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PROTOKOŁ NR XXXIX/13 

z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 30 października 
2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w 
godzinach od 13,10 do 16,05. 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: Wojciech Horbot 
 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
                        Ad.1 Otwarcia XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych 
na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi 
quorum do podejmowania uchwał.  
 
Na sesje przybył radny Krzysztof Krawczyk. 
 
Przewodniczący Koperski w związku z pismem Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Mszczonowie, które zostało przekazane radnym wnioskuje o wprowadzenie do 
porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 

Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że w dniu wczorajszym Komisja 
Budżetu i Mienia Komunalnego szczegółowo zapoznała się z wnioskiem 
Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie. Zdaniem Komisji radni winni 
zapoznać się z dokumentacją dotyczącą stawianych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową zarzutów wobec radnego oraz wysłuchać wyjaśnień radnego, 
wobec którego stawiane są zarzuty. Wobec powyższego w imieniu Komisji 
Budżetu i Mienia Komunalnego wnioskuje o przesuniecie na kolejną sesję 
punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do 
porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. Za przyjęciem wniosku 
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głosował Przewodniczący Łukasz Koperski, przeciwko głosowało 13 radnych 
(Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Barbara Gryglewska, 
Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz 
Olesiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Piotr Chyła, Andrzej Osiński) 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek 
Wiceprzewodniczącego Zientka o przesunięcie na kolejną sesję punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 
stosunku pracy z radnym. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych 
(Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Barbara Gryglewska, 
Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz 
Olesiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Piotr Chyła, Andrzej Osiński) przeciwko 
głosował Przewodniczący Łukasz Koperski.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Mszczonowie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z 
radnym będzie przedmiotem dyskusji na kolejnej sesji w miesiącu listopadzie 
br. 

 

Przewodniczący Koperski prosi o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dotyczącego informacji z analizy oświadczeń majątkowych za 2012r. Za 
przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych (Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, 
Krzysztof Krawczyk, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Jerzy Siniarski, 
Marek Zientek, Piotr Chyła, Andrzej Osiński). 

 

Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania 
jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w 
Mszczonowie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok 

szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mszczonowie 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Badowo Dańki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Ciemno-Gnojna. 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 

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

Mszczonów na lata 2013-2023. 
11. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej. 
12. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2012r. 
14. Wolne wnioski i zapytania.  

15. Zakończenie obrad. 

Za przyjęciem porządku obrad głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, 

Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard 

Stusiński, Waldemar Suski, Piotr Chyła, Dariusz Olesiński, Jerzy Siniarski, Andrzej 

Osiński, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk. W głosowaniu uczestniczyło 14 

radnych. 

 
 

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXXVIII 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 14 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, Piotr Chyła, Andrzej 
Osiński. 

 

Ad.3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, 

w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów 

 

Pan Wojciech Szustakiewicz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego przedstawił 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 – 

informacja stanowi załącznik do protokołu. 
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Pani Mariola Mońko – Dyrektor LO w Mszczonowie przedstawiła informacje nt. 

wyników maturalnych w LO. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Ponadto podziękowała Dyrektorom Gimnazjów z terenu Gminy Mszczonów za 

to, że umożliwiają nauczycielom LO promowanie i prezentacje szkoły. Na 

zakończenie poinformowała, że w tym roku szkolnym został uruchomiony nowy 

kierunek a mianowicie edukacja celna. 

 

Pani Dorota Powązka – przedstawiciel Zespołu Szkół w Mszczonowie 

przedstawiła informacje nt. wyników maturalnych w Zespole szkół. Informacja 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radna Gryglewska uważa, że wyniki matur to bardzo piękne cyfry, które nas 

nobilitują.  Jej zdaniem otrzymać taki wynik to nie tylko cyferka, ale także 

ogromna praca nauczycieli. Bardzo za to dziękuje i gratuluje bardzo dobrych 

wyników. Zapytała się także ilu uczniów LO zdawało rozszerzony poziom z 

matematyki. 

 

Pani Mońko odpowiedziała, że jeżeli ktoś decyduje się na egzamin dodatkowy 

to rzadko jest on na poziomie podstawowym. 

 

Radna Gryglewska jest zdania, że tym bardziej należy się uznanie tej szkole. 

 

Pani Mońko poinformowała, że poziom nauczania w LO Mszczonów nie 

ustępuje poziomowi nauczania Liceum Żeromskiego w Żyrardowie. 

 

Radna Gryglewska jeszcze raz dziękuje za wysokie wyniki w nauce. 

 

Pan Szustakiewicz poinformował, że powiat żyrardowskie osiągnął lepsze 

wyniki matur niż bogate powiaty sąsiednie. Zwrócił uwagę także na 

zawodowość klas w Zespole Szkół i ścisłą współpracę z Cechem Rzemiosł i 

przedsiębiorczości, dzięki której młodzież może się uczyć od prawdziwych 

rzemieślników. 

 

Wiceprzewodniczący Osiński zwrócił uwagę, że ani LO ani Zespół Szkół nie 

posiada boisk na powietrzu.   
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Pan Szustakiewicz odpowiedział, że w najbliższym czasie nie ma planów 

budowy takich boisk ze względu na brak środków finansowych oraz 

ograniczone możliwości terenowe, nie mniej jednak uważa, że nad tym 

tematem należy się zastanowić. 

 

Pani Zielińska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych 

Gminy Mszczonów za rok szkolny 2012/2013. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Koperski podziękował Pani Zielińskiej oraz wszystkim innym 

osobom, które przyczyniły się do wprowadzenia małej reformy oświaty w 

naszej gminie. 

 

Radna Gryglewska przyłącza się do podziękowań Pana Przewodniczącego. Jej 

zdaniem to, co robią nauczyciele jest wspaniałą rzeczą, mają wspaniałą bazę, 

która pozwala na osiąganie takich wyników. Korzystając z okazji zaprosiła 

wszystkich na dzień 11 listopada, w którym w MOK odbędzie się spotkanie i 

wyświetlony zostanie film „Pieśń o wypędzonych”. Po filmie będzie spotkanie 

dot. wspomnień o ostatnich właścicielach majątku Ciemno Gnojna Państwu 

Bieleckich. W imieniu Stowarzyszenia Historycznego prosi nauczycieli, aby 

wystąpili z apelem do młodzieży o udział w tych uroczystościach. 

 

Burmistrz Kurek poinformował, że jedyne, za co nie dziękuje dyrektorom i 

nauczycielom to wyniku sprawdzianów, gdyż jego zdaniem w stosunku do 

nakładów na oświatę są one cienkie. Za resztę spraw serdecznie dziękuje, 

ponieważ na oświatę nakładanych jest coraz więcej spraw. Jest rozczarowany 

tym, że MEN nic nie robi w kierunku uporządkowania karty nauczyciela, nic się 

nie mówi na temat minimalnej liczebności klas w szkołach publicznych. Jego 

zdaniem nasza gmina w stosunku do gmin ościennych daje na oświatę 

maksymalnie dużo, a wyniku nauczania w ościennych gminach są lepsze.  

Uważa, że musimy coś zrobić, aby na naszym terenie powstał ośrodek, gdzie 

można umieszczać dzieci odebrane rodzicom. Zwracając się do dyrektorów 

bardzo prosi o większą pieczę nad rodzinami zastępczymi po to, aby móc w 

porę interweniować w przypadku pojawiających się nieprawidłowości w 
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funkcjonowaniu takiej rodziny. Zaznaczył, że niskie wyniki nauczania dołują 

naszą gminę w wszelkiego rodzaju rankingach. Prosi, aby do Mszczonowa nie 

przyjmować dzieci spoza obwodu za wyjątkiem dzieci z Markowa Towarzystwo. 

Jeśli chodzi o szkoły średnie to uważa, że należy wyjść naprzeciw niektórym 

rodzicom i dzieciom umożliwiając im naukę w szkole zawodowej z 

przyuczeniem do zawodu, ponieważ po takim kształceniu od razu jest praca. 

Jego zdaniem najgorszą rzeczą, jaka nas spotkała to przedszkola za złotówkę, 

ponieważ ma obawy, że w ten sposób upadnie przedszkole niepubliczne. 

Dziękuje dyrektorom za dotychczasową pracę i prosi, aby we wszystkim, co 

robią zachowywali zdrowy rozsądek. 

 

Radna Gryglewska zwracając się do przedstawicieli szkól średnich a zwłaszcza 

dyrektor LO poinformowała, że na komisji oświaty Pani Prezes 

„Mszczonowianki” zgłosiła problem z wynajęciem sali sportowej na treningi w 

LO. Bardzo prosi, aby KS „Mszczonowianka” mógł za odpłatnością korzystać z 

tej sali. 

 

Pan Szustakiewicz odpowiedział, że osobiście interweniował w tej sprawie, 

tylko, że Pani Korzonkowska chciała, aby KS „Mszczonowianka” korzystała z sali 

za darmo. 

 

Pani Mońko poinformowała, że rozmowa na ten temat prowadzona była rok 

temu. Wówczas odpowiedziała, że warunki korzystania z sali musi uzgodnić z 

organem prowadzącym. Jest otwarta na wszelką współpracę, ale KS 

„Mszczonowianka” musi pokrywać koszty energii i sprzątania. Kiedy takie 

warunki korzystania przekazała Pani Korzonkowskiej to ta stwierdziła, że nie 

chce takiej współpracy. 

 

 

Ad.4 Pani Katarzyna Dziża Koordynator ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie. 
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 11 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, 
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk. 
Uchwała Nr XXXIX/309/13 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.5 Pan Łukasz Załęski – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej 

przedstawił  projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Mszczonowie. 

 

Radny Krawczyk zapytał się, kto to jest organizator. 

 

Pan Załęski odpowiedział, że organizatorem jest zawsze gmina. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania 
Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mszczonowie, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara 
Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Piotr Chyła, Dariusz Olesiński, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński, 
Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XXXIX/310/13 stanowi załącznik 
do protokołu. 

Pan Załęski korzystając z okazji zaprosił wszystkich uczestników sesji na 

spotkanie z autorką książki o Annie German, które odbędzie się w dniu 13 

listopada w MOK. Ponadto poruszył problem pijącej młodzieży na terenie boisk 

przy gimnazjum. 

 

Burmistrz Kurek prosi o wpisanie patrolowania boisk przy gimnazjum do stałych 

zadań policji w ramach dodatkowych służb. 
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Ad.6 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów 

obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki wraz z uzasadnieniem. 

 

Przewodniczący Koperski poinformował, że komisje rady jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Badowo Dańki, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara 
Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Piotr Chyła, Dariusz Olesiński, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński, 
Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XXXIX/311/13 stanowi załącznik 
do protokołu. 

 

 

Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem 

 

Przewodniczący Koperski poinformował, że komisje rady jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na nabycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz 
Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Piotr 
Chyła, Dariusz Olesiński, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński, Marek Zientek, 
Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XXXIX/312/13 stanowi załącznik do protokołu. 

 

  

Ad.8 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania 

nazwy ulicy we wsi Ciemno-Gnojna wraz z uzasadnieniem 
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Przewodniczący Koperski poinformował, że komisje rady jednogłośnie 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania 
nazwy ulicy we wsi Ciemno-Gnojna, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz 
Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Piotr 
Chyła, Dariusz Olesiński, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński, Marek Zientek, 
Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XXXIX/313/13 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.9 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 14 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, 
Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
Suski, Piotr Chyła, Dariusz Olesiński, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński, Marek 
Zientek, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XXXIX/314/13 stanowi załącznik do 
protokołu. 

 

Ad.10 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 
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wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, 
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Piotr Chyła, Dariusz Olesiński, Jerzy Siniarski, Andrzej 
Osiński, Marek Zientek, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XXXIXI/315/13 stanowi 
załącznik do protokołu. 

 

Ad.11 W tym punkcie Radny Krawczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

poinformował, że od ostatniej sesji komisja rewizyjna: 

1. W dniu 10 października dokonała kontroli wpływów w Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Komisja nie wniosła żadnych 
uwag w tym zakresie. 

2. W dniu 15 października komisja dokonała kontroli wydatków 
ponoszonych na bezpieczeństwo publiczne. Również w tym przypadku 
komisja nie miała żadnych uwag. 

 

 

Ad.12 W tym punkcie Burmistrz Kurek przedstawił informację z działalności 

Burmistrza Mszczonowa między sesjami. Informacja stanowi załącznik do 

protokołu. Ponadto poinformował, że  

1. Uczestniczył w konferencji w sprawie gospodarki odpadami. Sytuacja na 
rynku odpadów jest trudna, ponieważ praktycznie padł rynek surowców 
wtórnych, ponadto rząd spóźnia się z nowelizacja ustawy. 

2. dziękuje panu Dyrektorowi Ludwiakowi oraz panu Bogdanowi 
Federowiczowi, ponieważ jesteśmy jedyną gminą, która posprzątała liście. 

3. Rozstrzygnął się przetarg na wykonanie ulicy Kościuszki. 
4. W kwestii instalowania kamer przed szkołą jego zdaniem nie zdaje to 

egzaminu, ponieważ zapisy z kamer są sporadycznie oglądane. 
5. W Szkole Podstawowej we Wręczy planuje zorganizować ośrodek dla 

dzieci odbieranych z rodzin. 
 

Radny Banasiak zapytał się, kto występuje o dodatkowe patrole gmina czy 

komenda policji. 
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Burmistrz Kurek odpowiedział, że razem z komendantem policji ustalono, że 

gmina przeznacza, co roku w budżecie 35.000 zł na dodatkowe służby i 5.000 zł 

na nagrody. Obecnie po terminie składania wniosków do budżetu wpłynęło 

pismo z komendy o zabezpieczenie większych kwot. My w budżecie przyjęliśmy 

kwoty zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Z uwagi na fakt, że w tym roku 

praktycznie środki na dodatkowe patrole zostały już wydatkowane, będziemy 

zmuszeni na sesji listopadowej do zwiększenia tych środków. 

 

Ad.13 Przewodniczący Koperski odczytał informacje z analizy oświadczeń 

majątkowych złożone przez: 

1.  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie 
2. Burmistrza Mszczonowa 
3. Wojewodę Mazowieckiego 
4. Urząd Skarbowy w Żyrardowie 
5. Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim 

Informacje stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.14 W tym punkcie głos zabrali: 

 Radna Gryglewska dziękuje wszystkim a szczególnie panu Burmistrzowi za 
pomoc w renowacji dwóch nagrobków. Podziękowania kieruje także w imieniu 
Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego na ręce Dyrektora ZGKiM. 
Ponadto poinformowała, że w dniu 1 listopada Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne prowadzić będzie kwestę na 3 cmentarzach w naszej Gminie. 
 
Radny Osial prosi o ustawienie kosza na śmieci na przystanku w Olszówce, 
ponieważ przystanek ten jest notorycznie zaśmiecany.  
 
Burmistrz Kurek poinformował, że w miejscach gdzie są postawione kosze na 
śmieci pomimo codziennego ich opróżniania również jest bałagan. Nie mniej 
jednak kosz na śmieci we wskazanym miejscu będzie postawiony. 
 
Radny Osial poinformował, że przy szkole postawiony jest kosz na śmieci i 
śmieci są wyrzucane do kosza, przez co nie ma w tym miejscu żadnego 
bałaganu. 
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Przewodniczący Koperski prosi, aby listopadowa sesja odbyła się w dniu 19 
listopada. 
 
 

Ad.15  Zamknięcia XXXIX 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 2013-11-05 
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