PROTOKOŁ NR V/15
z V Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
V Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 21 stycznia 2015r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,20 do 15,45.
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Radni nieobecni na sesji Piotr Chyła
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia V 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 V Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2015.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mszczonów
5. Podjęcie w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii i przemocy w rodzinie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości
punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów
składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w
Mszczonowie na 2015r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej
w Mszczonowie na 2015r.
9. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
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10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z IV Sesji został
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania 13 głosami za
(Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk,
Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek) i 1
głosem wstrzymującym się ( Łukasz Koperski). W głosowaniu udział wzięło 14
radnych.

Ad.3 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt Uchwały Budżetowej
Gminy Mszczonów na rok 2015. Wystąpienie Burmistrza Kozłowskiego stanowi
załącznik do protokołu.
Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę nr Pł.467.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2014r. w
sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mszczonowa projekcie
uchwały budżetowej i deficycie na 2015r. Uchwała stanowi załącznik do
protokołu.
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
szczegółowo zapoznała się z projektem budżetu na 2015r. i jednogłośnie
pozytywnie go zaopiniowała.
Radny Krawczyk poinformował, że Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała
się z projektem budżetu na 2015r. i jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała
Wiceprzewodniczący Zientek zwrócił uwagę, że projekt uchwały budżetowej był
szczegółowo omawiany na posiedzeniach komisji. Burmistrz Kozłowski udzielał
odpowiedzi na szczegółowe pytania radnych. Stąd też sytuacja, że na dzisiejszej
sesji nikt już nie ma do tej uchwały pytań. Prosi, więc o przystąpienie do
głosowania.
Burmistrz Kurek poinformował, że jak tylko otrzymamy pieniądze z
dofinansowania unijnego to wspólnie ustalimy, na co te środki zostaną
spożytkowane. Prawdopodobnie część tych środków będzie musiała być
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przeznaczona na pokrycie kosztów oświetlenia dróg krajowych. Dodał, że
niestety te gminy, które wystąpiły do sądów z powództwem przeciwko płaceniu
przez gminy kosztów oświetlenia dróg krajowych przegrywają procesy. Jeśli nic
w tej sprawie nie uda się zmienić to niestety gminy będą musiały wystąpić z
powództwem zbiorowym do Trybunału Konstytucyjnego po to, aby Trybunał
orzekł, czy obciążanie gmin tymi kosztami jest zgodne z konstytucją.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2015, którą w wyniku przeprowadzonego głosowania radni
przyjęli jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński,
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski,
Marek Zientek, Łukasz Koperski. Uchwała Nr V/16/15 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.4 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów. Wystąpienie Burmistrza
Kozłowskiego stanowi załącznik do protokołu.
Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę nr Pł.466.2014 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2014r. w
sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mszczonowa projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
szczegółowo zapoznała się z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów i jednogłośnie pozytywnie go
zaopiniowała.
Radny Krawczyk poinformował, że Komisja szczegółowo zapoznała się z
projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Mszczonów i jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, którą w wyniku
przeprowadzonego głosowania radni przyjęli jednogłośnie. W głosowaniu
wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel,
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Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński,
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz Koperski. Uchwała
Nr V/17/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5 Pani Laskowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie wraz z uzasadnieniem.
Radna Gryglewska poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie, którą w wyniku
przeprowadzonego głosowania radni przyjęli jednogłośnie. W głosowaniu
wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel,
Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński,
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz Koperski. Uchwała
Nr V/18/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz
rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów wraz z
uzasadnieniem.
Radna Gryglewska poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
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Pani Zielińska poinformowała, że przy rekrutacji dzieci do przedszkola w roku
szkolnym 2014/2015 nie przyjęto 30 dzieci z tego 6 dzieci przyjęto do
przedszkola drugiego wyboru.
Burmistrz Kurek poinformował, że jeśli w tym roku rodzice będą składali
podania o przyjęcie do przedszkola to w pierwszej kolejności pod uwagę będą
brane kryteria rządowe. Jeśli nadal pozostaną wolne miejsca to będą wówczas
miały zastosowanie kryteria gminne. W obecnym roku szkolnym było
przeprowadzone losowanie, ponieważ w drugim etapie rekrutacji wszyscy mieli
taka samą ilość punktów. Aby w przyszłości uniknąć problemów związanych z
zapewnieniem miejsc przedszkolnych prowadzone są rozmowy z paniami
prowadzącymi niepubliczne przedszkola w kwestii przekształcenia tych
placówek w przedszkola publiczne. Jedno takie niepubliczne przedszkola już się
na takie rozwiązanie zgodziło, drugie zaś jeszcze wacha się z podjęciem takiej
decyzji.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia
kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz
rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów, którą w
wyniku przeprowadzonego głosowania radni przyjęli jednogłośnie. W
głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek
Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz Koperski.
Uchwała Nr V/19/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 7 Przewodniczący Koperski przedstawił plan pracy Rady Miejskiej w
Mszczonowie na 2015r.
Radny Stusiński poinformował, że plan ten był opiniowany na posiedzeniu
Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa i został jednogłośnie przez komisję
zaakceptowany.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2015r., którą w wyniku
przeprowadzonego głosowania radni przyjęli jednogłośnie. W głosowaniu
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wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel,
Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński,
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz Koperski. Uchwała
Nr V/20/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8 Przewodniczący Koperski poinformował, że na dzisiejszej sesji Rada
Miejska w Mszczonowie przyjmie tylko plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.
W związku z tym poprosił przewodniczącego tej komisji o przedstawienie
projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.
Radny Krawczyk przedstawił projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2015r., którą
w wyniku przeprowadzonego głosowania radni przyjęli jednogłośnie. W
głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek
Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz Koperski.
Uchwała Nr V/21/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9 W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował, że od ostatniej sesji
wydał jedno zarządzenie, które dotyczyło powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w
Mszczonowie na cele budowy delfinarium.
Ponadto poinformował, że:
- udało się rozebrać budynek w Badowie Górnym, który w każdej chwili groził
zawaleniem. Rozebranie tego budynku było konieczne ze względu na
bezpieczeństwo mieszkańców oraz bezpośrednie zagrożenie w ruchu
drogowym.
- Geotermia Mazowiecka przy udziale konsorcjum w skład, którego wchodzi:
gmina Mszczonów, SGGW, Komitet Badań Naukowych, AGH z Krakowa i
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska będzie ubiegać się o możliwość
stworzenia w Mszczonowie Centrum Innowacji i Nowych Technologii w zakresie
energii odnawialnych. W perspektywie Centrum zajmować się ma badaniami,
edukacją a być może uruchomieniem studiów podyplomowych w zakresie
energii odnawialnej.
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- Geotermia Mazowiecka wraz z Polską Akademią Nauk w Krakowie, Akademią
Górniczo Hutniczą i innymi udziałowcami podpisali już umowę na przebadanie
mszczonowskich źródeł geotermalnych pod względem właściwości
zdrowotnych i rehabilitacyjnych. Jeżeli badania wyjdą pozytywnie to gmina
będzie mogła wystąpić do Ministerstwa Zdrowia o ustanowienie w
Mszczonowie sanatorium o nazwie Mszczonów Zdrój.
- kończą się zebrania wyborcze w sołectwach. Za wyjątkiem dwóch sołectw, w
pozostałych funkcje sołtysa pełnią te same osoby, co świadczy o zgodzie i
zaufaniu. Głównymi problemami mieszkańców wsi są niska opłacalność
produkcji rolnej oraz drogi, których stan w okresie zimy został pogorszony.
Przypomniał, że gmina odpowiada tylko i wyłącznie za drogi gminne. Niestety z
uwagi na trudną sytuację finansową powiatu żyrardowskiego, starostwo nie ma
wystarczających środków na bieżące naprawy i remonty wszystkich dróg
powiatowych. Samorząd Mszczonowa widząc problem i potrzeby mieszkańców
stara się partycypować w kosztach poprawy, jakości dróg powiatowych, mimo,
iż nie należy to do zadań własnych i kompetencji gminy.

Ad.10 W tym punkcie głos zabrali:
Radny Wirowski zapytał się, kto jest inwestorem delfinarium, jaka jest
powierzchnia terenu przeznaczona na ten cel i czy teren ten będzie sprzedany
czy też wydzierżawiony.
Burmistrz Kozłowski poinformował, że w dniu 26 stycznia nastąpi otwarcie ofert
przetargowych i wtedy będzie wiadomo, kto będzie inwestorem. Jeśli chodzi o
formę zbycia terenu – będzie to sprzedaż własności. Cena wywoławcza to
419.000 zł i aby nabyć teren musi być postąpienie przynajmniej o 1%.
Powierzchnia terenu przeznaczonego do przetargu to 5.500 m2.
Radny Wirowski zwrócił się z zapytaniem o możliwość zainstalowania lustra
przy ulicy Towarowej przy wyjeździe z ulicy Cichej. Jego zdaniem jest to pilna
potrzeba, ponieważ w tym miejscu znacznie ograniczona jest widoczność, a
lustro w pewnej części wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa.
Burmistrz Kurek poinformował, że sprawą zajmie się Pani Krześniak z Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie, która wraz z przedstawicielem ruchu drogowego
oceni zasadność postawienia w tym miejscu lustra. Jeżeli będzie to zasadne, to
lustro zostanie zakupione i zamontowane.
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Pani Ewa Tarnowska – mieszkanka Markowa Towarzystwo poinformowała, że
w dniu dzisiejszym złożyła w sekretariacie pismo w sprawie zainteresowania się
sołectwem. Jej zdaniem od wielu lat w tym sołectwie nic się nie robi. Są
tragiczne drogi, brak jest oświetlenia ulicznego, brak przystanków dla dzieci
dojeżdżających do szkół. Za pilną potrzebę uważa konieczność naprawienia łuku
drogowego na ul. Brzozowej w Lublinowie. Zwróciła także uwagę na dziury w
drogach.
Pani Agata Szymczak – mieszkanka wsi Lublinów poinformowała, że na własną
rękę podjęła działania odnośnie bezpieczeństwa na drogach. Spotkała się z
Komendantem Powiatowym Policji w Żyrardowie w kwestii poruszania się po
drogach tirów. Komenda Powiatowa od tej sprawy umywa ręce, a ich dzieci
poruszające się po drodze są zagrożone. Może dalej kontynuować swoje
działania w tej sprawie, ale potrzebuje wsparcia ze strony radnych i urzędu.
Burmistrz Kurek w kwestii zbiórki dzieci dojeżdżających do szkoły
poinformował, że punkty zbiórki, co roku są uzgadniane z rodzicami. W tych
miejscach gdzie jest więcej dzieci są instalowane wiaty przystankowe, ale dla 2
czy 3 dzieci, nie będziemy z uwagi na koszty kupować takich wiat.
Pani Zielińska poinformowała, że w miesiącu wrześniu przy współudziale
rodziców zmieniono miejsca zatrzymywania autobusów szkolnych. Zgadza się,
że nie wszędzie są wiaty przystankowe, ale też nie wszędzie jest gdzie takie
wiaty zamontować. W kwestii organizacji dowozu zaprasza na rozmowę do
swojego biura i na bieżąco postara się wszystkie zgłaszane sprawy analizować i
w miarę możliwości załatwiać.
Burmistrz Kurek w kwestii dotyczącej poruszania się TIR-ów po drogach
objętych zakazem ruchu dla tak ciężkich aut, podkreślił, że gmina w ramach
umowy z policją ustaliła patrolowanie i nakładanie mandatów karnych na
kierowców ciężarówek, którzy łamią przepisy. Jego zdaniem jest to ogromny
problem i walka z wiatrakami, bowiem kierowcy sami siebie informują, gdzie
stoi kontrola. Uważa, że musimy się nawzajem wspierać i nawzajem sobie
pomagać, dlatego prosi mieszkańców, że jak tylko widzą sytuacje łamania
przepisów niech zrobią zdjęcia telefonem i informują o tym policję.
Pani Tarnowska zwróciła uwagę, że od ul. Fabrycznej na drodze nie ma
postawionego znaku z ograniczeniem tonażowym.
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Pani Szymczak poinformowała, że nasz Komendant Komisariatu Policji
powiedział jej, że nie jest od ruchu drogowego i jego policjanci nie mogą
ingerować. Prosi, aby poprzez starostwo wprowadzić nowe oznakowanie drogi i
jeszcze bardziej obniżyć dopuszczalny tonaż pojazdów poruszających się po
drodze.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że jeśli zachodzi potrzeba ustawienia znaku od
ul. Fabrycznej to taki znak postawimy, ale niestety rozwiązanie problemu
poruszania tirów po naszych drogach jest bardzo trudne.
Pani Szymczak prosi o wyznaczenie osoby z ramienia gminy, która będzie ją
wspierała w jej działaniach.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że z ramienia gminy w działaniach Pani
Szymczak wspierać będzie Pani Krześniak. Ponadto poinformował, że na dzień
dzisiejszy gmina realizuje głównie te inwestycje gdzie jest dofinansowanie
unijne. Jeżeli tego dofinansowania teraz nie wykorzystamy to w późniejszym
okresie będziemy musieli zrealizować te inwestycje, ale ze środków własnych.
Dodał, że najbliższe cztery lata to czas ostatnich możliwości uzyskania
dofinansowań ze środków zewnętrznych na gminne drogi. Do pozyskania są 3
miliony złotych, które w całości przeznaczone zostaną tylko i wyłącznie na
gminne drogi. W związku z tym w pierwszej kolejności będą modernizowane
szlaki komunikacyjne, które spełniają określone parametry techniczne według
wytycznych do ubiegania się o dofinansowanie, a takich dróg w tym sołectwie
nie ma. Tam tylko cały czas łatamy drogi tłuczniem i tak w ubiegłym roku
robiliśmy to, co najmniej cztery razy. W dalszej kolejności samorząd przystąpi
do budowy pozostałych dróg w całości finansowanych z budżetu gminy, w tym
dróg w miejscowościach Marków Towarzystwo, Czekaj i Lublinów. Jeśli chodzi o
oświetlenie uliczne poinformował, że ciemno jest tam gdzie pojawiły się nowe
budynki i jak tych budynków będzie więcej to również i tam zbudujemy
oświetlenie uliczne. Na zakończenie wypowiedzi poinformował, że w sołectwie
Marków Towarzystwo, co roku drogi były i będą naprawiane z funduszu
sołeckiego. Jak tylko pozwolą na to środki będą one także
utwardzane nawierzchnią emulsyjną lub asfaltową?
Pani Tarnowska jeszcze raz podkreśliła, że najpilniejszą potrzebą jest naprawa
łuku drogi na ul. Brzozowej.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że łuk ten będzie naprawiony na wiosnę. Dodał
także, że powiat również otrzyma środki na drogi i nasza gmina będzie chciała
wspólnie z powiatem modernizować drogi powiatowe. Niestety uruchomienie
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tych środków trochę potrwa i korzystanie z nich będzie możliwe dopiero po
2016 roku. Poinformował także, że wszystkie podatki od rolników trafiają
każdego roku do sołectwa poprzez fundusz sołecki, więc nie można twierdzić,
że gmina nic w danym sołectwie nie robi.
Radny Osial zadeklarował, że jako radny jest otwarty na pomoc swoim
wyborcom, tylko musi być informowany o istniejących problemach.
Stara się na bieżąco reagować na docierające do niego informacje o potrzebach
i problemach mieszkańców. Jako przykład jego interwencji przedstawił problem
nieświecących lamp na terenie kolejowym. Lampy te nie świeciły od dłuższego
czasu, ale wystarczyło tylko zgłosić to do urzędu i sprawa ta została załatwiona.
Dodał, że nie musiał tego robić on, ponieważ z takim samym skutkiem sprawę
tę załatwiłby sołtys czy też inny mieszkaniec sołectwa, trzeba tylko chcieć.
Wspomniał także, że 4 lata temu każdemu mieszkańcowi zostawił swój telefon
z informacją, że można do niego zgłaszać wszystkie problemy nurtujące
mieszkańców. Przykro mu to mówić, ale nikt z tego sołectwa do niego nie
dzwonił. W kwestii ul. Akacjowej w Markowie Towarzystwo poinformował, że
próbowano poszerzyć tę drogę, ale nikt nie wyraził zgody na przekazanie
swoich gruntów pod poszerzenie tej drogi. Natomiast oczyszczona została część
rowów przy drodze powiatowej.
Pani Tarnowska poinformowała, że rowy są usytuowane wyżej niż droga,
ponadto nikt nie nadzorował prac ekipy, która czyściła drogę.
Radny Osial poinformował, że gmina wspiera powiat jak tylko może.
Pani Szymczak prosi o udostepnienie korespondencji radnego i gminy z
powiatem w sprawie drogi.
Burmistrz Kurek poinformował, że gmina nie jest pośrednikiem pomiędzy
powiatem a mieszkańcami. To mieszkańcy sami powinni interweniować w
powiecie. On często jak zgłasza do powiatu jakieś problemy mieszkańców to
słyszy w odpowiedzi, że nikomu z mieszkańców to nie przeszkadza.
Przewodniczący Koperski poinformował, że rzeczą oczywistą jest, że mieszkańcy
w pierwszej kolejności ze swoimi problemami życia codziennego zgłaszają się
do swoich radnych i burmistrza. Samorząd Mszczonowa nigdy nie uchylał się od
tego, żeby przyjmować problemy i stosownie interweniować w imieniu swoich
wyborców nawet w instytucjach wyższego szczebla. Odnośnie Radnego
Andrzeja Osiala poinformował, że jest on bardzo kompetentnym radnym, który
nigdy się nie poddaje i zawsze stara się rozwiązywać problemy swoich
wyborców. Jednak to mieszkańcy muszą dawać impulsy dla radnych, bo radni,
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burmistrz i pracownicy Urzędu, mogą działać i służyć mieszkańcom, jeżeli tylko
zostaną poinformowani o danej sprawie. Trudno wymagać od radnego, aby
znał wszystkie sprawy i problemy nurtujące mieszkańców w całej gminie.
Burmistrz Kurek poinformował, że w tym sołectwie na sam tłuczeń
wydatkowano kwotę 65.000 zł.
Przewodniczący Koperski kończąc dyskusję w temacie Sołectwa Marków
Towarzystwo poinformował, że jego zdaniem, że nie można wszystkimi
problemami obarczać Burmistrza i radnych. Nie mniej jednak podkreślił, że
cieszy się, że mieszkańcy są aktywni, bo aktywne społeczeństwo wymusza
działania i zmiany na lepsze i chociażby, dlatego mamy dziś szczęście żyć w
nowej Polsce. Następnie odczytał pismo Radnego Osiala dotyczące zmiany
przynależności do komisji Rady Miejskiej prosząc o przygotowanie stosownej
uchwały na najbliższą sesję.
Wiceprzewodniczący Zientek w imieniu własnym jak i radnych prosi, aby rada
zajęła się jeszcze raz uchwałą w sprawie diet dla radnych. Prosi o
wprowadzenie tej tematyki na posiedzenie komisji, podczas których dokładnie
poinformuje radnych, o jakie zmiany chodzi w uchwale.
Radny Wirowski uważa, że dobrym zwyczajem było, aby w sesjach uczestniczył
przedstawiciel policji, prosi o powrócenie do tego zwyczaju. Ponadto prosi o
przedstawienie oferty OSiR dla dzieci w okresie ferii.
Pan Szymański zaprosił radnego Wirowskiego na stronę OSiR, na której są
szczegółowe informacje na temat prowadzonej akcji „Ferie w mieście”. Dodał,
że generalnie oferta obejmuje dwa obiekty tj. lodowisko i hale sportową.
Radny Wirowski zapytał się o ofertę basenów np. czy są darmowe wejścia na
basen w okresie ferii.
Pan Szymański odpowiedział, że zajęcia na basenie mieszczą się w ramach
oferty wakacyjnej zaś oferta feryjna obejmuje lodowisko i hale sportową.
Przewodniczący Koperski poinformował, że na każdą Sesję wysyłane jest
zaproszenie do Komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie i zapyta się,
dlaczego przedstawiciel policji nie uczestniczy w sesji.
Pani Szymczak podziękowała Panu Przewodniczącemu za właściwą płętę
rozmowy z przedstawicielami sołectwa Marków Towarzystwo zapowiadając, że
nie jest to ostatnia ich obecności na sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie.
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Przewodniczący Koperski poinformował, że działalność samorządu jest jawna i
każdy mieszkaniec może uczestniczyć w obradach sesji

Ad.11 Zamknięcia V sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który podziękował za uczestnictwo
w obradach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Małgorzata Badowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski

Sporządzono dnia 2015-01-28
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