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PROTOKOŁ NR XLVIII/14 

z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 20 sierpnia 2014r. 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w godzinach 
od 13,25 do 14,55. 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni: Zdzisław Banasiak, Dariusz 
Olesiński  
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
                        Ad.1 Otwarcia XLVIII 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.  
 
Pani Koszulińska poprosiła o zdjęcie z porządku obrad punktu 5 dotyczącego 
podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego 
wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 
 
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania 
przyjęła następujący porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na 

rok 2014.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w 

drodze bezprzetargowej 
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Wymysłów, fragment miejscowości Marków -Towarzystwo oraz fragment 
miasta Mszczonów 
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8. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów na lata 2014-2023 

9. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej. 
10. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Zakończenie obrad. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowali Piotr Chyła, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Barbara Gryglewska, 
Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej 
Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial.  

 

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XLVII Sesji został 
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i 
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania przy 11 głosach za 
(Piotr Chyła, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Barbara Gryglewska, Łukasz 
Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, 
Jerzy Siniarski, Marek Zientek) i 1 głosie wstrzymującym się (Andrzej Osial). W 
głosowaniu udział wzięło 12 radnych.  

 

Ad.3 W tym punkcie Pani Jadwiga Laskowska – Przewodnicząca Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła informację na 
temat działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
za 2013r. i I półrocze 2014r. Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

Radny Chyła poinformował, że Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
szczegółowo zapoznała się z przedstawionym sprawozdaniem i zaopiniowała go 
pozytywnie. 

Radna Gryglewska zapytała się czy zwiększa się liczba osób uzależnionych i 
współuzależnionych korzystających z pomocy Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.  

Pani Laskowska odpowiedziała, że przychodzą osoby wskazane przez policje lub 
rodzinę, rzadko zdarza się, aby przyszła osoba uzależniona z własnej inicjatywy i 
poprosiła o pomoc. 

Przewodniczący Koperski na ręce Pani Przewodniczącej podziękował wszystkim 
członkom komisji za pracę na rzecz potrzebujących pomocy oraz za miłą i dobrą 
współpracę z Radą Miejską. 
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Pani Laskowska poinformowała, że bardzo dużo zmieniło się w świetlicy 
terapeutycznej, są nowe meble oraz nowe atrakcje, przez co więcej dzieci 
uczęszcza do tej świetlicy. 

Burmistrz Kurek poinformował, że planowany jest remont budynku, w którym 
znajduje się ta świetlica. Na czas remontu tego budynku świetlica będzie 
przeniesiona do domu parafialnego Parafii pw. Ojca Pio. 

Przewodniczący Koperski zapytał się, kiedy ruszy remont tego budynku. 

Burmistrz Kurek odpowiedział, że dokładnie nie wiadomo, ponieważ jest to 
uzależnione od tego, kiedy pozyskamy na ten cel środki unijne. 

 

Przewodniczący Koperski przekazał prowadzenie obrad sesji 
Wiceprzewodniczącemu Zientkowi. 

 

Ad.4 Pani Barbara Ciszewska – Kierownik MOPS w Mszczonowie 
przedstawiła informację na temat działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej za 2013r. i I półrocze 2014r.. Informacja stanowi załącznik do 
protokołu. 

Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że przedstawione Przez Panią 
Kierownik sprawozdanie ukazuje jak mnóstwo osób korzysta z pomocy tego 
ośrodka. Jest pod ogromnym wrażeniem ogromu pracy pracowników tego 
ośrodka i za to wszystko składa im ogromne podziękowania. 

Radna Gryglewska zapytała się, co MOPS robi z takimi ludźmi jak Pan 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, który jest bezdomny i żebrze na terenie miasta. 
 
Pani Ciszewska odpowiedziała, że Pan xxxxxxxxxxxxxxx na dzień dzisiejszy nie 
jest klientem pomocy społecznej.  Jak był klientem MOPS to był umieszczony w 
ośrodku w Oryszewie i MOPS płacił temu ośrodkowi za jego popyt. Niestety Pan 
xxxxxxxxxxxxxxxx jak większość pensjonariuszy tego ośrodka uciekł z niego.  
Pracownicy MOPS wiedząc, że ten Pan chodzi głodny wydają mu puszki z 
żywnością. Na zakończenie wypowiedzi dodała, że takich osób jak Pan 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na naszym terenie jest więcej, ale niestety nie chcą oni 
korzystać z pomocy MOPS. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że minęły już dawne czasy, kiedy to 
funkcjonowała zwłaszcza na terenie wiejskim „instytucja dziada”.  Obecnie 
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mamy czasy wolności i nikogo nie można zmusić do umieszczenia w ośrodku. W 
perspektywie jak gmina będzie miała środki finansowe to na obrzeżach miasta 
będzie dla takich osób trzeba wybudować budynek, że wskazaniem im łóżka do 
spania i umożliwienia takim osobom kąpieli.  
 

Ad.5 Skarbnik Gminy przedstawiła 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 z proponowanymi zmianami w 
budżecie gminy i zaopiniowała je pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Zientek odczytał uchwałę zmieniającą Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 10 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Barbara 
Gryglewska, Andrzej Osial, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, 
Jerzy Siniarski, Marek Zientek. Uchwała Nr XLVIII/389/14 stanowi załącznik do 
protokołu. 

 

Ad.6 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej wraz z 
uzasadnieniem. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia 
Komunalnego oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy na 
wspólnym posiedzeniu szczegółowo zapoznała się z projektem uchwały i 
zaopiniowała je pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Zientek odczytał uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Barbara 
Gryglewska, Andrzej Osial, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, 
Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Renata Siwiec. Uchwała Nr XLVIII/390/14 
stanowi załącznik do protokołu. 

 
Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
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obejmującego fragment miejscowości Wymysłów, fragment miejscowości 
Marków -Towarzystwo oraz fragment miasta Mszczonów wraz z 
uzasadnieniem. 
 
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia 
Komunalnego oraz Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy na 
wspólnym posiedzeniu szczegółowo zapoznała się z projektem uchwały i 
zaopiniowała je pozytywnie 

Wiceprzewodniczący Zientek odczytał uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Wymysłów, fragment miejscowości Marków -Towarzystwo oraz 
fragment miasta Mszczonów, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, Barbara Gryglewska, 
Andrzej Osial, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy 
Siniarski, Marek Zientek, Renata Siwiec. Uchwała Nr XLVIII/391/14 stanowi 
załącznik do protokołu. 

 

Ad.8 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023 wraz z 
uzasadnieniem. 

Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu i Mienia 
Komunalnego szczegółowo zapoznała się z proponowanymi zmianami w WPF i 
zaopiniowała je pozytywnie. 

Wiceprzewodniczący Zientek odczytał uchwałę zmieniającą Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Mszczonów na lata 2014-2023, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Krzysztof Krawczyk, 
Barbara Gryglewska, Andrzej Osial, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej 
Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Renata Siwiec, Łukasz Koperski. Uchwała 
Nr XLVIII/392/14 stanowi załącznik do protokołu. 

 Prowadzenie obrad sesji przejął Przewodniczący Koperski 

 

Ad.9 W tym punkcie Radny Krawczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
poinformował, że od ostatniej sesji komisja rewizyjna: 
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1. W dniu 7 sierpnia komisja dokonała kontroli wpływów i wydatków w 
Przedszkolu Miejskim za 2013r. i I półrocze 2014r. Komisja nie miała 
żadnych uwag w zakresie objętym przedmiotem kontroli.  

2. W dniu 5 sierpnia komisja zapoznała się z wynikami Spółki Geotermia 
Mazowiecka S.A za 2013r. i I półrocze 2014r. Również w tym przypadku 
komisja nie miała żadnych uwag do działalności Spółki Geotermia 
Mazowiecka. 

 

Ad.10 W tym punkcie Burmistrz Kurek przedstawił informację z działalności 
Burmistrza Mszczonowa między sesjami. Informacja stanowi załącznik do 
protokołu. Ponadto poinformował, że  

- jest exodus przepisywania dzieci z klas I do klas 0 i na dzień dzisiejszy nie 
wiadomo ile dokładnie będzie klas I w szkole podstawowej 

- do rozstrzygnięcia pozostały 3 przetargi i ma nadzieję, że w najbliższym 
czasie będą one rozstrzygnięte.  

 

Ad.11 W tym punkcie głos zabrali: 

Wiceprzewodniczący Zientek w imieniu swoim, Wiceprzewodniczącego 
Osińskiego jak również mieszkańców Osuchowa i okolic prosi o 
wyegzekwowanie od powiatu oczyszczenia kawałka drogi z Osuchowa do 
Lutkówki około 100 mb. Obecne zarośla w poboczu drogi na jej łuku powodują 
ograniczenie widoczności i stwarzają poważne zagrożenie w ruchu drogowym. 
Ponadto prosi o przyspieszenie przez Powiatowy Zarząd Dróg usuwania 
niebezpiecznych gałęzi z drzew w centrum Osuchowa. 

Przewodniczący Koperski przekazał w imieniu mieszkańców ul. Sienkiewicza po 
zajściach w ostatni niedzielny wieczór wniosek o zamontowanie muld na ul. 
Sienkiewicza. Zdaniem mieszkańców jedynie muldy są w stanie wyegzekwować 
bezpieczeństwo na tej ulicy. Zaznaczył, że na tej ulicy samochody rozwijają 
bardzo duże prędkości a niedzielny incydent to nie pierwsza taka sytuacja. W 
tym momencie przytoczył kila przykładów takich brawurowych popisów 
młodych kierowców. Zdaniem mieszkańców tej ulicy sprawy nie załatwi żadne 
ograniczenie prędkości ani policja, jedynym rozwiązaniem ich zdaniem są 
muldy. Mieszkańcy proszą o realizacje ich wniosku, ponieważ kiedyś na tej ulicy 
dojdzie do wielkiej tragedii.   

Pan Krzysztof Puszcz Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie 
potwierdził, że na tej ulicy w niedzielny wieczór miało miejsce zdarzenie, o 
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którym wspomniał Pan Przewodniczący. Sprawcą tego zdarzenia był 15 letni 
chłopiec, który ukradł samochód dorosłym i popisywał się swoimi wyczynami. 
Niestety nie jest to tylko problem Mszczonowa gdyż jest to problem całego 
powiatu.  Jedyną doraźną rzeczą, jaką można w tej chwili zrobić jest ustawienie 
miernika prędkości przez ruch drogowy z Komendy Powiatowej Policji w 
Żyrardowie. Proponowane przez Pana Przewodniczącego rozwiązanie 
dotyczące zamontowania muld należy dokładnie rozważyć, ponieważ ma 
obawy czy takie brawurowe jazdy nie przeniosą się w inny teren miasta np. na 
ul. Tarczyńską. Dodał także, że były prowadzone działania prewencyjne na tej 
ulicy, ale nie przyniosły efektów.  

Przewodniczący Koperski poinformował, że z uwagi na bardzo równą 
nawierzchnie ul. Sienkiewicza jest wyjątkowa. Takich zajść jak niedzielne jest 
bardzo dużo, o niektórych policja nawet nie wie. Mieszkańcy tej ulicy chcą 
muld, gdyż uważają, że to rozwiąże sprawę. 

Burmistrz Kurek odpowiedział, że muldy zostaną zamontowane i zobaczymy, 
jakie będą tego efekty. Generalnie jest zdania, że problem wandalizmu, 
wyścigów samochodowych, dewastowania przystanków na naszym terenie i nie 
tylko jest ogromny. Nie wie, co trzeba zrobić, aby wyeliminować ataki 
wandalizmu młodych ludzi. Dodał także, że na naszym terenie są miejsca gdzie 
odbywają się wyścigi, ale na szczęście jest to na uboczu poza miastem. W 
kwestii oczyszczenia drogi i usunięcia gałęzi drzew poinformował, że będzie na 
ten temat rozmawiał z powiatem, ale nie wie czy jego interwencja będzie 
skuteczna, ponieważ powiat nie ma pieniędzy. 

Burmistrz Kozłowski zwrócił uwagę, że na ul. Sienkiewicza obowiązuje jeszcze 
pięcioletni okres trwałości projektu i nie można wprowadzać tam żadnych 
zmian w projekcie. Dodał także, że głównym wskaźnikiem osiągnięcia rezultatu 
jest zmniejszenie czasu przejazdu tą ulicą a jego zdaniem zamontowanie muld 
czas ten jeszcze wydłuży. 

Przewodniczący Koperski uważa, że wniosek mieszkańców należy 
przeanalizować i sprawdzić czy rzeczywiście zamontowanie muld nie 
spowoduje zwrotu dofinansowania modernizacji tej ulicy a swoim 
wystąpieniem chciał tylko zwrócić uwagę, że na tej ulicy jest problem i to 
bardzo poważny. 

Wiceprzewodniczący Osiński prosi, aby w czasie rozmowy z Panem Pydzikiem 
na temat czyszczenia pobocza drogi wyjaśnić sprawę zasad czyszczenia rowów. 
Jest to bardzo ważne, ponieważ zgłosił się do niego jeden z wyborców, który od 
lat dba o rów, czyści go a teraz jeszcze pracownicy Zarządu Dróg straszą go 
karą, że dokonał czyszczenia rowu bez zgody Zarządu Dróg. Jego zdaniem 
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Powiatowy Zarząd Dróg powinien być wdzięczny za to, że ktoś za darmo chce 
wyczyścić rów a nie straszyć go karami, tym bardziej, że Powiatowy Zarząd Dróg 
w ogóle nie dba o rowy i pobocza dróg powiatowych. 

 
Ad.12  Zamknięcia XLVIII 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 2014-08-25 
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