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PROTOKOŁ NR XLVI/14 

z XLVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
XLVI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 21 maja 2014r. w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w godzinach od 
13,15 do 16,20. 
 
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 XLVI 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 XLVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
3. Informacja na temat rynku pracy na terenie miasta i gminy Mszczonów. 
4. Informacja z działalności Gminnego Centrum Informacji. 
5. Ocena zasobów opieki społecznej. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego 
fragment miejscowości Badów Górny.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa 
obejmującego działki o nr ew. 1778/13, 1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 w 
ich granicach ewidencyjnych  

8. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego fragment miasta Mszczonowa.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Mszczonowa dla terenu obejmującego działki nr ew. 
238/1, 239, 240 w ich granicach ewidencyjnych  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 
nieruchomości  
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym  

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014  

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działania Sołtysa Sołectwa Janówek  

14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na 
rok 2014.  

15. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów na lata 2014-2023  

16. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej. 
17. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
18. Wolne wnioski i zapytania. 
19. Zakończenie obrad. 
 

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XLV 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 XLV sesji 
głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej 
Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, 
Andrzej Osiński, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Piotr Chyła, 
Marek Baumel 

 

Ad.3 W tym punkcie 

Pan Jan Maciejski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żyrardowie 
przedstawił informację o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatu 
Żyrardowskiego z uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów za rok 2013 i I 
kwartał 2014r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad.4 Pani Beata Sznajder Dyrektor GCI przedstawiła prezentację na 

temat działalności Gminnego Centrum Informacji oraz film dotyczący 

planowanej inwestycji parku rozrywki. Zarówno przedstawiona prezentacja jak i 

film nie stanowią załącznika do protokołu. 
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Radna Gryglewska poinformowała, że Mszczonów był prekursorem utworzenia 

Gminnego Centrum Informacji i chwała za to. Dziękuje również za to, że 

Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne podlega pod GCI a wymaga to od 

GCI bardzo dużej karkołomnej pracy i za to serdecznie dziękuje, jako inicjator 

powstania MSH. Dzięki dużemu zainteresowaniu pani dyrektor i pracowników 

GCI stowarzyszenie to może skupiać dużą grupę dzieciaków i dzięki temu dzieci 

te mogą tam uczyć się historii. W kwestii Festiwalu Świętojańskiego 

poinformowała, że rozmawiała z członkami rodziny Maklakiewiczów i niektórzy 

członkowie tej rodziny zagrają podczas tego festiwalu. 

 

 

Ad.5 Pani Ciszewska przedstawiła ocenę zasobów opieki społecznej, 

która stanowi załącznik do protokołu. 

 

Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania 

jednogłośnie przyjęła bez uwag ocenę zasobów opieki społecznej. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem oceny głosowali: Zdzisław 

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

Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek 

Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Piotr Chyła, Marek Baumel. 

 

 

Ad.6 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 

Badów Górny raz z uzasadnieniem. 

 

Radny Siniarski poinformował, że połączone komisje Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu i Mienia Komunalnego 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 

Badów Górny, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu 
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udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, 

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

Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, 

Krzysztof Krawczyk, Piotr Chyła, Marek Baumel. Uchwała Nr XLVI/371/14 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1778/13, 

1496/4, 1971/1, 1971/3, 1971/4 w ich granicach ewidencyjnych wraz z 

uzasadnieniem 

 

Radny Siniarski poinformował, że połączone komisje Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu i Mienia Komunalnego 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 

Badów Górny, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu 

udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, 

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

Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, 

Piotr Chyła, Marek Baumel. Uchwała Nr XLVI/372/14 stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

 

Ad.8 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment 

miasta Mszczonowa oraz szczegółowo omówiła uwagi zgłoszone do projektu 

uchwały. Pierwsza uwaga zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Kruszyw Lekkich 

„Keramzyt” została przez Burmistrza Mszczonowa uwzględniona, zaś druga 

uchwała zgłoszona przez mieszkańców sołectwa Budy Mszczonowskie Gmina 

Radziejowice nie została przez Burmistrza Mszczonowa uwzględniona. 
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Radny Siniarski poinformował, że połączone komisje Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu i Mienia Komunalnego 

opowiedziały się za odrzuceniem uwagi mieszkańców sołectwa Budy 

Mszczonowskie i przyjęciem projektu uchwały w wersji przedstawionej przez 

Burmistrza Mszczonowa. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uwagę mieszkańców sołectwa 

Budy Mszczonowskie, którą w wyniku głosowania odrzucono jednogłośnie. W 

głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata 

Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, 

Krzysztof Krawczyk, Piotr Chyła, Marek Baumel. 

 

Pani Jeznach przedstawiła szczegółowe ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment miasta 

Mszczonowa 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment 

miasta Mszczonowa, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata 

Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, 

Krzysztof Krawczyk, Piotr Chyła, Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Andrzej 

Osiński. Uchwała Nr XLVI/373/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.9 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa dla 

terenu obejmującego działki nr ew. 238/1, 239, 240 w ich granicach 

ewidencyjnych wraz z uzasadnieniem. 
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Radny Siniarski poinformował, że połączone komisje Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu i Mienia Komunalnego 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mszczonowa dla 

terenu obejmującego działki nr ew. 238/1, 239, 240 w ich granicach 

ewidencyjnych, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W 

głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: 

Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata 

Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, 

Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Piotr Chyła, Marek Baumel. 

Uchwała Nr XLVI/374/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 
Ad.10 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem 
 
Radny Siniarski poinformował, że połączone komisje Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu i Mienia Komunalnego 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania 

przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem 

uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, 

Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz 

Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, 

Piotr Chyła, Marek Baumel. Uchwała Nr XLVI/375/14 stanowi załącznik do 

protokołu. 
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Ad.11 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 
wraz z uzasadnieniem 
 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, którą w 

wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara 

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

Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Jerzy 

Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Piotr Chyła, Marek Baumel. Uchwała Nr 

XLVI/376/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.12 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014 

wraz z uzasadnieniem. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniająca 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 

14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara 

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

Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Jerzy 

Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Piotr Chyła, Marek Baumel. Uchwała Nr 

XLVI/377/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 
Ad.13 Pani Skarbnik przedstawiła skargę i projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx na działania Sołtysa Sołectwa 
Janówek wraz z uzasadnieniem 
 

Radny Osial poinformował, że połączone komisje Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu i Mienia Komunalnego 



8 
 

opowiedziały się za odrzuceniem skargi i pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

 

Radny Krawczyk poinformował, że Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę i 

uznała ją za nieuzasadnioną. 

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 

rozpatrzenia skargi Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na działania Sołtysa Sołectwa 

Janówek, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu 

udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, 

Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 

Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Marek Zientek, Jerzy Siniarski, 

Krzysztof Krawczyk, Piotr Chyła, Marek Baumel. Uchwała Nr XLVI/378/14 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Sesje opuścił Wiceprzewodniczący Zientek 

 

Ad.14 Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 

Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014 wraz z uzasadnieniem 

 

Radny Siniarski poinformował, że połączone komisje Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Budżetu i Mienia Komunalnego 

pozytywnie zaopiniowały projekt zmian w budżecie oraz projekt zmian w WPF.  

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę 

Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014, którą w wyniku głosowania 

przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem 

uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, 

Andrzej Osial, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz Olesiński, Andrzej 

Osiński, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Piotr Chyła, Marek Baumel. Uchwała 

Nr XLVI/379/14 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.15 Skarbnik Gminy przedstawiła 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 12 

radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara 

Gryglewska, Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 

Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Piotr 

Chyła, Marek Baumel. Uchwała Nr XLVI/380/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

             Ad.16 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny 

Krzysztof Krawczyk poinformował, że od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna 

odbyła 4 kontrole tj. 

1) w dniu 25 kwietnia 2014r. komisja dokonała kontroli gospodarki 
finansowej ZGKiM za 2013r. 

2) w dniu 29 kwietnia 2014r. komisja dokonała kontroli gospodarki 
finansowej MOK za 2013r. 

3) w dniu 9 maja 2014r. komisja dokonała kontroli gospodarki finansowej 
GCI za 2013r. 

4) w dniu 15 maja 2014r. komisja dokonała kontroli gospodarki finansowej 
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2013r. 

we wszystkich przypadkach komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. 

Pan Jarosław Zubrzycki przedstawiciel inwestora Global Parks of Poland 

potwierdził informację dotyczącą budowy Aquaparku na terenie gminy 

Mszczonów, który będzie pierwszym etapem gigantycznego projektu Park of 

Poland. Poinformował, że Inwestor podpisał porozumienie z partnerem 

niemieckim, jakim jest firma Wund Gruppe na budowę Aquaparku we Wręczy 

będącego nowocześniejszą wersją funkcjonującego parku wodnego w 

niemieckim mieście Erding. Według założeń otwarcie pierwszego etapu 

inwestycji przewidziano na październik 2016 roku. W kolejnych latach inwestor 

planuje rozbudowę obiektu o 2 lub 3 kolejne etapy w tym między innymi o duży 

park tematyczny i centra konferencyjne. 
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Przewodniczący Koperski zapytał się gdzie będzie wykonany odwiert 

geotermalny. 

Pan Zubrzycki odpowiedział, że sprawa ta jest na etapie sprawdzania. Jeżeli 

zajdzie potrzeba wykonania odwiertu to będzie on wykonany na ich terenie we 

Wręczy. Ponadto dodał, że pod koniec listopada inwestor chce wystąpić o 

pozwolenie na budowę. 

Przewodniczący Koperski zapytał się jak będzie rozwiązana główna przeszkoda 

realizacji pełnej inwestycji w postaci odpowiednich rozwiązań komunikacyjnych 

dla tego terenu. 

Pan Zubrzycki odpowiedział, że inwestor ma w planach budowę nowych dróg 

oraz poszerzenie dwóch dróg dojazdowych. Również ze względu na drogi 

dojazdowe podjęto decyzję o etapowaniu inwestycji. Na pewno na I etap po 

pewnej modyfikacji drogi obecne wystarczą. Nadal będą prowadzić rozmowy z 

rządem na temat modernizacji dróg oraz na temat uruchomienia stacji 

kolejowej w Szeligach. 

Burmistrz Kurek jest zdania, że do II etapu inwestycji musi być przebudowany 

wiadukt w Zazdrości w ten sposób, aby było połączenie z autostradą A2. Pilnie 

również należy się spotkać z Wiceministrem odpowiedzialnym za kolej i 

prowadzić rozmowę na temat uruchomienia stacji kolejowej w Szeligach. Dodał 

także, że nadal wierzy w to, że uda się uruchomić dojazd kolejowy z 

Mszczonowa do Warszawy przez Piaseczno. Na zakończenie wypowiedzi dodał, 

że od przyszłego tygodnia czeka nas dużo problemów związanych z podjęciem 

decyzji o budowie Aquaparku, w których rozwiązaniu będziemy musieli pomóc 

inwestorowi, a głównym problemem do rozwiązania będzie zapewnienie 

wszystkich niezbędnych mediów. Dużo pracy będzie miało również nasze GCI, 

ponieważ będzie musiało przygotować ludzi do pracy na potrzeby Aquaparku.  

Przewodniczący Koperski zapytał się, kto to jest Wund Gruppe 

Pan Zubrzycki odpowiedział, że jest to właściciel i operator 4 tego typu 

obiektów na terenie Niemiec. Wracając do sprawy zapewnienia dojazdu do 

obiektu poinformował, że sprawa ta nie jest łatwa do rozwiązania z uwagi na 

trwałość projektów unijnych, dzięki którym wybudowana była chociażby 

obwodnica Żyrardowa. 
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Burmistrz Kurek poinformował, że w tym obiekcie każdy, kto będzie chciał 

pracować nawet na kilka godzin dziennie będzie miał pełne świadczenia 

pracownicze. 

Radny Banasiak zapytał się czy przeciętnego człowieka będzie stać na 

korzystanie z tego obiektu. 

Pan Zubrzycki odpowiedział, że ceny w tym obiekcie będą dostosowane do 

polskich warunków. 

Radny Osial zapytał się czy miejscowi przedsiębiorcy będą mieli szanse na prace 

przy budowie tego obiektu. 

Pan Zubrzycki odpowiedział, że oczywiście podwykonawcami będą polskie firmy 

a lokalni przedsiębiorcy będą mieli największe pole do popisu. Na zakończenie 

wypowiedzi podziękował panu Burmistrzowi, radnym i tym wszystkim 

pracownikom, którzy współpracowali z przedstawicielami inwestora, ponieważ 

bez ich zaangażowania to wszystko, co do tej pory zrobiono w zakresie tej 

inwestycji byłoby niemożliwe. 

Ad.17 Burmistrz Kurek przedstawił informację z działalności Burmistrza 
Mszczonowa między sesjami, która stanowi załącznik do protokołu. Ponadto 
poinformował, że: 

1) zrezygnowano z budowy placu zabaw w Lutkówce z uwagi na duże 
koszty modernizacji oczyszczalni ścieków w Mszczonowie, 

2) został do ogłoszenia przetarg na ul. Niesiołowskiego, 
3) odbędzie się zebranie z mieszkańcami miejscowości Wygnanka 

odnośnie budowy wodociągu. 
 

Ad.18 W tym punkcie: 

Pani Badowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy 
Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi za 2013r. Sprawozdanie 
stanowi załącznik do protokołu. 

Pani Koszulińska przedstawiła treść projektu protokołu uzgodnień spisanego 
pomiędzy Gminą Mszczonów a Spółką Spa Rekord Nieruchomości Sp.z.o.o, 
który w wyniku głosowania został przez Radę Miejską w Mszczonowie przyjęty 
jednogłośnie bez uwag. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem 
projektu porozumienia głosowali: Zdzisław Banasiak, Barbara Gryglewska, 
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Łukasz Koperski, Andrzej Osial, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Dariusz 
Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Krzysztof Krawczyk, Piotr Chyła, 
Marek Baumel, Renata Siwiec. Projekt porozumienia stanowi załącznik do 
protokołu. 

Radny Banasiak proponuje, aby Gmina skorzystała z prawa pierwokupu posesji 
po panu Wolniewiczu. 

Burmistrz Kurek odpowiedział, że regularnie, co pół roku pyta się o to 
współwłaścicieli posesji, ale oni nie są na razie zainteresowani sprzedażą. 
Czuwa także nad ewentualnym wykupem jeszcze dwóch innych posesji. 

Radny Banasiak poinformował, że jest jeszcze jedna działka przy ul. Grójeckiej 
34 i gdyby wykupiła ją gmina wówczas byłoby to dobre połączenie ul. Grójeckiej 
z Piekarską. 

 
Ad.19  Zamknięcia XLVI 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 2014-05-30 
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