
 
PROTOKOŁ NR XXXVIII/13 

z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 25 września 
2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w 
godzinach od 13,15 do 16,25. 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: Piotr Chyła  
 
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni: Wojciech Horbot  
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
                        Ad.1 Otwarcia XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
dokonał Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich 
obecnych na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 12 radnych, co 
stanowi quorum do podejmowania uchwał.  
 
 
Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
3. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 roku oraz w 

placówkach podległych Gminie Mszczonów. 
4. Ocena działalności OSiR. 
5. Ocena działalności sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości. 
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów  

na rok 2013. 
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 

Mszczonów na lata 2013-2023. 
9. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej. 
10. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
11. Wolne wnioski i zapytania.  
12. Zakończenie obrad. 
 



Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXXVII Sesji został 
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i 
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowali: 
Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Barbara Gryglewska, 
Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
Suski, Dariusz Olesiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek. 

 

Ad.3 W tym punkcie Skarbnik Gminy Pani Jadwiga Barbulant przedstawiła 

Uchwałę nr Pł.354.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie wyrażającą opinię o przedłożonej przez Burmistrza Mszczonowa 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku oraz 

wyjaśnienia ZOPO dotyczące uwag RIO odnośnie odpisu na ZFŚS. Uchwała RIO 

oraz wyjaśnienia ZOPO stanowią załącznik do protokołu. 

Na sesję przybył Wiceprzewodniczący  Andrzej Osiński 
 
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że na posiedzeniu Komisji Budżetu 

i Mienia Komunalnego omówiono opinię RIO. Radni wyrazili zadowolenie, że 

wykonanie budżetu za I półrocze uzyskało pozytywną opinię RIO. Wyjaśniono 

także uwagę RIO dotyczącą odpisu na ZFŚS. Komisja Budżetu i Mienia 

Komunalnego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu 

gminy za I półrocze 2013r. 

Radny Krawczyk poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10 

września jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wykonaniem budżetu Gminy 

Mszczonów za I półrocze 2013r.  

Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła 
informację z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za I półrocze 2013r. 
Informacja z wykonania budżetu stanowi załącznik do protokołu. W głosowaniu 
udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowali: Zdzisław Banasiak, 
Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, 
Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz 
Olesiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osiński 

 

 



 

Ad.5 W punkcie ocena działalności sportu na terenie miasta i gminy 

Mszczonów głos zabrali: 

 

Pan Promowicz przedstawił informację na temat działalności UKS „Olimpijczyk 

2008”. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Gryglewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i 

Młodzieży działalność tego klubu oceniona była dość wysoko. 

 

Pan Sikora przedstawił informację na temat działalności UKS „Lutkówka”. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Gryglewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i 

Młodzieży działalność tego klubu oceniona była dość wysoko. Stwierdziła 

ponadto, że klub ten odnosi bardzo duże sukcesy i za to bardzo dziękuje. Jest 

też zdania, że najważniejsze jest to, że klub ten uaktywnia młodzież, która nie 

musi już spędzać czasu przed komputerem. 

 

Pan Radkiewicz przedstawił informację na temat działalności KS 

„Mszczonowianka”. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Gryglewska poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Sportu i 

Młodzieży Pani Prezes składała sprawozdanie z działalności klubu KS 

„Mszczonowianka”. Poruszała także kwestię kłopotów z wynajmem hal 

sportowych w szkołach średnich. Zwracając się do Radnej Powiatowej Pani 

Beaty Sznajder poprosiła o interwencję w tej sprawie w szkołach średnich na 

terenie naszej gminy. Poinformowała także, że praca tego klubu na posiedzeniu 

komisji oceniona była dość wysoko. Zdaniem komisji należy się chwała klubowi 



za to, że w sekcjach działających w tym klubie jest tak duży przekrój wieku. Z 

uwagi na nieobecność na sesji przedstawiciela LKS „Osuchów” odczytała 

sprawozdanie z działalności tego klubu. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Zientek dziękuje wszystkim, którzy pracują na rzecz 

klubów sportowych. Dziękuje im za działalność na rzecz wszystkich środowisk a 

KS „Mszczonowiance” ponadto dziękuje za integrację środowiska sportowego z 

pozostałymi środowiskami. 

 

Pan Szymański przyłączył się do podziękowań Wiceprzewodniczącego Zientka, 

deklarując, że OSiR jest do pomocy wszystkim klubom. Stara się, aby wszystko 

dobrze współdziałało, stara się także udostępniać obiekty sportowe, którymi 

zarządza, ale jest to niestety bardzo ciężkie. 

 

Przewodniczący Koperski poinformował, że przed chwilą odbył spotkanie, 

podczas którego na jego ręce złożono petycję dotyczącą wsparcia sekcji 

„Cheerleaders”. W związku z powyższym odczytał tę petycję. Treść petycji 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Burmistrz Kozłowski zapytał się jaki jest budżet tej sekcji. 

 

Przewodniczący Koperski odpowiedział, że podczas spotkania nie było mowy 

dotyczącej konkretnych kwot pomocy. 

 

Pan Promowicz poinformował, że działalność tej sesji jest w tej chwili inicjatywą 

rodziców. Opiekunem sekcji jest Pani Kasia Malinowska. Stroje oraz wyjazdy tej 

grupy zapewniają sami rodzice. Na pewno osiągnięcia tej sekcji są, ponieważ w 

Polsce tych grup jest sporo i wyjazdów na dalszą odległość też jest sporo. 



 

Radny Krawczyk jest zdania, że sekcja ta jest bardzo pozytywną reklamą dla 

Mszczonowa i jego zdaniem należy jej się ze strony gminy wsparcie.  

 

Burmistrz Kozłowski prosi o zgłaszanie potrzeb klubów do 30 września, 

ponieważ po tym terminie nie będą one brane pod uwagę do projektu budżetu 

na 2014r. 

 

Pan Szymański poinformował, że jeżeli jakaś sekcja pojawi się w ciągu roku to 

musi się ona znaleźć w budżecie klubu. Aby mogła ona zaistnieć w budżecie 

gminy należy to odpowiednio wcześniej zgłosić. 

 

Pani Barbulant poinformowała, że ta sekcja była związana z MOK i tam były 

przeznaczone środki na działalność tej sekcji. Obecnie też ta sekcja ma wsparcie 

ze strony budżetu szkół.  

 

Przewodniczący Koperski poinformował, że tę petycje przekaże Komisji 

Oświaty, Sportu i Młodzieży. Zwracając się do przedstawiciela UKS Olimpijczyk 

2008” poprosił, aby klub złożył zapotrzebowanie finansowe dla tej sesji. 

Wszystkim osobom zaproszonym na dzisiejszą sesję podziękował za dbałość o 

infrastrukturę, za inicjatywy i swój czas poświęcony na rzecz sportu. 

 

Radna Gryglewska zwróciła uwagę na realizację zajęć sportowych na lekcjach 

WF. Zapytała się o absencję chorobową uczniów na tych zajęciach. 

 

Pan Promowicz nie ukrywa, że część młodzieży unika tych zajęć ale nauczyciele 

starają się, aby te zajęcia uatrakcyjnić, stąd też propozycja sekcji 

„Cheerleaders”, reaktywacji sekcji piłki ręcznej itp. 



 

 

Ad.4 W tym punkcie Pan Szymański przedstawił prezentacje na temat 

działalności OSiR za 2012 rok i I półrocze 2013r. 

 

Przewodniczący Koperski zwrócił uwagę na występującą duszność na sali 

zielonej w przypadku przebywania w niej dużej ilości osób. 

 

Pan Szymański poinformował, że trwają prace dotyczące wykonania wentylacji 

mechanicznej. 

 

Przewodniczący Koperski jest zdania, że w tej sali pożądana byłaby 

odpowiednia wymiana powietrza. 

 

Pan Szymański poinformował, że zrobił rozeznanie w kierunku wykonania 

rekuperacji na hali. Zwrot kosztów wykonania tej inwestycji to okres około 10 

lat.  

 

Burmistrz Kurek jest zdania, że należy sprawdzić, co się dzieje w sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mszczonowie w czasie, kiedy odbywa się 

ZUMBA i ewentualnie dokonać zamiany miejsca odbywania ZUMBY. 

 

Pan Szymański poinformował, że w tym czasie w sali gimnastycznej trwają 

zajęcia piłki siatkowej. 

 



Burmistrz Kurek jest zdania, że w takim przypadku należy poszukać innych sal 

np. w LO czy ZSR i problem ten jest do rozwiązania. Osobiście nie jest 

przekonany o sensie finansowania rekuperacji hali. 

 

Radny Osial proponuje przenieść zajęcia ZUMBY do Wręczy. 

 

Burmistrz Kozłowski poinformował, że dalej rozbudowywany będzie produkt 

„Weekend z termami” i na ten cel w 2014r. otrzymamy prawie 500.000 zł 

dofinansowania. Produkt ten będzie realizowany łącznie przez 3 gminy, z czego 

główne działania nakierowane będą na obiekt term, gdzie planuje się 

skierowanie wody termalnej zrzucanej z basenów termalnych do stacji 

uzdatniania i po uzdatnieniu skierowanie jej ponownie do basenu 

rekreacyjnego i sportowego. Ponadto planuje się zakup zewnętrznej sauny i 

groty solnej. Powstanie także dodatkowych 14 miejsc parkingowych oraz ponad 

80 km dodatkowych tras rowerowych. 

 

Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się, co generuje duży deficyt na hali.   

 

Pan Szymański poinformował, że zawsze deficyt na hali wynosił około 600.000 

zł i głównie jest generowany przez koszty zakupu energii i ciepła.  

 

Przewodniczący Koperski jest zdania, że należy odświeżyć płytę hali. 

 

Pan Szymański odpowiedział, że zmianie uległa technologia nawierzchni i 

wszystkie firmy proponują wymianę nawierzchni. 

 

Przewodniczący Koperski jest zdania, że należy ją po prostu pomalować.  

 



Burmistrz Kurek również jest takiego samego zdania, co Przewodniczący 

Koperski. 

 

 

Ad.6 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na użyczenie nieruchomości wraz z uzasadnieniem. Ponadto poinformowała, że 

na komisji budżetu i mienia komunalnego zaproponowano, aby użyczyć 

nieruchomość na czas nieokreślony, stad też zmiana w projekcie uchwały. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na użyczenie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Łukasz 
Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Dariusz Olesiński, Barbara 
Gryglewska. Uchwała Nr XXXVIII/306/13 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.7 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 

Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013 wraz z uzasadnieniem. 

 

Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia 

Komunalnego szczegółowo zapoznała się z proponowanymi zmianami w 

budżecie gminy i zaopiniowała je pozytywnie. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2013, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, 
Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 



Suski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Dariusz Olesiński, Barbara 
Gryglewska. Uchwała Nr XXXVIII/307/13 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.8 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023 wraz z 

uzasadnieniem. 

 

Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia 

Komunalnego szczegółowo zapoznała się z proponowanymi zmianami w WPF i 

zaopiniowała je pozytywnie. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2013-2023, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, 
Krzysztof Krawczyk, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, 
Dariusz Olesiński, Barbara Gryglewska. Uchwała Nr XXXVIII/308/13 stanowi 
załącznik do protokołu. 

 

Ad.9 W tym punkcie Radny Krawczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

poinformował, że od ostatniej sesji komisja rewizyjna: 

1. W dniu 20 sierpnia dokonała kontroli wpływów i wydatków w 
Przedszkolu Miejskim. Komisja nie wniosła żadnych uwag w tym zakresie. 

2. W dniu 10 września komisja zapoznała się z informacją z wykonania 
budżetu gminy Mszczonów i I półrocze 2013r. Również w tym przypadku 
komisja nie miała żadnych uwag. 

3. W dniu 20 września dokonała kontroli wydatków na oświatę. Komisja nie 
wniosła żadnych uwag w tym zakresie 

 

 



Ad.10 W tym punkcie Burmistrz Kurek przedstawił informację z działalności 

Burmistrza Mszczonowa między sesjami. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. Ponadto poinformował, że  

1. mamy bardzo poważny problem z zaśmiecaniem ciągów drogowych i nie 
tylko ciągów drogowych, 

2. musimy w miesiącu październiku ogłosić zbiórkę odpadów 
wielogabarytowych. Odpady te ponadto zakład odbierze na bieżącą po 
dokonaniu zgłoszenia. 

3. jest grupa osób, która w ogóle nie wystawiają odpadów. 
4. w miesiącu październiku zorganizowane będzie zebranie z sołtysami, na 

którym przekazana będzie informacja, że koszty zbiórki odpadów z 
ciągów ulicznych będą wliczone do kosztów ogólnych i mieszkańcy będą 
musieli za to zapłacić. 

5. musimy poważnie przystąpić do prac nad projektem budżetu na kolejny 
rok. Sytuacja jest trudna, ponieważ mniejsza będzie subwencja oraz 
mniejsze będą dotacje. 

 

 

Ad.11 W tym punkcie głos zabrali: 

  
Radna Gryglewska, jako członek Mszczonowskiego Stowarzyszenia 
Historycznego podziękowała Panom Burmistrzom oraz radzie za wsparcie, 
ponieważ bez nich nie byłoby możliwe zorganizowanie przedsięwzięcia pod 
nazwą Festiwal Historyczny. Podziękowała Gminnemu Centrum Informacji na 
czele z Panią Dyrektor Sznajder, szczególne słowa podziękowania skierowała 
pod adresem Pani Magdaleny Podsiadły. Podziękowała Mszczonowskiemu 
Ośrodkowi Kultury na czele z Panią Dyrektor i Panem Baumelem, któremu 
dziękuje za czuwanie nad przebiegiem zabawy tanecznej. Podziękowała Panu 
doktorowi i Panu Burmistrzowi za to, że wcielili się w rolę rekonstruktorów. 
Szczególne słowa podziękowania skierowała także pod adresem Pana Bogdana 
Federowicza. Pod dyskusję poddała osobę Pana Piotra Dymeckiego, który jest 
bardzo zaangażowany w pracę w tym stowarzyszeniu. Proponuje nominować 
go do odznaczenia państwowego. Ponadto poinformowała, że na ukończeniu 
jest sprawa renowacji pomnika Państwa Bieleckich oraz Ks. Polkowskiego. 
Proponuje i prosi, aby odsłonięcie tego pomnika nastąpiło w dniu 11 listopada. 
 



Burmistrz Kurek nie widzi przeszkód, aby w dniu 11 listopada nastąpiło 
odsłonięcie tych nagrobków. Ponadto dodał, że w tym dniu będzie też 
poświęcenie samochodu strażackiego. 
 
Radny Osial zapytał się, kiedy będzie wykonana nawierzchnia na ul. Spacerowej 
w Grabcach Józefpolskich. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że firma Fedro czeka tylko na masę i w 
najbliższych dniach ta masa będzie na tej ulicy położona. 
 
Radny Osial zwrócił uwagę na to, aby ta masa była położona w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. 
   
Burmistrz Kurek odpowiedział, że jeżeli teraz nie będzie sprzyjających 
warunków atmosferycznych to masa położona będzie na wiosnę. 
 
Radny Krawczyk wnioskuje o przywrócenie dyżurów drugiej osoby na 
oczyszczalni ścieków w weekendy oraz codziennie do godziny 21,00. 
 
Pan Ludwiak odpowiedział, że dyżury takie są, musi tylko przeprowadzić 
rozmowę ze swoimi pracownikami. 
 
Burmistrz Kurek zwrócił uwagę, że zapchania w blokach leżą po stronie 
Spółdzielni Mieszkaniowej a gmina odpowiada tylko za rury. Jego zdaniem 
Spółdzielnia Mieszkaniowa także powinna mieć dyżury. 
 
Radny Krawczyk zwrócił uwagę, że zapchania są również, dlatego, że na bieżąco 
nie są czyszczone przykanaliki. 
 
Burmistrz Kurek prosi o uczulenie pracowników ZGKiM na tego typu rzeczy, ale 
również Spółdzielnia Mieszkaniowa musi uczulić mieszkańców, aby nie czynili 
zbyt dużych oszczędności wody, ponieważ przez to też są zapchania. Być może 
jego zdaniem należy wprowadzić minimalny ryczałt na wodę.  
 
Przewodniczący Koperski odczytał pisma Pana Homanowskiego i Pana 
Ostaszewskiego dotyczące wysokości pobieranych opłat za odpady przez 
Spółdzielnię Mieszkaniową a także wyjaśnienia Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej w tej sprawie. Pisma stanowią załącznik do protokołu. 
 



Burmistrz Kurek poinformował, że Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła w imieniu 
mieszkańców deklarację, że będzie prowadzić segregację odpadów. W związku 
z powyższym powinna pobierać od mieszkańców stawkę miesięczną 7,5 zł od 
osoby. Obowiązek segregacji ciąży nie na pracownikach Spółdzielni 
Mieszkaniowej, lecz na spółdzielcach i prawnie Spółdzielnia Mieszkaniowa nie 
może brać większej stawki niż ustaliła to rada. Zobowiązał się również do 
udzielenia odpowiedzi na te pisma. 
 
Radny Krawczyk jest zdania, że powinna być generalnie podniesiona opłata 
eksploatacyjna a nie stawka za odpady. 
 
Burmistrz Kurek jest zdania, że niestety z tytułu zbiórki odpadów Spółdzielnia 
Mieszkaniowa będzie miała debet, ponieważ część osób za zbiórkę odpadów 
nie będzie płacić. 
 
Radny Krawczyk zapytał się czy jest możliwość kontroli zakładów 
rzemieślniczych, ponieważ często zdarzają się podrzucenia odpadów z tych 
zakładów do śmietników spółdzielczych. 
 
Pan Ludwiak poinformował, że legalnie działające zakłady rzemieślnicze 
posiadają podpisane umowy i można je skontrolować, nieco gorzej jest z tymi 
podmiotami, które działają nielegalnie  - ich nie da się skontrolować. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek zwrócił uwagę, że w lasach znajduje się bardzo 
dużo części samochodowych po demontażu.  
 
Radny Osial poinformował, że jeżeli ktoś prowadzi legalna działalność to musi 
mieć podpisane odpowiednie umowy. 
 
 

Ad.12  Zamknięcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który podziękował za uczestnictwo 
w obradach.  
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołowała                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej 
 



Małgorzata Badowska                                                         Łukasz Koperski 
 
 
 
Sporządzono dnia 2013-10-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


