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PROTOKOŁ NR VI/15 

z VI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
VI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 4 marca 2015r. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w 
godzinach od 13,10 do 16,30. 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
                        Ad.1 Otwarcia VI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał 
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych 
na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi 
quorum do podejmowania uchwał.  Ponadto poinformował, że porządek obrad  
VI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie po wprowadzonych zmianach 
przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej. 
3. Ocena stanu przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy Mszczonów.  
4. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy 

Mszczonów. 
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania jednostek 

oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów, które tworzą 
wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich 
przeznaczenia.   

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr III/8/14 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego 
fragment miejscowości Marków - Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, 
Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie – obszar I. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady 
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r. o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków -
Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce 
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Józefpolskie zmienionej Uchwałą Nr XLV/369/14 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 15 kwietnia 2014r. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Marków - Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, 
Grabce Józefpolskie – obszar Ia. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/14 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 30 grudnia 2014r. dotyczącej przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali 
mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości w 
drodze bezprzetargowej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w 
drodze bezprzetargowej. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów 
na rok 2015. 

13. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów 
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady 
Miejskiej w Mszczonowie. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 
podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso. 

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady 
komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso.  

18.  Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej. 
19. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
20. Wolne wnioski i zapytania. 

     21. Zakończenie obrad. 
 

 
 

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z V 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 z V Sesji Rady 
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Miejskiej w Mszczonowie 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, Łukasz Koperski, Piotr Chyła.  

 
 
Ad.3 Ocena stanu przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy 

Mszczonów.  
 
Pan Andrzej Oklesiński – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Żyrardowie 
przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa pożarowego powiatu 
żyrardowskiego za rok 2014, która stanowi załącznik do protokołu. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że ubolewa nad wyłączeniami prądu przez 
energetykę podczas pożarów. W celu zapobieżenia odcięcia strażaków od wody 
zakupiono dwa nowe agregaty prądotwórcze na ujęcia wody do Piekar oraz 
Osuchowa. Dotychczasowy agregat z Piekar przeniesiono do Markowa 
Towarzystwo. W ten sposób wszystkie nasze ujęcia wody są wyposażone w 
agregaty prądotwórcze.  Bardzo dziękuje wszystkim strażakom zarówno ze 
straży zawodowej jak i ochotnikom za współpracę. Dodał, że współpraca z 
Powiatową Strażą Pożarną układa się bardzo dobrze. Dziękuje za kontrole 
jednostek i krytyczne uwagi pod adresem naszych jednostek OSP z tych 
kontroli, ponieważ podnosi to sprawność bojową jednostek. 
 
Pani Korzonkowska – specjalista p.poż. w Urzędzie Miejskim przedstawiła 
sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie 
Mszczonów w 2014r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Pan Waldemar Suski – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
OSP RP w Mszczonowie przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Mszczonowie, które stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Pan Grzegorz Koperski – Naczelnik OSP w Mszczonowie w imieniu OSP 
Mszczonów dziękuje radnym i panu Burmistrzowi za współpracę, dzięki której 
jednostka ta mogła pozyskiwać sprzęt i dofinansowanie dla straży. Dziękuje 
także za remont klimatyzacji i zakup mundurów dla orkiestry. Poinformował, że 
druhowie z tej jednostki starają się w swojej działalności przeprowadzać zbiórki 
ewakuacyjne, organizują pokazy sprzętu bojowego oraz pokazy akcji 
ratowniczych. Jednostka ta z własnych środków zakupiła samochód oraz łódź 
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do ratownictwa wodnego. Jeszcze raz w imieniu Zarządu OSP Mszczonów 
dziękuje za współpracę.  Jeśli chodzi o potrzeby jednostki to za taką potrzebę 
uznał konieczności zakupu sprężarki do nabijania aparatów powietrznych. 
Poinformował, że na stanie tej jednostki jest 10 aparatów powietrznych a do 
obsługi tych aparatów jest przeszkolonych 13 strażaków. Strażak, aby mógł 
efektywnie korzystać z takiego aparatu powinien go używać, co najmniej jeden 
raz w miesiącu. Po użyciu takiego aparatu jest konieczność napełnienia butli, co 
jest bardzo uciążliwe, ponieważ nabijanie butli jest w PSP w Żyrardowie. Gdyby 
na stanie OSP była sprężarka to sami mogliby nabijać butle. Koszt zakupu 
sprężarki oraz urządzenia do kontroli szczelności masek to ok. 30.000 zł. 
 
Radna Gryglewska poinformowała, że głównym zadaniem OSP jest obrona i 
ochrona przed pożarem. Jej zdaniem niedocenioną rolą OSP jest również rola 
wychowawcza prowadzona zarówno przez członków OSP jak i również 
członków orkiestry, ponieważ w szeregach OSP skupiona jest również duża 
grupa młodzieży. Zwróciła także uwagę na akcje zbiórki krwi prowadzone przez 
członków OSP Mszczonów – jest to bardzo cenna inicjatywa warta 
naśladowania i nagłaśniania. Za wszystkie działania OSP serdecznie dziękuje.  
 
Radny Wirowski dziękuje strażakom ochotnikom za pracę i trud wkładany w 
ratowanie życia i mienia mieszkańców. Jest zdania, że środki na zakup sprężarki 
winny się znaleźć, ponieważ jest to potrzebne do ochrony zdrowia i życia 
strażaków biorących udział w akcjach. 
 
Pan Oklesiński poinformował, że bezspornym jest potrzeba używania aparatów 
powietrznych.  Nie mniej jednak problem ze sprężarką jest taki, że aparat po 
każdym użyciu powinien być sprawdzony.  Komenda Główna nie chce 
dofinansowywać zakupu sprężarek, ponieważ boi się, że strażacy ochotnicy nie 
będą zachowywać procedur bezpieczeństwa. On osobiście jest za zakupem 
takiej sprężarki, ale należy wprowadzić w tej jednostce procedury 
bezpieczeństwa i bezwzględny obowiązek sprawdzania masek. 
 
Pan Grzegorz Koperski odpowiedział, że zasadą jest, że osoby obsługujące to 
urządzenie będą przeszkolone. Strażacy w tej jednostce używają tych aparatów 
i maski każdorazowo po ich użyciu są sprawdzane i czyszczone oraz odkładane 
do specjalnego pojemnika. 
 
 



5 

 

Przewodniczący Koperski serdecznie podziękował strażakom za przybycie i 
przygotowanie materiałów. W imieniu całej rady dziękuje strażakom zwłaszcza 
ochotnikom za to wszystko, co robią na rzecz obywateli tej gminy. 
 
 
 

Ad.4 W tym punkcie Pan Krzysztof Puszcz przedstawił sprawozdanie z 
działalności Komisariatu Policji we Mszczonowie dotyczące stanu 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów 
za rok 2014. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radny Krawczyk podziękował policji za działania prewencyjne i wychowawcze 
na osiedlach spółdzielni mieszkaniowej. Zwrócił także uwagę na bardzo ciężką 
pracę dzielnicowego. 
 
Radny Wirowski zapytał się czy istnieje możliwość zainstalowania monitoringu 
w mieście. 
 
Pan Puszcz poinformował, że temat monitoringu był poruszany już w 2011r.. On 
osobiście ten pomysł popiera, ale komisariat nie stać na obsługę tego 
monitoringu. 
 
Radny Wirowski uważa, że jeśli komisariat nie stać na obsługę monitoringu to 
być może pewnym rozwiązaniem będzie samo nagrywanie i w razie jakiegoś 
zdarzenia odtworzenie nagrania. Prosi także o podanie bezpiecznego telefonu 
na policje prócz telefonów alarmowych. 
 
Pan Puszcz odpowiedział, że Komisariat w Mszczonowie jest komisariatem 
całodobowym i jeśli nie można się dodzwonić na 997 lub 112 to jest jeszcze 
telefon służb ponadnormatywnych. 
 
Przewodniczący Koperski poprosił o przybliżenie relacji na linii Mszczonów – 
Radziejowice po likwidacji komisariatu policji w Radziejowicach. 
 
Pan Puszcz odpowiedział, że przejęcie Radziejowic nie wpływa, na jakość 
obsługi terenu Mszczonowa. Ponadto dodał, że służby ponadnormatywne są 
tylko na terenie miasta i gminy Mszczonów. 
 
Burmistrz Kurek podziękował policji za pracę. Jest zdania, że sporo przestępstw 
wykryto. Jedyna jego uwaga do pracy policji dotyczy małej skuteczności 
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przeganiania tirów z miasta i egzekwowania nie garażowania tirów na terenie 
miasta. Jeśli chodzi o nowy komisariat to poinformował, że gmina musi 
zabezpieczyć w tegorocznym budżecie na ten cel 500.000 zł. Na najbliższej sesji 
zostaną przesunięte na ten cel środki w budżecie. Komenda Wojewódzka Policji 
będzie musiała wziąć się do pracy, jeśli chodzi o dokumentację projektową.  
 
Pan Dariusz Sipak – Komendant Powiatowy Policji poinformował, że na terenie 
garnizonu mazowieckiego jest 28 komend powiatowych i miejskich policji. 
Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie zalicza się do średnich pod względem 
zatrudnienia. Największa komenda jest w Radomiu i Płocku. Ilość zatrudnionych 
policjantów zależy od obszaru, liczby mieszkańców i stanu zagrożenia. Powiat 
Żyrardowski należy do powiatów wymagających większego zaangażowania 
policji. Biorąc pod uwagę ilość przestępstw powiat jest na poziomie 5-6 miejsca 
w garnizonie. Takie samo miejsce ma pod względem wykrywalności.   Najwięcej 
popełnianych przestępstw w tym powiecie jest na terenie Żyrardowa.  Jeśli 
chodzi o kwestie zaangażowania Komisariatu Policji w Mszczonowie na tle 
Powiatu to zaangażowanie jest bardzo dobre.  Jednostka ta jest najbardziej 
skuteczna w całym powiecie. Po włączeniu Radziejowic do tego komisariatu nic 
złego się nie dzieje a wręcz przeciwnie jest spadek przestępstw w 
Radziejowicach o 50% a liczba skierowanych tam policjantów jest relatywnie 
większa. Jeśli chodzi o dzielnicowych to dobrze jest, że dzielnicowi są ci sami.  
W kwestii zagrożenia w ruchu drogowym poinformował, że rok 2014 był dla 
całego powiatu rokiem bezpiecznym. W ostatnich dwóch miesiącach pojawił się 
problem z włamaniami do mieszkań. Apeluje, aby mieszkańcy nie byli biernymi i 
dzwonili na policję jak zauważą coś niepokojącego. W kwestii monitoringu 
poinformował, że nie jest zainteresowany, aby komenda ten monitoring 
obsługiwała. Na pewno jego zdaniem monitoring wpływa na poprawę 
bezpieczeństwa, ale jest problem z obsługą tego monitoringu przez policję. 
Podziękował Burmistrzowi za współpracę przy protestach sadowników, 
ponieważ rozwiązanie mszczonowskie było wzorcowe, odbyło się spotkanie 
przedstawicieli policji, burmistrza i blokujących. Wypracowano pewne 
elementy, dzięki którym nie było paraliżu komunikacyjnego. Dziękuje za 
partycypowanie w kosztach dodatkowych patroli. Jeśli chodzi o sam komisariat 
to zależy mu na podniesieniu, jakości usług. Jego zdaniem nowy komisariat 
musi powstać i musi być on godny dla tego miasta. Chce, aby ta inwestycja była 
wprowadzona w tym roku do budżetu policji i zależy mu, aby komisariat 
powstał jak najszybciej. Dziękuje za zrozumienie potrzeb policji. Jego zdaniem 
policja jest po to, aby pomagać społeczeństwu, ale policji też należy pomagać. 
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Przewodniczący Koperski poinformował, że wszystkim radnym i Burmistrzowi 
zależy na dobrym funkcjonowaniu komisariatu i gmina zrobi wszystko, aby 
nowy komisariat powstał. Dziękuje policji za pracę zwłaszcza dzielnicowym. 
Prosi, aby Pan Komendant Puszcz kontynuował zwyczaj uczestniczenia w 
sesjach Rady Miejskiej w Mszczonowie, chociaż w punkcie wolne wnioski i 
zapytania gdzie niejednokrotnie radni zadają pytania policji. Dziękuje 
Komendantowi Powiatowemu Policji za przybycie na sesje i prosi o 
interesowanie się w miarę możliwości w swoich działaniach terenem Gminy 
Mszczonów.    
 
Pan Sipak odpowiedział, że co tydzień w jego gabinecie jest odprawa i 
doskonale wie, co dzieje się w obrębie funkcjonowania Komisariatu Policji w 
Mszczonowie.   
 
 
Na sesję przybył Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Zientek. 
 
Sesję opuścił Radny Ryszard Stusiński. 
 
 
 

Ad.5 Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania jednostek oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Mszczonów, które tworzą wydzielony rachunek 
dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia był szczegółowo 
omawiany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady Miejskiej w dniu 2 
marca 2015r. i został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. W związku z tym 
poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wskazania 
jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Mszczonów, które tworzą 
wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich 
przeznaczenia, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy 
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr 
Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Uchwała nr VI/22/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
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Ad.6 Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały w 
sprawie uchylenia Uchwały nr III/8/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 
grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Marków - Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce 
Józefpolskie – obszar I był szczegółowo omawiany na posiedzeniu wspólnym 
wszystkich komisji Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2015r. i został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie. W związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę w 
sprawie uchylenia Uchwały nr III/8/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 
grudnia 2014r. 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. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert 
Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, 
Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek 
Zientek, Łukasz Koperski, Piotr Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Uchwała nr VI/23/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.7 Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 
29 sierpnia 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment 
miejscowości Marków -Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, 
Grabce Józefpolskie zmienionej Uchwałą Nr XLV/369/14 Rady Miejskiej w 
Mszczonowie z dnia 15 kwietnia 2014r. był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2015r. 
i został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. W związku z tym poddał pod 
głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Marków -Świnice, Wręcza, Świnice, 
Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie zmienionej Uchwałą Nr 
XLV/369/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 15 kwietnia 2014r., którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, 
Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, 
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr 
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Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr VI/24/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.8  Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków - Świnice, Wręcza, 
Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie – obszar Ia był 
szczegółowo omawiany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady 
Miejskiej w dniu 2 marca 2015r. i został zaopiniowany jednogłośnie 
pozytywnie.  
 
Pani Koszulińska przedstawiła uwagę Nr 1 zgłoszoną do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego 
fragment miejscowości Marków - Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, 
Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie – obszar Ia, która nie została 
uwzględniona przez Burmistrza Mszczonowa. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie stanowisko Burmistrza 
Mszczonowa w sprawie nieuwzględnienia uwagi Nr 1 zgłoszonej do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Marków - Świnice, Wręcza, Świnice, 
Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie – obszar Ia. Stanowisko 
Burmistrza Mszczonowa zostało przyjęte jednogłośnie. Za przyjęciem 
stanowiska głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy 
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, 
Łukasz Koperski, Piotr Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków - Świnice, Wręcza, 
Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie – obszar Ia, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, 
Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, 
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr 
Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr VI/25/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
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Ad.9 Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały w 

sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 
grudnia 2014r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów był szczegółowo omawiany na posiedzeniu wspólnym wszystkich 
komisji Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2015r. i został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie. W związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę w 
sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/14 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 
grudnia 2014r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszczonów, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy 
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, 
Łukasz Koperski, Piotr Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała 
nr VI/26/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
  

Ad.10 Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w 
prawie własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej był szczegółowo 
omawiany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady Miejskiej w dniu 2 
marca 2015r. i został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. W związku z tym 
poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie 
własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek 
Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz 
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, 
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr 
Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr VI/27/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.11 Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej 
był szczegółowo omawiany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady 
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Miejskiej w dniu 2 marca 2015r. i został zaopiniowany jednogłośnie 
pozytywnie. W związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, 
Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, 
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr 
Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr VI/28/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.12 Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały 
zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015 był 
szczegółowo omawiany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady 
Miejskiej w dniu 2 marca 2015r. i został zaopiniowany jednogłośnie 
pozytywnie. W związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 
uchwałę zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015, 
którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, 
Renata Siwiec, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz 
Koperski, Piotr Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr 
VI/29/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.13 Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały 
zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów był 
szczegółowo omawiany na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady 
Miejskiej w dniu 2 marca 2015r. i został zaopiniowany jednogłośnie 
pozytywnie. W związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek 
Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz 
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, 
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr 
Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr VI/30/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
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Ad.14 Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji 
Rady Miejskiej w Mszczonowie był szczegółowo omawiany na posiedzeniu 
wspólnym wszystkich komisji Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2015r. i został 
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. W związku z tym poddał pod 
głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składów 
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek 
Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz 
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, 
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz Koperski, Piotr 
Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr VI/31/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.15 Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w 
Mszczonowie był szczegółowo omawiany na posiedzeniu wspólnym wszystkich 
komisji Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2015r. i został zaopiniowany 
jednogłośnie pozytywnie. W związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę 
zmieniającą uchwałę w sprawie diet dla radnych Rady Miejskiej w 
Mszczonowie, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy 
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, 
Łukasz Koperski, Piotr Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała 
nr VI/32/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.16 Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa 
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2015r. 
i został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. W związku z tym poddał pod 
głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 
podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały 
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głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, 
Renata Siwiec, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz 
Koperski, Piotr Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr 
VI/33/15 stanowi załącznik do protokołu. 
  
 
 

Ad.17 Przewodniczący Koperski poinformował, że projekt uchwały w 
sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i 
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady Miejskiej w dniu 2 marca 2015r. 
i został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. W związku z tym poddał pod 
głosowanie uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady 
komunalne w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 
którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, 
Renata Siwiec, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, Łukasz 
Koperski, Piotr Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Uchwała nr 
VI/34/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.18 W tym punkcie radny Krzysztof Krawczyk poinformował, że w 
okresie miedzy sesjami Komisja Rewizyjna dokonała kontroli spłacalności 
podatków od nieruchomości, od osób prawnych i fizycznych oraz podatku 
rolnego za rok 2014 w tym umorzeń podatków. Komisja nie stwierdziła żadnych 
nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 
 
 
 

Ad.19 W tym punkcie Burmistrza Kurek poinformował, że od ostatniej 
sesji wydał dwa zarządzenia dotyczące konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych. Ponadto przekazał następujące informacje dotyczące: 
- kanalizacji w miejscowości Wymysłów i okolice, 
- negocjacji w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Szkolnej i Sportowej, 
- postępach w pracach, jeśli chodzi o park rozrywki a zwłaszcza informację 

dotyczącą zakupu przez Firmę Global Park zbiornika wodnego od Budokruszu. 
- sprzedaży gruntów pod Delfinarium. 
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Radny Wirowski w kwestii zmiany organizacji ruchu zastanawia się czy służby 
policyjne zaakceptują zmianę organizacji ruchu, ponieważ na wskazanych 
ulicach nie ma chodnika. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że w opracowaniu jest koncepcja zmiany 
organizacji ruchu. Opracowanie to jest uzgadniane ze służbami policyjnymi i 
jeśli te służby to rozwiązanie zaakceptuję, wówczas dokonana będzie zmiana 
organizacji ruchu. 
 
Radny Wirowski zapytał się, kiedy coś więcej będzie wiadomo na temat 
delfinarium. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że po wtorku, ponieważ we wtorek na ten temat 
odbędzie się spotkanie. 
 
 
 

Ad.20 W tym punkcie 
 
Przewodniczący Koperski odczytał stanowisko Rady Miejskiej dotyczące 
obchodów 25-lecia samorządności w Gminie Mszczonów.  
 
 
Burmistrz Kozłowski poinformował, że do kolejnej sesji chce poznać program 
obchodów po to, aby zaplanować na ten cel środki w budżecie gminy. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się czy inni radni mają chęć uczestniczenia w 
pracach komitetu obchodów 25-lecia samorządności. 
 
Radna Gryglewska wyraziła chęć uczestniczenia w pracach komitetu obchodów 
25-lecia samorządności. 
 
Przewodniczący Koperski odczytał jeszcze raz ostateczne stanowisko Rady 
Miejskiej dotyczące obchodów 25-lecia samorządności w Gminie Mszczonów, 
które Rada Miejska w Mszczonowie przyjęła jednogłośnie. Za przyjęciem 
stanowiska głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy 
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek, 
Łukasz Koperski, Piotr Chyła.  W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
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Stanowisko Rady Miejskiej w Mszczonowie stanowi załącznik do protokołu. 
Następnie Przewodniczący Koperski jeden egzemplarz stanowiska przekazał na 
ręce Burmistrza Kurka celem jego realizacji. 
 
Przewodniczący Koperski poinformował, że wpłynęło do niego sprawozdanie z 
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli prosząc o zeskanowanie 
sprawozdania i przesłanie go wszystkim radnym. Jednoczenie poinformował, że 
radni, którzy będą mieli pytania do tego sprawozdania mogą je zadać podczas 
najbliższego posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. 
 
 
 

Ad.21  Zamknięcia VI 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 2015-03-11 
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