiorcy chcą lepszych warunków do prowadzenia swej działalności.  

 
Rada Miejska przyjęła ambitny budżet na rok 2022. Są w nim ujęte poważne środki (ponad 700 

tys. zł) na działania w ramach funduszy sołeckich,  utrzymanie i remonty dróg gminnych i powiatowych 
– prawie 8 mln zł, na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – ponad 2 mln zł, na 
rozpoczęcie prac nad oczekiwanym systemem monitoringu miejskiego, na oświatę – prawie 30 mln zł, 
na wydatki socjalne – prawie 14 mln zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – prawie 30 
mln zł.  

Tu szczególne znaczenie dla naszej gminy ma oczyszczalnia ścieków. Konieczna jest jej 
rozbudowa i unowocześnienie technologiczne. Podobnie,  niezwykle ważnym zadaniem jest całość 
działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i ich rosnącymi, niezależnymi od nas,  kosztami. 
Musimy znaleźć stabilne źródło dochodów, z których będziemy pokrywać część rosnących wydatków, 
tak by ich nie przerzucać na mieszkańców.  

 
Kwestia dywersyfikacji źródeł dochodów podatkowych staje się niezwykle ważnym zadaniem. 

Rozwój inwestycji  zewnętrznych w gminie, równoległy rozwój lokalnej przedsiębiorczości są dla nas 
bardzo ważne. Podobnie jest w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji; oczekujemy pełnego, 
niezakłóconego działania potężnych inwestycji poczynionych w poprzednich latach. One są dla nas też 
źródłem dochodów, jak i promocji Mszczonowa.  

 
Gmina Mszczonów chce i musi się rozwijać ! 
Róbmy to razem ! 
 
Józef Grzegorz Kurek, Burmistrza Mszczonowa 
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