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PROTOKOŁ NR I/14
z I Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

I Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 27 listopada 2014 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie
w godzinach od 13,10 do 14,15

Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał.Nr 1
Radny Ryszard Stusiński najstarszy wiekiem radny obecny na sesji
poinformował, że zgodnie z Postanowieniem Nr 263/2014 Komisarza
Wyborczego w Płocku z dnia 25 listopada 2014r. pierwsza sesja nowo wybranej
Rady Miejskiej w Mszczonowie została zwołana na dzień dzisiejszy. Zaś zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy,
do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny
obecny na sesji. Jako najstarszy wiekiem radny otworzył I Sesję Rady Miejskiej
w Mszczonowie i stwierdził, że uczestniczy w niej 15 radnych, przez co jest ona
władna do podejmowania uchwał. Następnie serdecznie powitał wszystkie
osoby zaproszone na tę inauguracyjną sesję a szczególnie wielebnych księży,
Panów Burmistrzów, Kierowników jednostek, Naczelników wydziałów, radnych
oraz przedstawicieli mediów.
W dalszej kolejności poinformował, że zgodnie z art. 23a.
przed
przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie.
Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno
radni powstają i wypowiadają słowo "ślubuję". Ślubowanie może być złożone z
dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg." Radni nieobecni na pierwszej sesji
rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji,
składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni. Odmowa złożenia
ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu. Poprosił wszystkich o powstanie i
uwagę, odczytał rotę ślubowania
"Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców."
Po czym odczytał listę radnych i radni kolejno po wyczytaniu wypowiadali słowo
ślubuję dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.
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Następnie stwierdził, że kolejnym punktem Sesji jest złożenie ślubowania przez
Burmistrza. Poprosił wszystkich o powstanie a Pana Burmistrza Józefa
Grzegorza Kurka o złożenie ślubowania.
Pan Józef Grzegorz Kurek złożył ślubowanie następującej treści :
"Obejmując urząd Burmistrza Mszczonowa uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Mszczonów. Tak mi dopomóż
Bóg.”
Radny Stusiński poinformował, że zgodnie z postanowieniem Komisarza
Wyborczego w Płocku w kolejnym punkcie następuje ustalenie porządku obrad.
Proponuję następujący dalszy porządek obrad sesji:
1. Wybór Przewodniczącego Rady
2. Wybór Wiceprzewodniczących Rady
3. Wolne wnioski i zapytania.
4. Zakończenie obrad.
Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad przyjmując go w
drodze głosowania jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za
przyjęciem porządku obrad głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert
Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek
Radny Stusiński stwierdził, że kolejnym punktem sesji jest wybór
Przewodniczącego Rady. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Rady dokonują radni w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w
obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady. Bezwzględna
większość głosów oznacza więcej głosów za niż przeciw i wstrzymujących się
razem. W celu przeprowadzenia głosowania tajnego poprosił o zgłaszanie
kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem będzie przygotowanie kart
do głosowania, przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników głosowania i
sporządzenie protokołu z głosowania. Jednocześnie poinformował, że członek
Komisji Skrutacyjnej nie może kandydować na funkcję Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady.
Po czym poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.
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Radny Koperski zgłosił kandydaturę Radnego Waldemara Suskiego, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Mirosław Wirowski zgłosił kandydaturę Radnej Barbary Gryglewskiej,
która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Zientek zgłosił kandydaturę Radnego Mirosława Wirowskiego, który
wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Stusiński poprosił o przegłosowanie poszczególnych
Komisji Skrutacyjnej:

kandydatur do

W wyniku przeprowadzonego glosowania za kandydaturą Radnego Suskiego
głosowało 15 radnych (Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej
Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek)
W wyniku przeprowadzonego głosowania za kandydaturą Radnej Gryglewskiej
głosowało 15 radnych (Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej
Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek)
W wyniku przeprowadzonego głosowania za kandydaturą Radnego
Wirowskiego głosowało 14 radnych (Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert
Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek), radny Wirowski
wstrzymał się od głosowania.
Pan Stusiński stwierdził, że w wyniku przeprowadzonego głosowania Rada
Miejska w Mszczonowie powołała Komisję Skrutacyjną w następującym
składzie:
1 Radny Waldemar Suski
2. Radna Barbara Gryglewska
3. Radny Mirosław Wirowski
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Mszczonowie
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Radny Zientek zgłosił kandydaturę Pana Łukasza Koperskiego, który wyraził
zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatur nie zgłoszono.
Pan Stusiński poprosił Komisję Skrutacyjną o
przygotowanie kart do głosowania.

ukonstytuowanie się i

Radna Gryglewska poinformowała, że Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się
w następującym składzie :
Radna Barbara Gryglewska – Przewodnicząca Komisji
Radny Waldemar Suski – członek komisji
Radny Mirosław Wirowski – członek komisji
Ponadto przedstawiła informację o sposobie głosowania następującej treści:
„Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak „X” w kratce oznaczonej
słowem „TAK”.
Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak „X” w kratce
oznaczonej słowem „NIE”.
Postawienie znaku „X” w oby kratkach albo niepostawienie znaku „X” w żadnej
kratce powoduje nieważność głosu”.
Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie

w

celu

wyboru

Radny Stusiński poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o odczytanie
protokołu z głosowania.
Radna Gryglewska
odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru
Przewodniczącego Rady, który wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik
do protokołu.
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku głosowania tajnego dokonała wyboru
Pana Łukasza Koperskiego na Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Mszczonowie.
Radny Stusiński odczytał I uchwałę Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński,
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Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński,
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek. Uchwała Nr I/1/14
stanowi załącznik do protokołu.
Radny Stusiński złożył Panu Łukaszowi Koperskiemu serdeczne gratulacje z
wyboru na funkcję Przewodniczącego Rady i przekazał mu insygnia
Przewodniczącego Rady prosząc o przejęcie przewodnictwa obradom I Sesji VII
kadencji Rady Miejskiej w Mszczonowie .
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski poprosił Pana Burmistrza Józefa
Grzegorza Kurka o przyjęcie insygniów Burmistrza Mszczonowa, po czym
uroczyście dokonał wręczenia tych insygniów. Podziękował radnym za wybór
go na funkcję Przewodniczącego Rady zobowiązując się do dbania z honorem o
interesy rady i godnego reprezentowania Rady Miejskiej w Mszczonowie.
Mieszkańcom miasta i gminy Mszczonów zadeklarował swoje oddanie przez
najbliższe 4 lata. Szczególne słowa podziękowania skierował pod adresem
wyborców z okręgu nr 1. W imieniu komitetu wyborczego reprezentowanego
przez radnych podziękował wszystkim wyborcom za udział w wyborach i
dokonanie właściwego wyboru. Jego zdaniem wybory te udowodniły, że warto
pracować dla dobra tego miasta. To że wszyscy radni z tego komitetu zostali
wybrani na kolejną kadencję bardzo zobowiązuje. Zaznaczył, że najbliższe lata
będą bardzo ważne dla historii Mszczonowa, ponieważ przygotowujemy się do
nowej ważnej inwestycji Parku Rozrywki, ale nie tylko, ponieważ czeka nas
wiele innych ważnych zadań do realizacji. Jeszcze raz serdecznie dziękuje za
zaufanie. Przyrzeka, że nie zawiedzie radnych i wszystkie inne osoby. Chce
kontynuować wielkie dzieło zgody, przyjaźni i miłości w tej radzie i jeszcze raz
dziękuje za wszystko.
Ks. Tadeusz Przybylski poinformował, że wszelka władza pochodzi od Boga.
Dokonany wybór władz jest pewnego rodzaju łaską od Boga, z reguły
wybieramy ludzi znanych i sprawdzonych dla tego środowiska. To dla nas
wszystkich jest bożą łaską. Mieszkańcy po raz kolejny obdarzyli zaufaniem
radnych i burmistrza, ale te osoby sobie na to zasłużyły swoim dotychczasowym
działaniem. Dodał, że jednocześnie to zaufanie zobowiązuje. Kapłani dziękują za
różne formy współpracy. Wspomniał, że wszystkie dotychczasowe ważniejsze
wydarzenia w parafii zawsze odbywały się z udziałem władz tej gminy i także
wydarzenia w Urzędzie odbywały się z udziałem kapłanów. Dziękuje za
organizowanie wspólnych nabożeństw patriotycznych. Gratuluje wyboru,

6

jeszcze raz dziękuje za dotychczasową
błogosławieństwo na najbliższe 4 lata.

współpracę.

Prosi

Boga

o

Przewodniczący Koperki wręczył radnemu Wirowskiemu i Radnemu
Głąbińskiemu symboliczne znaczki Mszczonowa. Następnie poinformował, że
kolejnym punktem Sesji jest wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w
Mszczonowie. Poinformował, że zgodnie ze statutem nasza rada wybiera
dwóch wiceprzewodniczących i on proponuje, aby na tej sesji od razu dokonać
wyboru obydwu przewodniczących rady miejskiej. Poprosił o przegłosowanie
jego propozycji.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Mszczonowie
podjęła decyzje o dokonaniu wyboru na I sesji Rady Miejskiej dwóch
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mszczonowie. W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem propozycji Pana Przewodniczącego głosowali:
Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński,
Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław
Wirowski, Marek Zientek
Przewodniczący Koperski zgłosił na Wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę
Pana Marka Zientka, który jest prawdziwym działaczem samorządowym i
społecznym. W mszczonowskim samorządzie jest od 2001 od czasu, kiedy to w
wyborach uzupełniających zastąpił zmarłego radnego Edwarda Zabłockiego. W
minionej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady oraz
Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego. W poprzednich
kadencjach pełnił szereg innych funkcji. Ze wszystkich powierzonych zadań
wywiązywał się bardzo dobrze. W pełni zasługuje na to, aby pełnić role
Wiceprzewodniczącego Rady w obecnej kadencji.
Radny Marek Zientek wyraził zgodę na kandydowanie.
Radny Głąbiński zgłosił kandydaturę Radnego Andrzeja Osińskiego.
Przewodniczący Koperski poinformował, że Radny Osiński jest w samorządzie
gminnym od 1998r. a w ostatniej kadencji pełnił funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady.
Radny Andrzej Osiński wyraził zgodę na kandydowanie.
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Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski poprosił Komisję Skrutacyjną o
przygotowanie kart do głosowania.
Burmistrz Kurek poinformował, że czuje ciężar władzy, jaki na nim spoczywa i
jest odpowiedzialny za to, aby praca w tej kadencji była radością a nie
ciężarem. Wszystkich kierowników jednostek i naczelników wydziałów prosi o
sprawne przygotowywanie materiałów dla rady i informacji dla społeczeństwa.
Deklaruje, że dołożymy wszelkich starań, aby nie było żadnych niepotrzebnych
zawirowań z wielką inwestycją na naszym terenie, jaką jest budowa Parku
Rozrywki. Liczy także na szczęście w powiecie i ma nadzieję, że nasi radni
powiatowi stworzą koalicję i będą także współpracowali w zakresie realizacji tej
inwestycji. Ma nadzieje także, że Sejmik Województwa Mazowieckiego również
będzie nas wspierał w zakresie tej inwestycji. Poinformował, że w dniu
dzisiejszym otrzymał gratulacje od Prezydenta Komorowskiego za otrzymany
wynik wyborczy oraz za to, że jest najdłużej urzędującym Burmistrzem w
Polsce. Wie, że te najbliższe 4 lata będą bardzo trudne również także pod
względem finansowym, ponieważ czeka nas wiele inwestycji a środków niestety
tak szybko nie przybywa. Dziękuje społeczeństwu gminy, że wykazało się
rozsądkiem podczas głosowania. Na pewno ogromnym sukcesem jego zdaniem
jest to, że wszyscy wygraliśmy a to zobowiązuje. Jego zdaniem wszyscy
powinniśmy wprowadzić nową jakość w funkcjonowaniu rady i urzędu.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła akt głosowania w celu wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej o
odczytanie protokołu z wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Radna
Gryglewska odczytała
protokoły Komisji
Skrutacyjnej
z
przeprowadzonego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady, które wraz z
kartami głosowania stanowi załącznik do protokołu.
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego
dokonała wyboru radnych Andrzeja Osińskiego i Marka Zientka na
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mszczonowie.
Przewodniczący
Rady
odczytał
uchwałę
w
sprawie
wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Mszczonowie, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za
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przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński,
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek. Uchwała nr I/2/14
stanowi załącznik do protokołu.
Radny Zientek podziękował radnym za zaufanie. Jest bardzo dumny z tego, że
po raz kolejny zasiada w radzie. Dołoży wszelkich starań, aby godnie
reprezentować radę i jej nie zawieść.
Radny Osiński podziękował za zaufanie i postara się nie zawieść rady a
szczególnie Pana Przewodniczącego.

Przewodniczący Koperski poinformował, że kolejna sesja Rady Miejskiej w
Mszczonowie odbędzie się w dniu 3 grudnia 2014r. tj. w najbliższą środę. Na
sesji tej rada dokona powołania komisji stałych oraz składów osobowych tych
komisji. Przekazał także wszystkim obecnym na sesji smutną wiadomość
dotyczącą śmierci byłego Radnego Wojciecha Horbota, który zmarł w dniu
wczorajszym w wieku 50 lat. Dodał, że Radny Wojciech Horbot na trwałe
zapisał się w historii tej gminy. Przez wiele lat był związany z Mszczonowską
Spółdzielnia Mieszkaniową, był jej wieloletnim prezesem.. W samorządzie
Gminy Mszczonów zasiadł w roku 1994. W II kadencji Rady Miejskiej pełnił
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Przez okres swojej pracy w
Radzie Miejskiej wpływał na rozwój Mszczonowa. Jego aktywność społeczna
przypadła na okres największego rozkwitu miasta. Radny Wojciech Horbot był
społecznikiem, oddanym całym sercem temu, co robił. Wrażliwy, radosny,
kontaktowy, rozmowny – potrafił sobie zjednywać przyjaciół. Jego zdaniem
przy najbliższej okazji należy przyznać mu pośmiertnie tytuł Honorowego
Obywatela Mszczonowa. Poprosił wszystkich o uczczenie jego pamięci minutą
ciszy.
Przewodniczący Koperski poprosił o wypełnienie i zwrot ankiety radnego oraz
poinformował, że oświadczenia o stanie majątkowym – zgodnie z ustawą o
samorządzie gminnym radni są zobowiązani do złożenia w przeciągu 30 dni od
momentu objęcia mandatu, czyli od dnia dzisiejszego. Oświadczenie radni
składają na ręce Przewodniczącego Rady
Radny Wirowski podziękował radnym, burmistrzowi oraz pracownikom urzędu
za udział w pogrzebie jego mamy.
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Zamknięcia I Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie VII kadencji dokonał
Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie Pan Łukasz Koperski, który
podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Małgorzata Badowska

Sporządzono dnia 2014-11-28

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski
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