PROTOKOŁ NR XLIV/14
z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 18 marca 2014r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w godzinach od
13,25 do 15,10.
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 XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych
na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi
quorum do podejmowania uchwał.

Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy
Mszczonów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odłączenia od sołectwa Lutkówka - Kolonia
miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do
sołectwa Osuchów
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statutach Sołectw Lutkówka Kolonia i
Osuchów
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mszczonów w roku 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
gminy funduszu sołeckiego w 2015 roku
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2014.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mszczonów na lata 2014-2023
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10. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej.
11. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XLIII 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 14 radnych. Za przyjęciem protokołu z XLIII 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,
Krzysztof Krawczyk

Ad.3 W tym punkcie
Pan Krzysztof Puszcz – Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie
przedstawił sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Mszczonowie
wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w okresie od
dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013. Sprawozdanie stanowi załącznik do
protokołu.
Pan Arkadiusz Zgieb - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w
Żyrardowie podziękował władzom Gminy Mszczonów za wygospodarowanie
środków na dodatkowe służby ponadnormatywne dodając, że służby te
przynoszą wymierne efekty. Poinformował, że zarówno sam komendant Pan
Krzysztof Puszcz jak i jego zastępca Pan Mirosław Lisicki są bardzo
zaangażowani w pracę Komisariatu Policji w Mszczonowie i mimo zwiększenia
zadań praca tego komisariatu jest bardzo efektywna. Następnie na slajdach
przedstawił ocenę pracy procesowo – wykrywczej Komisariatu Policji w
Mszczonowie na tle wszystkich komisariatów z terenu Powiatowej Komendy
Policji w Żyrardowie w następujących kategoriach:
1. Postępowania wszczęte i przestępstwa stwierdzone
2. Wykrywalność ogólna – KP Mszczonów najlepszy w powiecie
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3.Wykrywalnośc w 7 kategoriach przestępstw – KP Mszczonów najlepszy w
powiecie
4. dochodzenia wszczęte w 7 kategoriach przestępstw
Przedstawił także informację dotycząca oceny całego powiatu na tle
województwa mazowieckiego i tak, jeśli chodzi o jednostki najbardziej
obciążone to KP Żyrardów jest na 5 miejscu w województwie, jeśli chodzi o
wykrywalność ogólną przestępstw KP Żyrardów jest na 7 miejscu w
województwie natomiast w wykrywalności w 7 kategoriach przestępstw KP
Żyrardów jest na 4 miejscu w województwie. Na zakończenie wypowiedzi
jeszcze raz podziękował Komendantowi Puszczowi i jego Zastępcy Lisickiemu za
zaangażowanie w pracę informując, że bardzo cieszy się z ich sukcesów.
Radny Siniarski podziękował Panu Komendantowi Puszczowi a za jego
pośrednictwem wszystkim policjantom za dotychczasową pracę życząc im mniej
przestępstw i jeszcze większej wykrywalności.
Radny Osial zwrócił uwagę na bardzo złą widoczność przy wyjeździe z parkingu
z Placu Piłsudskiego. Widoczność ta jest utrudniona poprzez ustawione na
wyjeździe tuje w pojemnikach. Dodał także, że osobiście był świadkiem kolizji
spowodowanej ograniczoną widocznością przy wyjeździe.
Burmistrz Kurek poinformował, że w dniu jutrzejszym tuje zostaną
przestawione.
Pan Wojciech Szustakiewicz Starosta Powiatu Żyrardowskiego przedstawił
sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w
Żyrardowie w 2013 roku, które stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Kurek poinformował, że rozmawiał z Panią z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Radomiu i jest duża szansa, że inwestycja dotycząca budowy nowej
siedziby Komisariatu Policji w Mszczonowie rozpocznie się jeszcze w tym roku.
Dodał także, że w budynku obecnego komisariatu planuje się uruchomienie
domu dziennego pobytu. Dziękuje także Komisariatowi Policji w Mszczonowie
oraz Komendzie Powiatowej Policji w Żyrardowie za dotychczasową
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współpracę. Prosi także Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie o
interwencje u Pani Wójt Gminy Radziejowice w celu zapewnienia przez nią
dodatkowych służb na terenie swojej gminy. Nie chciałby, aby kosztem
dodatkowych służb w Gminie Mszczonów obsługiwany był rejon Gminy
Radziejowice.
Pan Puszcz odpowiedział, że w ramach służb ponadnormatywnych obsługiwany
jest tylko teren Gminy Mszczonów. Rozmawiał z Panią Wójt o uruchomieniu
takich służb na terenie Gminy Radziejowice, Pani Wójt przedstawiła sprawę na
komisji rady, lecz nie uzyskało to aprobaty radnych.
Przewodniczący Koperski zwrócił uwagę, że w ramach służb
ponadnormatywnych wrosła liczba nałożonych mandatów karnych, prosi o
zwrócenie większej uwagi na prewencje niż na karanie.
Pan Zgieb poinformował, że wykroczeń na tym terenie jest bardzo dużo. Jest
też osoba, która przez Internet przesyła ujawnione wykroczenia i policja musi
na to reagować. Ponadto podczas przeprowadzonej debaty padły konkretne
wskazania, na co policja winna zwrócić uwagę i między innymi wskazywano na
piratów drogowych. Nie mniej jednak przeprowadził rozmowę z Komendantem
Puszczem na temat przekierowania pracy policji i zwrócenia większej uwagi na
niszczenie mienia, kradzieże itp.
Przewodniczący Koperski podziękował policji za wszystko, co robią na rzecz
bezpieczeństwa publicznego. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że policjanci z
naszego komisariatu generalnie nie powinni bawić się w drogówkę.
Pan Zgieb poinformował, że pani Wójt Gminy Radziejowice wsparła finansowo
zakup odzieży dla osób przebywających w Izbie Wytrzeźwień.
Pan Puszcz poinformował, że w 2013r. w stosunku do roku 2012 nastąpił wzrost
nałożonych mandatów o 13 natomiast wzrost pouczonych osób jest o wiele
większy.
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Radny Krawczyk dziękuje Komendantowi Komisariatu za działania prewencyjne
na osiedlu w związku z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów. Policjanci
pouczyli bardzo dużą ilość osób nie nakładając im mandatów i za to właśnie
bardzo im dziękuje.
Radny Banasiak uważa, że lepiej dać mandat podczas zatrzymania pojazdu niż
kierowca dotarłby na miejsce przestępstwa.
Przewodniczący Koperski zapytał się ile kobiet pracuje w Komisariacie.
Pan Puszcz odpowiedział, że łącznie pracuje 20 policjantów w tym 4 kobiety.
Martwi go jednak brak stabilizacji załogi. Dużo pracujących policjantów jest
spoza terenu nawet spoza terenu województwa. Na zakończenie wypowiedzi
dodał, że aby policjant dobrze wykonywał swoją pracę musi posiadać, co
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe.

Ad.4 Pani Badowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie odłączenia
od sołectwa Lutkówka - Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i
przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów wraz z wynikami
konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami sołectw LutkówkaKolonia oraz Osuchów
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że jako radni dopatrzyli się
pewnych nieprawidłowości w podziale gminy na sołectwa. Ich zdaniem
miejscowość Dębiny Osuchowskie nie ma nic wspólnego z miejscowością
Lutkówka Kolonia i zasadne jest odłączenie tej miejscowości od sołectwa
Lutkówka-Kolonia i przyłączenie jej do sołectwa Osuchów. Ponadto
miejscowości Lutkówka-Kolonia i Dębiny Osuchowskie dzieli miejscowość
Lutkówka. Na zebraniu sołeckim w sołectwie Lutkówka –Kolonia w czasie
konsultacje trochę negowano projekt odłączenia od sołectwa Lutkówka Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i przyłączenia tej miejscowości do
sołectwa Osuchów z obawy, że sołectwo Lutkówka-Kolonia zostanie odłączone,
ale było to zdanie tylko jednej rodziny.
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Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że zaproponowane zmiany z
założenia mają ułatwić życie mieszkańcom miejscowości Dębiny Osuchowskie.
W imieniu własnym jak i mieszkańców Dębin Osuchowskich prosi o podjęcie tej
uchwały gdyż uchwała ta będzie służyła temu społeczeństwu.
Radny Siniarski poinformował, że Komisja Rolnictwa Ochrony Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej
uchwały.
Przewodniczący Koperski, jako członek Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego
oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy poinformował, że
również te komisje jednogłośnie zaopiniowały projekt tej uchwały.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
odłączenia od sołectwa Lutkówka - Kolonia miejscowości Dębiny Osuchowskie i
przyłączenia tej miejscowości do sołectwa Osuchów, 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, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy Siniarski,
Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XLIV/355/14 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5 Pani Badowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w
statutach Sołectw Lutkówka Kolonia i Osuchów wraz z wynikami konsultacji
społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami sołectw Lutkówka-Kolonia oraz
Osuchów
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w
statutach Sołectw Lutkówka Kolonia i Osuchów, 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, Ryszard Stusiński, Waldemar
Suski, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy Siniarski, Krzysztof
Krawczyk. Uchwała Nr XLIV/356/14 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.6 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014 wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poinformował, że program ten omawiany był na
poszczególnych komisach rady i nie było uwag.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Marek Baumel, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek, Piotr Chył, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk.
Uchwała Nr XLIV/357/14 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w
2015 roku wraz z uzasadnieniem
Radny Siniarski poinformował, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Bezpieczeństwa Publicznego była za utrzymaniem funduszu sołeckiego w
2015r.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2015 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,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Marek Zientek, Piotr Chył,
Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XLIV/358/14 stanowi załącznik
do protokołu.
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Ad.8 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014 wraz z uzasadnieniem
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia
Komunalnego szczegółowo zapoznała się ze zmianami w budżecie na 2014r.
oraz zmianami w WPF na lata 2014-2023 i zaopiniowała je jednogłośnie
pozytywnie.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającej
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za
przyjęciem uchwały 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, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XLIV/359/14 stanowi załącznik
do protokołu.

Ad.9 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023 wraz z
uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023, którą w
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za przyjęciem uchwały 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, Krzysztof Krawczyk. Uchwała Nr XLIV/360/14 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.10 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny
Krzysztof Krawczyk poinformował, że od ostatniego sprawozdania Komisja
Rewizyjna odbyła 2 kontrole tj.
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- w dniu 6 marca 2014r. komisja dokonała kontroli gospodarki finansowej
MOPS za 2013r.
- w dniu 13 marca 2014r. komisja dokonała kontroli gospodarki finansowej OSiR
za 2013r.
W obu przypadkach komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Ad.11 Burmistrz Kurek przedstawił informację z działalności Burmistrza
Mszczonowa między sesjami, która stanowi załącznik do protokołu. Ponadto
poinformował, że w ostatnim okresie niepokoją go następujące rzeczy:
1. W miesiącu lutym i marcu zebrano ponad 900 worków śmieci z
ciągów komunikacyjnych.
2. Co tydzień zbieranych jest kilka worków śmieci z rzeki. Nie wie skąd te
śmieci się biorą, mieszkańcy, jeśli nie chcą trzymać worków ze
śmieciami do kolejnego odbioru mogą po naklejeniu kodów przywieść
je do Mszczonowa na bazę ZGKiM.
Ad.12 W tym punkcie:

Radny Banasiak proponuje dla tych, którzy oszukują ze śmieciami ustawić
kontener.
Burmistrz Kurek jest zdania, że podrzucane śmieci nie są własnością
mieszkańców naszej gminy, ponieważ największy problem mamy na ciągu
tarczyńskim.
Radny Banasiak zastanawia się czy prócz tabliczek „czysta gmina - nie śmieć”
ustawić tabliczki „Masz śmieci zawieź do kontenera”
Wiceprzewodniczący Osiński zwrócił uwagę na szczelność systemu wskazując
na fakt, że zaraz po pojawieniu się nowego członka rodziny pracownicy Urzędu
pilnują zmiany deklaracji śmieciowej.
Radny Osial uważa, że sprawę być może rozwiązałoby ustawienie ukrytych
kamer.
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Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że śmieci znajdują się głównie na
granicy gminy, być może sprawę rozwiązałoby ustawienie kamer w tych
newralgicznych miejscach. Jest zdania, że są to śmieci działkowców a nie
naszych mieszkańców.
Wiceprzewodniczący Osiński zastanawia się czy nie warto zamontować, chociaż
ze dwóch kamer przenośnych.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że zastanowimy się jak rozwiązać ten problem.

Ad.13 Zamknięcia XLIV 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

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski

Sporządzono dnia 2014-03-26
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