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PROTOKOŁ NR LI/14 

z LI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
LI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 7 listopada  2014r. w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała w godzinach od 
11,10 do 14,25. 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
                        Ad.1 Otwarcia LI 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.  
 
Pani Koszulińska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości. 
 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Koszulińskiej o 
wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, który w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych za 
przyjęciem wniosku głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, 
Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej 
Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński 

 
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania 
przyjęła następujący porządek obrad LI 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 egzaminu. 
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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 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy 
Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2015. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie głoszenia tekstu jednolitego uchwały w 
sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w 
sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi   

9. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów 

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej 
podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2015 rok 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości 

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

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

15. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej. 
16. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
17. Wolne wnioski i zapytania.  
18. Zakończenie obrad. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowali Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, 
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy 
Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak, Krzysztof Krawczyk, 
Dariusz Olesiński 
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Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z L 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: Piotr 
Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, 
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek 
Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński 

 

Ad. 3 Pani Zielińska przedstawiła informację o stanie realizacji zadań 
oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i 
egzaminu, która stanowi załącznik do protokołu. Ponadto poinformowała, że z 
tytułu reorganizacji szkół gmina na wynagrodzeniach dla nauczycieli 
zaoszczędziła ponad 750.000 zł. Na zakończenie wypowiedzi złożyła serdeczne 
podziękowania za pracę wszystkim swoim pracownikom, dyrektorom szkół i ich 
załogom. Podziękowała także radnym za współprace oraz za rozumienie 
potrzeb oświaty. 

 

Pani Mariola Mońko – Dyrektor LO w Mszczonowie przedstawiła informację 
dotyczącą zagrożeń patologicznych i stosowanej profilaktyki w LO w 
Mszczonowie oraz o wynikach egzaminu maturalnego. Informacja stanowi 
załącznik do protokołu. 

 

Pani Marianna Sosińska – Dyrektor Zespołu Szkół w Mszczonowie przedstawiła  
informację dotyczącą funkcjonowania Zespołu Szkół oraz o wynikach egzaminu 
maturalnego i zawodowego. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Na 
zakończenie wypowiedzi podziękowała Pani Zielińskiej i jej pracownikom za 
wsparcie oraz współpracę. Dziękuje im za wszelką pomoc. 

 

Przewodniczący Koperski w imieniu radnych podsumował ostanie 4 lata 
mszczonowskiej oświaty. Wydaje mu się, że w oświacie wszystko jest ok. 
Zawsze oświata w tej gminie była i jest priorytetem. Zawsze wszystkim na sercu 
leżało dobro dzieci. Jego zdaniem wszyscy możemy być przekonani, że swoje 
zadania w tym zakresie wykonujemy dobrze. W kwestii szkół średnich 
poinformował, że to, że nie są one szkołami gminnymi, nie oznacza, że my ich 
tak traktujemy ponieważ zawsze staramy się im pomagać. W imieniu wszystkich 
radnych dziękuje za te ostatnie 4 lata, za to co szkoły robią na rzecz dzieci. Na 
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zakończenie dodał, że radni są przekonani, że decyzja o reorganizacji szkół była 
słuszna. 

Burmistrz Kurek przyłączył się do słów Przewodniczącego Rady skierowanych 
do przedstawicieli oświaty. Dziękuje wszystkim dyrektorom za ciężką pracę, za 
te ostatnie 4 lata oraz za lata poprzednie. Jednocześnie zwracając się do Pani 
Dyrektor Zespołu Szkół poprosił aby do programu nauczania tej szkoły 
wprowadzić kierunki kształcenia zawodowego dla potrzeb parku rozrywki. 

Pani Sosińska prosi o informację na jakie zawody będzie zapotrzebowanie. 

Burmistrz Kurek poinformował, że taka informacja zostanie przekazana z chwilą 
ostatecznego zatwierdzenia projektu parku. 

 

Ad.4 Pani Katarzyną Dziża przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie wraz z 
uzasadnieniem 

Radny Chyła poinformował, że Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

Radny Krawczyk poinformował, że również Komisja Rewizyjna pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały. 

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 udział wzięło 13 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, , Łukasz 
Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, 
Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński. Uchwała Nr LI/408/14 stanowi załącznik do 
protokołu 

 

Ad.5 Pani Barbara Ciszewska  przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Mszczonowie wraz z uzasadnieniem. Ponadto podziękowała radnym za 
współpracę w mijającej kadencji. 
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Radny Chyła poinformował, że Komisja Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Ponadto podziękował Pani 
Kierownik Ciszewskiej za czteroletnią współpracę. 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Łukasz 
Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, 
Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński. Uchwała Nr LI/409/14 stanowi załącznik do 
protokołu 

 

Ad.6 Pani Badowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie rocznego 
programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2015 wraz z uzasadnieniem. 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rocznego 
programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na 
rok 2015, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu 
udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Piotr Chyła, Marek 
Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, 
Zdzisław Banasiak, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński. Uchwała Nr LI/410/14 
stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad.7 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej wraz z uzasadnieniem 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, 
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy 
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Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak, Krzysztof Krawczyk, 
Dariusz Olesiński. Uchwała Nr LI/411/14 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad.8 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z uzasadnieniem 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, 
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy 
Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak, Krzysztof Krawczyk, 
Dariusz Olesiński. Uchwała Nr LI/412/14 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad.9 Pani Błędowska – przedstawiciel Pracowni Urbanistycznej 
przedstawiła  projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów wraz z uzasadnieniem 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mszczonów, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Piotr 
Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, 
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek 
Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński. 
Uchwała Nr LI/413/14 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad.10 Pani Koszulińska przedstawiła projekt  uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów wraz z uzasadnieniem 

Przewodniczący Koperski zapytał się na co planowany jest teren na wysokości 
Badowa Górnego. 
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Pani Koszulińska odpowiedziała, że teren ten był już włączony do opracowania 
uchwałą w miesiącu styczniu.  

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, 
Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej 
Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Krzysztof Krawczyk, 
Dariusz Olesiński. Uchwała Nr LI/414/14 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad.11 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku 
rolnego na 2015 rok wraz z uzasadnieniem 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie obniżenia 
średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego 
na 2015 rok, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu 
udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Piotr Chyła, Marek 
Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński. Uchwała Nr LI/415/14 stanowi załącznik 
do protokołu 

 

Ad.12 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, 
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, Jerzy 
Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak, Krzysztof Krawczyk, 
Dariusz Olesiński. Uchwała Nr LI/416/14 stanowi załącznik do protokołu 

 

Ad.13 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014 wraz z uzasadnieniem. 
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Łukasz 
Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Andrzej Osiński, 
Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław Banasiak, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński. Uchwała Nr LI/417/14 stanowi załącznik do 
protokołu. 

 

Ad.14 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: Piotr Chyła, Marek Baumel, Barbara 
Gryglewska, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Zdzisław 
Banasiak, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński. Uchwała Nr LI/418/14 stanowi 
załącznik do protokołu 

 

Ad.15 W tym punkcie Radny Krawczyk poinformował, że od ostatniej sesji 
Komisja Rewizyjna odbyła dwie kontrole tj: 

1. w dniu 27 października komisja dokonała kontroli wydatków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

2. w dniu 31 października komisja dokonała kontroli wydatków 
poniesionych na bezpieczeństwo publiczne w 2014r. 

w obu przypadkach komisja nie stwierdziła nieprawidłowości. 

 

Ad.16 W tym punkcie Pan Burmistrz Kurek przedstawił informację z 
działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami, która stanowi załącznik do 
protokołu. Ponadto poinformował, że: 

1. od dnia dzisiejszego funkcjonuje w Mszczonowie nowa firma 
UNIWERSIM, która zlokalizowała się po dawnym WPRD. 

2. skończyliśmy realizacje zadań w ramach funduszu sołeckiego 
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3. skruszyliśmy wszystkie betony na targowisku na gruz 
4. pozostałe inwestycje planowane na ten rok kończą się 
5. czekamy na rozstrzygnięcie losów Keramzytu 

 

Ad.17 W tym punkcie głos zabrali: 

Pan Komendant Puszcz poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się 
spotkanie z Komendantem Powiatowym na temat wyników za 10 miesięcy i 
nasz komisariat wypadł dobrze na tle całej komendy. Korzystając z okazji 
serdecznie podziękował za kolejne 4 lata współpracy, dziękuje za pomoc 
finansową dla policji i nie tylko i życzy wszystkim  radnym oraz Burmistrzowi 
sukcesów w nadchodzących wyborach. 
 
Przewodniczący Koperski odczytał informacje z analizy oświadczeń 
majątkowych za 2013r, przesłane przez: 

1. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie 
2. Wojewodę Mazowieckiego 
3. Urząd Skarbowy w Płocku 
4. Urząd Miejski w Mszczonowie 
5. Urząd Skarbowy w Żyrardowie. 

Informacje stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad.18  Zamknięcia LI 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 2014-11-12 
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