PROTOKOŁ NR XLIII/14
z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 26 lutego 2014r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w godzinach od
13,15 do 16,00.
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Radni nieobecni na Sesji nieusprawiedliwieni: Wojciech Horbot,
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XLIII 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.

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Ocena stanu przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów.
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
mieszkańcami sołectw Lutkówka - Kolonia i Osuchów dotyczących
odłączenia od sołectwa Lutkówka - Kolonia miejscowości Dębiny
Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargu na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2014 roku
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Nosy – Poniatki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic okręgów
wyborczych Gminy Mszczonów do stanu faktycznego
10.Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic obwodów
głosowania Gminy Mszczonów do stanu faktycznego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
na działania Burmistrza Mszczonowa
12.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2014.
13.Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej.
14.Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
15.Wolne wnioski i zapytania.
16.Zakończenie obrad.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XLII Sesji został
sporządzony i był przesłany z materiałami na sesję. Radni nie wnieśli uwag i
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. W
głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu z XLII sesji
głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski,
Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy Siniarski.
Ad. 3 W tym punkcie
Pan Andrzej Oklesiński – Komendant PSP w Żyrardowie przedstawił informację
o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2013 na
terenie Gminy Mszczonów. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

W czasie wystąpienia Pana Oklesińskiego na sesję przybył radny Krzysztof
Krawczyk.

Pan Wojciech Szustakiewicz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego poinformował,
że straże zarówno powiatowa jak i ochotnicze są zawsze gotowi na wezwanie.
Jego zdaniem pomimo wyników dotyczących zagrożeń to o straży zawsze należy

mówić w samych superlatywach i jego taka ocena nie wynika z sympatii to
straży, ale z funkcji starosty. On, jako starosta prowadzi nadzór nad
ochotniczymi strażami pożarnymi. Działania straży nie skupiają się tylko na
gaszeniu pożarów, ale skupiają się na usuwaniu innych zagrożeń. Jako przykład
podał awarię gazową w Żyrardowie i udział straży w usuwaniu tej awarii.
Serdecznie dziękuje druhom z PSP i OSP za współpracę. Jego zdaniem na straż
pożarną nie należy żałować pieniędzy a szczególnie na ochotników. Jeśli chodzi
o nadzór starosty nad OSP to z jednostkami OSP z terenu gminy Mszczonów nie
ma problemów, ale takie problemy są już w innych strażach spoza terenu tej
gminy. Jako przykład podał najczęściej pojawiające się braki w sprawozdaniach
OSP i są to: brak protokołów zebrań, nieczytelne wypełnianie sprawozdań itp.
Jeśli chodzi o problem z uzyskaniem wkładek dla kierowców do praw jazdy
poinformował, że po zgłoszeniu takich problemów przez Burmistrza
Mszczonowa zwołał w starostwie naradę i uzgodniono, że wymóg
specjalistycznego kursu dla ochotników będzie wymagany od 2016r. Na dzień
dzisiejszy takiego wymogu dla ochotników nie ma. W tym miejscu przedstawił
wykaz dokumentów, jakie powinien mieć strażak ochotnik, który ubiega się o
wydanie wkładki do prawa jazdy. Na zakończenie wypowiedzi serdecznie
podziękował za pracę wszystkim strażakom. Dodał także, że współpraca w
zakresie ochrony przeciwpożarowej z Mszczonowem przebiega wzorowo.

Pan Andrzej Kowalski – Naczelnik OSP w Zbiroży poinformował, że OSP w
Zbiroży przeszła ostatnio dużą rewolucję. Podstawowym działaniem tej
jednostki jest wspieranie jednostek bardziej mobilnych. Nie mniej jednak
problemem dla tej jednostki jest utrudniony dostęp do hydrantów
przeciwpożarowych. Bardzo często zdarza się, że takie hydranty są zarośnięte w
trawie, przez co są niewidoczne dla strażaków. Podał przykłady akcji z udziałem
jego jednostki, gdzie był utrudniony dostęp do hydrantów. Poinformował także,
że jednostka OSP w Zbiroży dba o swoje hydranty, ale już inne jednostki robią
to niekoniecznie.

Radny Banasiak nawiązując do wypowiedzi pana Starosty, że na straże nie ma,
co żałować pieniędzy zapytał się ile starostwo przeznacza na ochotnicze straże.

Pan Szustakiewicz odpowiedział, że starostwo przeznacza jedynie środki na
ufundowanie nagród w powiatowych zawodach pożarniczych, ale z tego, co wie
to samorządy gminne nie szczędzą na straże środków.

Pan Banasiak jest zdania, że powiat jest wyższą instancją i jest bardziej bogaty.

Pan Szustakiewicz odpowiedział, że powiat jest biedny.

Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się czy PSP dysponuje cysterną z wodą.

Pan Oklesiński odpowiedział, że PSP dysponuje cysterną o pojemności 15000 l i
dla porównania dodał, że średni pojazd strażacki ma zbiornik z wodą o
pojemności 2500 l. Poinformował także, że PSP w ramach środków unijnych
ubiegała się o środki na zakup nowej cysterny, ale nieskutecznie, dlatego też
wygenerowano środki na remont tej cysterny, o której wspominał na początku
wypowiedzi. Na zakończenie wypowiedzi poinformował, że zgodnie ze stanem
prawnym finansowanie OSP należy do zadań gminy a nie powiatu.

Pani Mieczysława Korzonkowska specjalista w UM w Mszczonowie przedstawiła
zestawienie wydatków za 2013r. w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Gminie
Mszczonów. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pan Waldemar Suski Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP w Mszczonowie przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Mszczonowie, które stanowi załącznik do
protokołu.

Pan Mirosław Zielonka Komendant Gminny ZOSP RP w Mszczonowie
przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie stanowi
załącznik do protokołu.

Burmistrz Kurek uważa, że przedstawione dane nie są złe, ale jeszcze daleko
nam do doskonałości. Należy włożyć jeszcze dużo wysiłku i środków, aby
wyposażenie OSP było jeszcze lepsze. On również widzi problem z hydrantami.
Jest to między innymi wynikiem tego, że drogi są wąskie i większość hydrantów
jest na terenach prywatnych. Jego zdaniem w interesie osób, które mają
hydranty przy posesji jest dbanie o ich stan. Problemem jest również to, że
hydranty są złej, jakości, a koszt dobrego hydrantu to kwota 8-10 tys. zł. Jeśli
chodzi o OSP Osuchów to strażacy tam mają świadomość tego, co musza zrobić,
aby być w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i tego chcą. Rok 2013 był
dla tej jednostki trochę trudnym rokiem, ponieważ z uwagi na remont
jednostka ta była trochę wyłączona z działań. Obecnie jednostka się już
zmobilizowała i zrobi wszystko, aby znaleźć się w KSRG. W kwestii braku kluczy
do strażnicy OSP w Bobrowcach jego zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie
powieszenie na drzwiach informacji gdzie znajdują się klucze do strażnicy.
Poinformował, że trwają rowowy z Zakładem Energetycznym dotyczące
zabezpieczenia wyłączenia prądu w czasie akcji gaśniczych. Dodał, że w
Lindowie systemowe wyłączenia prądu nie zadziałały. Na zakończenie
wypowiedzi bardzo podziękował Komendantowi Powiatowemu Państwowej
Straży Pożarnej w Żyrardowie za bardzo dobrą sprawność bojową kierowanej
przez niego jednostki i za bardzo dobrą współpracę z gminami.

Pan Grzegorz Walczak Sekretarz OSP w Mszczonowie w imieniu OSP
Mszczonów podziękował radzie i burmistrzom za dotychczasowe działania na
rzecz OSP Mszczonów. Jego zdaniem warto pomagać tej straży, ponieważ co
trzeci dzień ktoś potrzebuje jej pomocy. Dodał także, że mało jest w Polsce
jednostek OSP, które w ostatnich latach pozyskały aż 3 nowe samochody. Było
to możliwe dzięki władzom Gminy Mszczonów. Bardzo wszystkim dziękuje za
już i prosi o więcej.

Pan Kowalski mówiąc o zarośniętych hydrantach miał na myśli to, aby
spróbować namówić właścicieli posesji, aby zadbali o hydranty przy swoich
posesjach.

Przewodniczący Koperski dziękuje strażakom ochotnikom za działalność nie
tylko ratowniczą, ale także za działalność kulturalną na swoim terenie. Przyłącza
się do słów Burmistrza Kurka i dziękuje Komendantowi PSP za pracę na rzecz
strażaków ochotników i panu Staroście za wspieranie tych działań.

Obrady Sesji opuścił Radny Ryszard Stusiński.

Ad.4 Pani Badowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Lutkówka Kolonia i Osuchów dotyczących odłączenia od sołectwa Lutkówka - Kolonia
miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa
Osuchów. Ponadto poinformowała, że na Komisji Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego zaproponowano próg 15%
uprawnionych do głosowania dla ważności konsultacji, zaś na Komisji Budżetu i
Mienia Komunalnego zaproponowano 10% próg obecności na konsultacjach.

Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że zaproponowana zmiana
wypłynęła od mieszkańców Dębin Osuchowskich, ponieważ ta miejscowość od
zawsze jest związana z Osuchowem. Również Wiceprzewodniczący Osiński jest
za wprowadzeniem zmian w tych sołectwach. Ponadto prosi o obniżenie
niezbędnej frekwencji na konsultacjach do 10% uprawnionych do głosowania,
ponieważ w Osuchowie i tak minimalna ilość osób obecnych na zebraniu
wynosi 30.

Wiceprzewodniczący Osiński przyłączył się do słów Wiceprzewodniczącego
Zientka.

Pani Dorota Kowalska – Sołtys Sołectwa Marianka zastanawia się czy zmiany w
tych sołectwach nie spowodują lawiny wniosków z innych sołectw
pochodzących od osób niezadowolonych.

Burmistrz Kurek poinformował, że w tym przypadku nie ma niezadowolonych
osób. Zarówno jedno jak i drugie sołectwo chce takiego rozwiązania. Zmiany te
nie wynikają z konfliktu, ale z rozsądku.

Wiceprzewodniczący Osiński zwrócił uwagę, że sołectwo Marianka jest złączone
terytorialnie, zaś sołectwo Lutkówka –Kolonia nie, ponieważ miejscowości
Lutkówka-Kolonia i Dębiny Osuchowskie dzieli miejscowość Lutkówka.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Lutkówka Kolonia i Osuchów dotyczących odłączenia od sołectwa Lutkówka - Kolonia
miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do sołectwa
Osuchów z 10% progiem obecności na zebraniu, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Krzysztof Krawczyk, Waldemar
Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy
Siniarski. Uchwała Nr XLIII/346/14 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5 Pani Kaczorowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W
głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali:
Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski,
Andrzej Osial, Renata Siwiec, Krzysztof Krawczyk, Waldemar Suski, Dariusz
Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy Siniarski. Uchwała Nr
XLIII/347/14 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6 Pan Szymański przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu lokali
użytkowych wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu lokali
użytkowych, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak,
Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata
Siwiec, Krzysztof Krawczyk, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński,
Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy Siniarski. Uchwała Nr XLIII/348/14 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.7 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych
dofinansowaniem w 2014 roku

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i
zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych

dofinansowaniem w 2014 roku, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Krzysztof Krawczyk, Waldemar Suski,
Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy Siniarski.
Uchwała Nr XLIII/349/14 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Nosy – Poniatki oraz szczegółowo
omówiła zgłoszoną uwagę do projektu planu.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
częściowego odrzucenia uwagi zgłoszonej do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Nosy – Poniatki, który w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem wniosku
głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Krzysztof Krawczyk, Waldemar Suski,
Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy Siniarski.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Nosy – Poźniak, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Krzysztof Krawczyk,
Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Piotr Chył,
Jerzy Siniarski. Uchwała Nr XLIII/353/14 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9 Pani Orzechowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Mszczonów do stanu
faktycznego

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Mszczonów do stanu
faktycznego, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak,
Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata
Siwiec, Krzysztof Krawczyk, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński,
Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy Siniarski. Uchwała Nr XLIII/350/14 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.10 Pani Orzechowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Mszczonów do stanu
faktycznego.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Mszczonów do stanu
faktycznego, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak,
Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata
Siwiec, Krzysztof Krawczyk, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński,
Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy Siniarski. Uchwała Nr XLIII/351/14 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.11 Pani Koszulińska przedstawiła skargę pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx na
działania Burmistrza Mszczonowa oraz projekt uzasadnienia do uchwały w
sprawie rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działania
Burmistrza Mszczonowa

Wiceprzewodniczący Zientek jest zdania, że ta droga gruntowa jest w stanie
dobrym. Życzyłby sobie i wszystkim, aby wszystkie drogi gruntowe w naszej
gminie tak wyglądały. To, że na tej drodze po deszczu robi się jakaś kałuża nie
oznacza, że należy tam położyć asfalt. Na zakończenie wypowiedzi
poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia Komunalnego uznała skargę za
nieuzasadnioną.

Burmistrz Kurek poinformował, że nie da się wykonać drogi asfaltowej na
drodze o szerokości 4 m., Jeżeli skarżący przekaże gminie nieodpłatnie grunt na
poszerzenie drogi to w przyszłości możliwe będzie tam położenie asfaltu.

Radny Krawczyk poinformował, że Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę Pana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działania Burmistrza Mszczonowa i uznała skargę za
nieuzasadnioną.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działania Burmistrza
Mszczonowa, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak,
Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata
Siwiec, Krzysztof Krawczyk, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński,
Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy Siniarski. Uchwała Nr XLIII/352/14 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.12 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014 wraz z uzasadnieniem

Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia
Komunalnego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Krzysztof Krawczyk, Waldemar
Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy
Siniarski. Uchwała Nr XLIII/353/14 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.13 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny
Krzysztof Krawczyk poinformował, że od ostatniego sprawozdania Komisja
Rewizyjna odbyła 3 kontrole tj.
- w dniu 14 stycznia 2014r. komisja dokonała analizy spłacalności podatków od
nieruchomości, od osób prawnych i fizycznych oraz podatku rolnego za 2013
rok w tym umorzeń podatków
- w dniu18 lutego 2014r. komisja dokonała kontroli rozliczeń przychodów i
wydatków targowicy za 2013r. oraz wpływu z wynajmu lokali za 2013r.
- w dniu 21 lutego 2014r. komisja dokonała kontroli zbycia mienia
komunalnego w 2013r.
We wszystkich przypadkach komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Ad.14 Burmistrz Kurek przedstawił informację z działalności Burmistrza
Mszczonowa między sesjami, która stanowi załącznik do protokołu. Ponadto
poinformował, że:
1. Podjęto ze Starostwem próbę stworzenia domu interwencyjnego dla
dzieci. Będzie to funkcjonowało w Gąbie w domu dla kobiet. Starosta
zobowiązał się do pokrywania 2/3 kosztów funkcjonowania tej
placówki.
2. DODP podjęła współpracę z gminą i obecnie trwają audyty skrzyżowań
na obwodnicy. Audyty te mają wskazać, w jakim kierunku ma iść
przebudowa skrzyżowań. On wnioskuje o ronda na tych
skrzyżowaniach. Uważa, że konieczny jest także prawo skręt na
obecnym skrzyżowaniu. Trwa także walka o przebudowę skrzyżowania
w Chudolipiu. DODP zdeklarowała także udział w kosztach wykonania
chodnika w Dwórznie na odcinku od przystanku PKS do drogi w
Dwórznie.
3. Zmniejszymy koszty utrzymania psów w schronisku, ponieważ
zabraliśmy z hotelu koło Sieradza wszystkie psy i przewieźliśmy je do
Józefowa gdzie koszt umieszczenia tam psa jest jednorazowy. Ponadto
wolontariuszki w naszym terenie wykonują bardzo dobra pracę i

dzięki ich zaangażowaniu udało się przeznaczyć do adopcji ponad 20
psów.
4. Organizowane w naszej gminie przetargi idą zgodnie z założonym
planem.

Ad.15 W tym punkcie:

Pani Zielińska przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Mszczonów za 2013r. Sprawozdanie stanowi
załącznik do protokołu.
Pani Dorota Kowalska – Sołtys Sołectwa Marianka zawnioskowała o zmianę
uchwały dotyczącej Karty 3+ poprzez wprowadzenie do ulg opłaty za śmieci.
Ponadto prosi o podjęcie działań mających na celu włączenie innych firm po to,
aby z tej karty można było korzystać również w innych firmach.
Burmistrz Kurek poinformował, że dopóki nie zmieni się ustawa nie ma mowy o
wprowadzeniu ulg dla rodzin 3+. On osobiście jest za wprowadzenie takiej ulgi
dla rodzin wielodzietnych, ale nie ma na razie podstawy prawnej dla
stosowania takiej ulgi. Gdybyśmy wprowadzili taką ulgę to przy kontroli byłby
zarzut niegospodarności i osoby korzystające z takiej ulgi musiałby zwrócić
pieniądze wraz z odsetkami. Na zakończenie wypowiedzi poinformował, że w
komisji sejmowej trwają prace nad tą ustawą i jest pomysł, aby gminy mogły
stosować ulgi w opłatach za śmieci, ale na razie jest to niemożliwe.
Radny Banasiak zapytał się czy Burmistrz nie widzi potrzeby zatrudnienia
doradców np. w zakresie projektowania ulic. Jako przykład takiej potrzeby
podał projekt zagospodarowania centrum wsi Piekary, do którego uwagi mają
mieszkańcy.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że ustawa o samorządzie gminnym przewiduje
taką możliwość, ale on nie widzi takiej potrzeby. W kwestii projektu
zagospodarowania wsi Piekary poinformował, że z jednej strony projekt
powinien być wykonany pod potrzeby mieszkańców, ale z drugiej strony są
przepisy dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na pewno kolejne
projekty przed wdrożeniem w życie będą konsultowane z mieszkańcami i będą
analizowane na komisach rady. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że
gdybyśmy słuchali do końca komisji urbanistycznej i realizowali jej wytyczne to

w ładzie przestrzennym byłby porządek, lecz niezadowolenie mieszkańców
byłoby jeszcze większe.

Ad.16 Zamknięcia XLIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który podziękował za uczestnictwo
w obradach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Małgorzata Badowska

Sporządzono dnia 2014-03-05

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski

