
1 

 

 
PROTOKOŁ NR III/14 

z III Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
III Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 12 grudnia 2014r. w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w 
godzinach od 12,20 do 13,50. 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Radni nieobecni na sesji Andrzej Osial, Marek Zientek 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
                        Ad.1 Otwarcia III Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych 
na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi 
quorum do podejmowania uchwał.  
 
Porządek obrad III Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w 

Mszczonowie 
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Marków -Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, 
Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie - Obszar I. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragmenty 
miejscowości Czekaj oraz Marków -Towarzystwo.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty. 

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

8. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
9. Wolne wnioski i zapytania. 
10. Zakończenie obrad. 
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Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z II Sesji został 

sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i 
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. Za 
przyjęciem protokołu głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, 
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, 
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
Suski, Mirosław Wirowski. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.  
 
 
 

Ad. 3 Przewodniczący Koperski przedstawił uchwałę w sprawie diet dla 
radnych Rady Miejskiej w Mszczonowie, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, 
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy 
Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski. 
Uchwała nr III/7/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.4 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Marków -Świnice, Wręcza, Świnice, 
Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie - Obszar I wraz z 
uzasadnieniem. 
 
Przewodniczący Koperski poinformował, że treść uchwały została szczegółowo 
omówiona na posiedzeniu komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa w dniu 10 
grudnia br. 
 
Pani Koszulińska przedstawiła szczegółowo uwagi zgłoszone do projektu 
w/wym planu. 
 
Radny Stusiński poinformował, że Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały oraz jednogłośnie opowiedziała się 
za odrzuceniem zgłoszonych uwag do w/wym planu. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uwagę nr 1 planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment 
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miejscowości Marków -Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, 
Grabce Józefpolskie - Obszar I, którą Rada Miejska w wyniku 
przeprowadzonego głosowania odrzuciła jednogłośnie. W głosowaniu udział 
wzięło 13 radnych. Za odrzuceniem uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr 
Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, 
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uwagę nr 2 planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Marków -Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, 
Grabce Józefpolskie - Obszar I, którą Rada Miejska w wyniku 
przeprowadzonego głosowania odrzuciła jednogłośnie. W głosowaniu udział 
wzięło 13 radnych. Za odrzuceniem uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr 
Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, 
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski. 
 
Radny Krawczyk zapytał się czy wszyscy członkowie komisji byli za przyjęciem 
uchwały. 
 
Radny Stusiński odpowiedział, że tak 
 
Przewodniczący Koperski przedstawił uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Marków -Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, 
Grabce Józefpolskie - Obszar I, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, 
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy 
Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski. 
Uchwała nr III/8/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.5 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów 
obejmującego fragmenty miejscowości Czekaj oraz Marków –Towarzystwo 
wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowo omówiła zgłoszoną uwagę, którą nie 
uwzględnił Burmistrz Mszczonowa.   
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Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
opowiedziała się jednogłośnie za odrzuceniem przedstawionej przez Panią 
Koszalińską uwagi. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uwagę nr 1 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego 
fragmenty miejscowości Czekaj oraz Marków –Towarzystwo, którą Rada 
Miejska w wyniku przeprowadzonego głosowania odrzuciła jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za odrzuceniem uchwały głosowali: 
Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz 
Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, 
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski. 
 
Pani Koszulińska poinformowała, że projekt tej uchwały był szczegółowo 
omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa w dniu 10 
grudnia 2014r. 
 
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 
  
Przewodniczący Koperski przedstawił uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragmenty 
miejscowości Czekaj oraz Marków –Towarzystwo, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara 
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej 
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Mirosław Wirowski. Uchwała nr III/9/14 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.6 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty wraz z uzasadnieniem. 
 
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa po 
burzliwej dyskusji przy 1 głosie wstrzymującym się pozytywnie zaopiniowała 
projekt tej uchwały. 
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Burmistrz Kurek poinformował, że niestety minęło 1,5 roku i Sejm nie zrobił nic, 
aby naprawić buble, jakie wyprodukował. Mówi tu o sprawie egzekucji, 
zadłużenia, o pomocy dla osób, które są w trudnej sytuacji materialnej, mówi o 
rodzinach wielodzietnych. Niestety czekamy na zmianę przepisów i jeśli będą 
one zmienione i będziemy mogli wprowadzić je w życie, aby ulżyć 
najbiedniejszym to to zrobimy. Niestety na dzisiaj jest to niemożliwe. 
Dodatkowo jeszcze mamy specyficzną sytuację, dlatego, że jesteśmy na granicy 
województw i przetarg wygrała firma z łódzkiego a odpady muszą być do RIBOK 
wożone do województwa mazowieckiego a nie do RIBOK w Pukininie koło Rawy 
Mazowieckiej. Za ten fakt nasi mieszkańcy muszą zapłacić większą opłatę, 
dlatego, że RIBOKI na Mazowszu mają wyższą i to dużo stawkę niż w Łódzkim. 
Jest to problem, którego nie jesteśmy w stanie na dzisiaj pokonać, dlatego, że 
ani Marszałek Struzik ani Marszałek Województwa Łódzkiego nie dogadali się i 
nie wyrazili zgody, aby gminy te, które są na granicy i które mają podobną 
sytuację jak my mogły wozić odpady do ROBOK gdzie jest po prostu bliżej. To 
jest problem, za który zapłacą nasi mieszkańcu. Niestety potwierdziło się to, co 
mówił jak ustalano pierwszą stawkę a mianowicie niestety lobby śmieciowe 
firm wymuszając takie rozstrzygnięcia prawne na posłach zniszczyli te drobne i 
mniejsze firmy, które były dla nich konkurencją i które dawały niższe ceny i 
teraz zostali sami więksi gracze na rynku i oni w tej chwili sobie odbijają i teraz 
ceny wszędzie wrosną, ponieważ te firmy odbiją sobie na cenach 
dumpingowych, które dali w początkowym okresie. Jest to przykre, ale 
prawdziwe. 
 
Przewodniczący Koperski prosi o odpowiedź na pytanie, jaka była kwota opłaty 
dla operatora za odbiór odpadów w skali roku w tamtym przetargu a jaka 
będzie obowiązywać po nowym przetargu. 
 
Pani Sitek odpowiedziała, że do tej pory była to kwota 809 159 zł a po przetargu 
będzie 1252959 zł. 
 
Przewodniczący Koperski poinformował, że do 31 grudnia 2014r. operator 
pobiera rocznie kwotę o 50% niższą niż wygrał przetarg na nowy rok. Stawka, 
która jest proponowana przez Pana Burmistrza jest wyższa o około 30%. Prosi o 
odpowiedź, jaka kwota obciążenia dla operatora wychodzi na jedną osobę. 
 
Pani Sitek odpowiedziała, że dla operatora wychodzi od jednego mieszkańca 
kwota 9,18 zł miesięcznie. Zostaje kwota 0,82 zł na całą obsługę, czyli zakup 
pojemników do segregacji, przy czym jeden worek kosztuje 34 gr brutto a do 
takiej nieruchomości daje się kilka worków i w zależności, jaka jest potrzeba. 
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Kupujemy również kody kreskowe, wysyłamy korespondencję, jest inkaso dla 
sołtysów, cała obsługa administracyjna. Wysłanie jednego listu za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru kosztuje 6,10 zł i są takie nieruchomości gdzie wysyła 
się jeden list, ale są właściciele nieruchomości, dla których prowadzimy 
postepowania administracyjne i koszty wysyłania korespondencji są bardzo 
wysokie. 
 
Przewodniczący Koperski poinformował, że sprawa ustalenia stawki opłaty za 
odbiór odpadów komunalnych szczegółowo była bardzo skrupulatnie 
omawiana na posiedzeniu komisji w dniu 10 grudnia br. 
 
Radny Krawczyk chciał zadać pytanie o ile wzrosła kwota bazowa, ale pan 
przewodniczący wyprzedził to pytanie. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że wstrzymał się od głosowania na 
posiedzeniu komisji, ponieważ on uważa, że rada w ogóle nie powinna mieć w 
kompetencji uchwalania stawek, ponieważ to wygodzi z przetargu i rada nie ma 
na to wpływu. Uważa, że ustawa sieciowa jest jednym wielkim bublem 
nadającym się do śmieci. Radni nie mają wpływu na cenę śmieci a zbierają za to 
cięgi od mieszkańców. 
 
Przewodniczący Koperski poinformował, że rada czy też Burmistrz nie mają 
możliwości wspierania osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. Jedyna 
możliwość to zapowiedź zmian w ustawie, która czeka na podpis Prezydenta RP 
gdzie będzie Burmistrz decydował, a wcześnie rada będzie mogła dać 
mechanizmy Burmistrzowi wobec osób, których dochód spada poniżej pewnych 
kwot. Przypomniał, że została stworzona ustawa, która nakazuje obowiązek 
odbioru odpadów przez Gminę i płacenia za te śmieci. Z kolei nie ma obowiązku 
wyegzekwowania 100% wszystkich należności, mamy już zadłużenia i 
dłużników, za których gmina musi zapłacić. Jednocześnie nie ma mechanizmów 
wobec ludzi, którzy nie zapłacili z powodów przede wszystkim materialnych, 
Burmistrz nie ma możliwości umorzenia czy my też nie mamy możliwości za 
pomocą uchwały obniżenia bądź zwolnienia z tej opłaty takich ludzi. Mamy tu 
na myśli rodziny wielorodzinne czy też wieloosobowe gdzie dochód na jedną 
osobę jest niski, czy też rolników.  
 
Pani Sitek poinformowała, że w tym przetargu oferty złożyły 4 firmy i następna 
oferta była wyższa prawie o 400 tys. zł a oferta najdroższa była wyższa o 
2785993 zł. jeżeli Pan Prezydent podpisze te ustawę to rada gminy w drodze 
uchwały może zwolnić w całości lub w części z opłat za gospodarowanie 
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odpadami te gospodarstwa domowe, których dochód nie przekracza kwoty 
uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W tej chwili w 
przypadku osób samotnie gospodarujących jest to kwota 542 zł a w przypadku 
osób w rodzinie jest to kwota 456zł na miesiąc . 
 
Przewodniczący Koperski dodał, że przetarg ten jest rozstrzygnięty na 3 lata, 
czyli mamy pewność, że napewno stawki nie wzrosną przez 3 lata. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że nie możemy tak powiedzieć. W umowie jest 
zapisane, że jeśli z jakiś powodów ceny drastycznie wzrosną i to by zagrażało 
utracie ich płynności finansowej to oczywiście jest zapis, że możemy 
negocjować zmianę umowy, ale ma nadzieję, że tak nie będzie. 
 
Pani Sitek poinformowała, że cena może ulec zmianie, jeśli wzrośnie np. stawka 
VAT i to jest w umowie zapisane. Poza tym głównym podstawowym czynnikiem 
jest stawka ta, którą płacimy firmie. Jeśli np. nagle worek będzie kosztował 5 zł 
to też to liczy się do kalkulacji. 
 
Burmistrz Kozłowski poinformował, że powiedzenie, że stawka będzie 
utrzymywana przez 3 lata jest mocno ryzykowne przy pomysłach naszego 
rządu. 
 
Pani Sitek poinformowała, że w znowelizowanej ustawie jest nałożony 
obowiązek utworzenia, co najmniej jednego punktu selektywnego zbierania 
odpadów i funkcjonowanie tego punktu też powinno być wkalkulowane w tę 
stawkę. My tego nie zrobiliśmy, ponieważ nie zakładamy, że taki punkt 
powstanie, ponieważ 2 razy w roku wszystkie odpady wielkogabarytowe są 
odbierane, więc na razie tego nie robimy. Dodała, że już Ministerstwo 
Środowiska pyta nas czy będziemy budować w najbliższych 2 latach taki punkt, 
czy jest on czy go nie ma. 
 
 
Radny Wirowski podtrzymał swoje stanowisko, które przedstawił na 
posiedzeniu komisji. Jego zdaniem system odbioru odpadów komunalnych w 
naszej gminie działa doskonale i należy się cieszyć, że podwyżka jest tylko taka. 
Uważa, że za 10 zł za taki pakiet, jaki mieszkaniec może uzyskać to jest 
niewielka kwota. 
 
Przewodniczący Koperski poinformował, że gmina prowadzi zbiórkę 
wszystkiego, co tylko jest możliwe i to w ramach ustalonej opłaty. Są gminy, 
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które dodatkowo pobierają opłaty na różnego rodzaju zbiórki różnych rzeczy, 
więc tutaj potwierdza to, co mówi radny Wirowski. Wielokrotnie podkreślał, że 
nasza gmina jest jednym z pionierów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych i to od 10 lat. Dzisiaj świadomość społeczeństwa jest tak wysoka, 
jeśli chodzi o segregowanie i jest żadnym problemem. Możemy być dumni z 
tego, że mamy tak wysoko świadome społeczeństwo w tym temacie. Wie, że 
niektórym będzie trudno oswoić się z taką podwyżką, ale naprawdę my wszyscy 
nie możemy nic zrobić poza tym, co robimy uczciwie i odpowiedzialnie od wielu 
lat.  
 
 
Radny Wirowski nawiązując do wypowiedzi Pana Burmistrza poinformował, że 
przedtem były limity worków i każdy dodatkowy worek był po cenie 
komercyjnej 12 zł. Teraz opłata wynosi 10 zł od osoby za wszystko bez żadnych 
limitów. Jednocześnie poinformował go, że bardzo go boli to, że mieszkańcy 
palą w swoich piecach plastik. W związku z tym zapytał się czy możemy jakoś 
wpłynąć na to np. poprzez prośby w Merkuriuszu, ponieważ paląc tym w 
piecach zatruwają nie tylko siebie, ale także innych mieszkańców. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że niestety problem jest bardzo poważny i 
wręcz się nasila. Co roku jest gorzej niż było i nasze apele, które kierujemy 
zawsze na niewiele się zdają. Teraz będziemy musieli zaangażować policję i 
wpisać kontrole w te dodatkowe patrole, jakie mają i wyposażyć ich w aparat i 
po prostu najpierw będą robili zdjęcia i wystali je obywatelom z pouczeniem a 
potem, jeśli to nie pomoże będą musiały iść za tym mandaty. Nasi pracownicy, 
którzy odczytują liczniki z wodą mają 100% informację, kto pali śmieciami, 
natomiast my nie mamy restrykcji, jako gmina, aby ukarać tylko restrykcje te są 
w rękach policji. Tak jak zapisaliśmy w naszym programie od 2016r. chcemy 
wejść w program wspólnie z Narodowym i Wojewódzkim Funduszem 
wspierania tych gospodarstw domowych, które będą chcieli zamienić piec 
węglowy na piec o lepszych parametrach emisyjnych. Będziemy w ten sposób 
chcieli mobilizować mieszkańców do wymiany tych piecy. Niestety na dzisiaj 
palenie śmieciami jest dramatem. On sam na swojej ulicy nie jest w stanie 
otworzyć okna, bo jest taki smród z palenia śmieciami. 
 
Radny Głąbiński poinformował, że gmina przeprowadziła przetarg wręcz 
perfekcyjnie. W Radziejowicach było 6 zł a będzie 12 zł. W Żyrardowie jest już 
13 zł. Więc jest zdania, że 10,10 zł jest ceną bardzo dobrą i z tego, co pamięta 
firma zobowiązała się odbierać wszystko łącznie z meblami. Sądzi, że cenę 
mamy bardzo dobrą. 
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Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 
opłaty, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział 
wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr 
Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, 
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski. Uchwała nr III/10/14 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.7 Pani Barbulant uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy 
Mszczonów na rok 2014 wraz z uzasadnieniem 
 
Radny Stusiński poinformował, że uchwała ta była przedstawiona na 
posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa i komisja ta nie miała uwag 
do uchwały opiniując ją jednogłośnie pozytywnie 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2014, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara 
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Jerzy Siniarski, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Uchwała nr III/11/14 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 
 

Ad.8 W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował, że: 
 

1. w dniu 16.12.2014r. we wtorek mamy spotkanie z Państwową Agencją 
Inwestycji Zagranicznych i będzie ono dotyczyło współpracy między PAIZ, 
Gminą a naszymi firmami. Dodał, że Firma Point Park ma tereny 
inwestycyjne i w tej chwili buduje już jeden obiekt i do czerwca ten 
obiekt o pow. 4 ha ma już pracować dla firmy ID Logitics i pojawią się tam 
nowe miejsca pracy. W spotkaniu z PAIZ weźmie udział też Firma Global 
Park, YKK i Monrol  

2. na początku przyszłego roku bierzemy się ostro z Burmistrzem Piaseczna 
za sprawę linii kolejowej Mszczonów-Tarczyn-Piaseczno-Warszawa 
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3. jeśli chodzi o wydane zarządzenia to generalnie dotyczyły one głównie 
zmian w budżecie 

4. prosi, aby Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa odbyła się 22 grudnia, 
zaś sesja w dniu 30 grudnia. Jeśli chodzi i komisje oświaty to będzie ona 
ustalona w najbliższym czasie. 

5. Geotermia wspólnie z Konsorcjum w skład, którego wchodzi PAN Kraków 
z Akademią Górniczą Hutniczą i jeszcze kilkoma innymi 
współudziałowcami wygrała konkurs unijny na przebadanie naszej wody 
termalnej do celów zdrowotnych i rehabilitacji. Mamy nadzieje, że wyniki 
badania pozwolą nam na to, aby w perspektywie mogli wystąpić do 
Ministra Zdrowia z wnioskiem o ustanowienie w Mszczonowie 
sanatorium o nawie „Mszczonów Zdrój” 

 
 
 

Ad.9 W tym punkcie głos zabrali: 
 
Burmistrz Kurek poprosił o nagłośnienie, aby Ci wszyscy, którzy nie przyszli w 
związku z określeniem działek dot. zakrzaczeń i zalesień, aby się pojawili i 
ustalili, co mają zapisane. Jeśli się nie zgłoszą i zostanie im wpisany na działkę 
las to później będą mieli poważne problemy, aby tą działkę odrolnić. 
 
Radny Krawczyk poinformował, że nie podoba mu się podejście urzędników, 
którzy chcą na siłę narzucić wpisanie zalesień. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że nikt nikomu na siłę nie może wcisnąć 
zalesienia, ponieważ przerośnięte choinki mogą zostać usunięte. Ale sami 
mieszkańcy muszą tego dopilnować i ustalić, co zostało im wpisane. 
 
Radny Krawczyk zapytał się czy nie można wyłożyć mapy nie w Żyrardowie a w 
Mszczonowie, aby ułatwiać mieszkańcom wgląd do tej mapy. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że porozmawia ze Starostą, aby to wyłożenie 
było w Mszczonowie a nie w Żyrardowie. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że mieszkańcy skarżą się na brak 
organizacji tego spotkania, ponieważ wszyscy byli poproszeni na jedną godzinę i 
musieli po kilka godzin oczekiwać na swoja kolei. 
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Pani Sitek poinformowała, że spotkanie to nie organizowała gmina. Osoby, 
które organizowały to spotkanie poszły na skróty i zwołali mieszkańców na 
jedną godzinę. Ponadto w kwestii wyłożenia mapy poinformowała, że 
informacja winna być ze starostwa i mapa powinna być wyłożona z udziałem 
pracownika starostwa. 
 
Radny Wirowski zapytał się czy jest planowana impreza sylwestrowa przed 
ratuszem. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że nie będzie takiej imprezy przed ratuszem, 
ponieważ zmieniły się przepisy ustawy o imprezach masowych. Na 
organizatorze ciąży obowiązek zabezpieczenia karetki, ochrony itp. i w tej chwili 
nas nie stać na spełnienie wymogów bezpieczeństwa tego typu imprezy.  
 

Ad.10  Zamknięcia III 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 2014-12-16 
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