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PROTOKOŁ NR VII/15 

z VII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 
 
VII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 25 marca 2015r. w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w 
godzinach od 12,20 do 15,10. 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
                        Ad.1 Otwarcia VII 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  
VII 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 ochrony środowiska na terenie powiatu Żyrardowskiego ze 

szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów.  
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Mszczonów w roku 2015 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy funduszu sołeckiego w 2016 roku. 

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

9.  Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej 
10. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami. 
11. Wolne wnioski i zapytania. 
12. Zakończenie obrad. 
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Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z VI 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 15 radnych. Za przyjęciem protokołu z VI Sesji Rady 
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, Marek Zientek  

 
 

 Ad.3 Ocena stanu ochrony środowiska na terenie powiatu 
Żyrardowskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów.  
 
Pan Wojciech Szustakiewicz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego poinformował, 
że temat ochrony środowiska powinien być poruszany na sesji chociażby po to, 
aby wskazać, co dobrego w tej kwestii zrobiono w Mszczonowie. On osobiście 
pamięta Mszczonów z lat 80-tych, kiedy to były stare dymiące kotłownie 
lokalne oraz dymiący Keramzyt. Pamięta także rzekę Okrzeszę, która była 
koloru białego i po prostu śmierdziała. Także ze studzienek kanalizacyjnych czuć 
było szambo. Od tego czasu w Mszczonowie zmaniło się bardzo i to na plus. 
Jest oczyszczalnia ścieków, która w tej chwili przechodzi modernizację, jest 
kanalizacja, jest Keramzyt posiadający dobrą instalację. Powstała obwodnica 
miasta, przez co wyprowadzono ruch z miasta. Wykorzystano wody 
geotermalne, a segregacja odpadów komunalnych była dużo wcześniej 
wprowadzona jeszcze przed uchwaleniem ustawy. Gratuluje władzom tego 
miasta zmian, które tu nastąpiły. 
 
Pan Krzysztof Zawadzki – Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przedstawił informację o stanie 
środowiska miasta i gminy Mszczonów- informacja stanowi załącznik do 
protokołu.  W kwestii gospodarki odpadami poinformował, że uczestniczył w 
spotkaniu w Radziejowicach. Zwracając się do radnych poinformował, że przed 
radą stoi bardzo ważne zadanie, co zrobić z ogromnie rosnącą ilością różnych 
odpadów. Nie da się dalej uciekać przed odpowiedziom na pytanie, co dalej 
zrobić z odpadami. Najdroższym jego zdaniem sposobem unieszkodliwiania 
odpadów jest ich składowanie, ponieważ składowiska trzeba na bieżąco 
monitorować. Odpady medyczne i niebezpieczne muszą być zaś utylizowane 
termicznie. Apeluje do rady, aby w tej kadencji wspierać burmistrza w 
rozwiązaniu tego problemu. 
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Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się czy wysypisko w Słabomierzu nadal 
działa. 
 
Pan Zawadzki poinformował, że pod koniec roku skończyła się decyzja 
Marszałka na działalność tego składowiska.  Zgodnie z nową decyzją Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przedłużona została 
działalność składowiska w miejscowości Słabomierz do 30 czerwca 2016 roku i 
jest to składowisko o statusie regionalnym. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się, kto wystąpił z wnioskiem o przedłużenie 
funkcjonowania składowiska. 
 
Pan Zawadzki odpowiedział, że z wnioskiem wystąpiła Spółka PGK na te 
kwatery, na które ma prawo. Dodał także, że gdyby zamknąć to składowisko to 
PGK kończy tu swoją działalność a cały monitoring tego składowiska spada na 
Gminę Radziejowice.  
 
Radny Osial zapytał się o możliwości zrekultywowania wyrobisk poprzez 
naturalne zalanie ich wodą. 
 
Pan Zawadzki odpowiedział, że jest to jedna z  form rekultywacji wymagająca 
ciągłego monitorowania i ochrony zbiornika przed zanieczyszczeniem, gdyż 
istnieje prawdopodobieństwo przenikania wody do domowych studni, z 
których czerpana jest woda pitna. 
 
Pan Marek Balcer Prezes Spółki „Geotermia Mazowiecka” SA przedstawił 
sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za rok 2014. Sprawozdanie stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Radny Wirowski podziękował Panu Staroście i Dyrektorowi Zawadzkiemu za 
pochwały dla Pana Burmistrza i Rady za dobrą robotę w zakresie ochrony 
środowiska. Nie mniej jednak w Mszczonowie nie jest aż tak dobrze zwłaszcza, 
jeśli chodzi o stan powietrza. Głównym czynnikiem zanieczyszczenia powietrza 
w Mszczonowie jego zdaniem jest palenie w przydomowych kotłowniach 
niekonwencjonalnym paliwem w tym miałem, plastikiem i czym się tylko da. 
Jest zdania, że najlepszym sposobem byłaby wymiana pieców, ale tu potrzeba 
wsparcia finansowego, może poprzez jakieś programy unijne. 
 



4 

 

Pan Szustakiewicz jest zdania, że edukacja ekologiczna poszła bardzo daleko, 
oczywiście zjawisko spalania w piecach wszystkiego, co się da występuje, ale w 
małym stopniu. Rada gminy może wprowadzić przepis zakazujący używania 
określonego paliwa do spalania, można też stworzyć programy lokalne 
dofinansowujące przejście na inne źródło paliwa. Niestety nie zna programów 
unijnych dofinansowujących rozwiązanie tego problemu. Uważa, że nadal 
należy w tym zakresie edukować społeczeństwo. Odnośnie składowiska w 
Słabomierzu poinformował, że Starosta wydal zgodę na przyjmuje kamieni, 
gruzu, ziemi i odpadów  nie biodegradowalnych.  
 
Burmistrz Kurek jest zdania, że to my powinniśmy dać mieszkańcom zachęty do 
zmiany pieców na gazowe lub olejowe. Musimy przeprowadzić z mieszkańcami 
dyskusję, że jeżeli na terenie naszej gminy powstałby zakład utylizacji odpadów 
to będziemy w stanie z  pozyskanych podatków i podatku CIT dopłacić do 
wymiany pieców lub dopłaty do zakupów oleju opałowego. 
Jeśli nie będzie zakładu utylizacji to w perspektywie czasu ceny za odbiór śmieci 
będą takie jak w Europie, z tym, że tam nie płaci się 10 zł tylko dużo, dużo 
więcej. Musimy na ten temat szczerze rozmawiać z mieszkańcami. Jego 
zdaniem problem emisji zanieczyszczenia skończy się wtedy, kiedy pomożemy 
mieszkańcom finansowo. 
 
Pan Zawadzki jest zdania, że jeśli władza coś zakaże to będą protesty 
mieszkańców. Musimy zmienić mentalność ludzi, to ludzie sami powinni 
zgłaszać odpowiednim służbom posesje, które spalają odpady w 
przydomowych kotłowniach. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że tylko z 
jednego domu paląc w nim całą noc powodujemy większą emisję szkodliwych 
substancji do atmosfery niż wszystkie spalarnie w Europie przez cały rok. 
 
Radny Głąbiński przypomniał, że 20 lat temu w Mszczonowie były kotłownie. 
Dziękuje za projekt geotermii. Ma nadzieję, że geotermia nadal będzie 
obsługiwać Spółdzielnię Mieszkaniową i Mszczonów.  
 
Radny Osial zapytał o możliwości pozyskania dofinansowania na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
Pani Sitek odpowiedziała, że jest możliwość dofinansowania przydomowych 
oczyszczalni ścieków i z takiego dofinansowania w ub.r. skorzystało 8 osób. 
Gmina dofinansowuje do 50% kosztów takiej oczyszczalni, ale nie więcej niż 
6.000 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 30 września 
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roku poprzedzającego inwestycje po to, aby odpowiednie środki zabezpieczyć 
w budżecie gminy. W ub.r. na ten cel wydatkowano kwotę 44.672 zł. 
 
Burmistrz Kozłowski poinformował, że na ten cel w bieżącym roku w budżecie 
gminy zabezpieczono kwotę 80.000 zł. 
 
Radny Osial poinformował, że w ostatnim czasie była mowa, że dofinansowanie 
jest możliwe, jeśli będzie z niego chciało skorzystać minimum 50 osób. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że są trzy ścieżki pozyskania dofinansowania: 
Pierwszą ścieżką jest pozyskanie przez gminę środków z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni pod warunkiem, 
że zbierze się minimum 50 właścicieli, u których powstałaby inwestycja. W tym 
przypadku inwestorem jest gmina. 
Drugą ścieżką jest pozyskanie wsparcia finansowego z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska przez firmę, która byłaby 
wykonawcą  oczyszczalni w danym gospodarstwie. 
Trzecim rozwiązaniem jest ubieganie się  o 50 % dofinansowanie bezpośrednio 
z gminy w ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, ale pod 
warunkiem, że musi być napowietrzenie i osad ZGKiM musi wybierać, co 
najmniej raz na rok. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że jeśli osoba 
zainteresowana budową przydomowej oczyszczalni podpisze umowę z firmą, 
która będzie realizowała inwestycję z dofinansowania WFOŚ to może także od 
gminy otrzymać dofinansowanie w ramach GFOŚ. 
 
Pan Szustakiewicz poinformował, że WFOŚ ogłasza konkurs na przydomowe 
oczyszczalnie ścieków z dofinansowaniem do 45% nie więcej niż 7.500 zł. Do 
wniosku należy załączyć niezbędne dokumenty w tym informacja z gminy, że 
nie przewiduje w najbliższym czasie budowy w tym terenie kanalizacji z 
podłączeniem do oczyszczalni ścieków. 
 
Radny Osial zapytał się czy przy odprowadzaniu wody do 1 m3 potrzebne jest 
pozwolenie wodnoprawne. 
 
Pani Sitek odpowiedziała, że jeśli to będzie odprowadzane do rowu to takie 
pozwolenie jest potrzebne. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński w sprawie emisji szkodliwych substancji do 
atmosfery poinformował, że problem jest również bardzo zła, jakość węgla. 
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Radny Wirowski zapytał się czy dobrze zrozumiał, że w tym roku w budżecie są 
środki w kwocie 80.000 zł na dofinansowanie wymiany pieca.  
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że zaplanowane środki są przeznaczone na 
domowe oczyszczalnie ścieków. Jeśli chodzi o wymianę pieca to w tym roku 
chcemy przygotować niezbędne dokumenty a z dofinansowaniem ruszyć w 
2016r. 
 
Radny Wirowski w kwestii badania stanu osadu na oczyszczalni poinformował, 
że z przedstawionego materiału wynika spadek metali ciężkich i przy 
jednoczesnym wzroście o 50% wartości rtęci. W związku z tym zapytał się czy 
spadek metali ciężkich jest wynikiem modernizacji oczyszczalni i czy wzrost 
wartości rtęci jest niebezpieczny. 
 
Pan Ludwiak – Dyrektor ZGKiM odpowiedział, że badania ścieków są 
prowadzone na wlotach i wylotach z oczyszczalni. Szczegółowym badaniom 
podlegają ścieki przemysłowe po to, aby nie była przekroczona zawartość 
metali ciężkich w tych ściekach. Dodał także, że nie ma wytłumaczenia na 
wzrost zawartości rtęci i należy z wnioskami poczekać na kolejne badanie. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że największy problem jest ze ściekami 
przywożonymi w beczkach. 
 
 

Ad.4 Radny Stusiński poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków był szczegółowo 
omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa i został 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie 
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 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, Ryszard Stusiński.  W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała nr 
VII/35/15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.5 Radny Stusiński poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy 
najmu nieruchomości, był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji 
Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa i został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu 
nieruchomości, 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, Ryszard Stusiński.  W głosowaniu udział 
wzięło 15 radnych. Uchwała nr VII/36/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.6 Radny Stusiński poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2015 był 
szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa i 
został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany  
 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 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, Ryszard Stusiński.  W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała nr 
VII/37/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.7 Radny Stusiński poinformował, że projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 
2016 roku był szczegółowo omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju 
i Rolnictwa i został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany  
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Przewodniczący Koperski zapytał się jak dzielony jest fundusz pomiędzy 
poszczególne sołectwa. 
 
Pani Skarbnik odpowiedziała, że reguluje to ustawa o funduszu sołeckim. Jest to 
wzór, w którym uwzględnia się między innymi dochody gminy i liczbę 
mieszkańców. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się ile średnio na sołectwo przypada tych 
środków. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że średnio na sołectwo przypada 
kwota około 7.000 zł, ale jest to różna kwota w każdym sołectwie. Dodał, że 
obserwując jak sołectwa zagospodarowują te środki to jego zdaniem środki te 
są bardzo dobrze spożytkowane. Najbardziej widocznym jest poprawa dróg 
gminnych i jego zdaniem zasadnym jest, aby ten fundusz był także 
wyodrębniany w budżecie w kolejnych latach. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się czy jest prawdą, że niektóre gminy nie 
wyodrębniają tego funduszu. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że jest to prawda, ponieważ w małych gminach 
o niskich dochodach wyodrębnienie tego funduszu jest bardzo trudne, 
ponieważ wyodrębniając taki fundusz gminy te nie mają już środków na 
inwestycje.  
 
Przewodniczący Koperski zapytał się, co w ramach tego funduszu zrobiono w 
sołectwie Wręcza i Badowo Mściska. 
 
Radny Osial poinformował, że w jego sołectwie w pierwszym roku 
obowiązywania funduszu sołeckiego środki te w wysokości po 50% zostały 
przekazane na OSP i potrzeby szkoły. Obecnie środki te w całości przemiennie 
przekazywane są na OSP i szkołę. 
 
Radna Siwiec poinformowała, że w jej sołectwie środki przeznaczane są głównie 
na naprawę dróg oraz odnowienie rowów melioracyjnych. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy funduszu sołeckiego w 2016 roku, 
którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. Za przyjęciem uchwały 



9 

 

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, Ryszard Stusiński.  W głosowaniu udział wzięło 15 
radnych. Uchwała nr VII/38/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

 
Ad.8 Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w projekcie uchwały 

budżetowej, jakie zaszły w stosunku do projektu omawianego na posiedzeniu 
komisji 

 
 

Radny Stusiński poinformował, że projekt uchwały zmieniającej Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015 był szczegółowo omawiany na 
posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa i został jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowany. Prosi, aby Rada Miejska przyjęła te zmiany po 
naniesionej korekcie przez Panią Skarbnik. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie 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, Ryszard 
Stusiński.  W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Uchwała nr VII/39/15 
stanowi załącznik do protokołu. 

 
 

Ad.9 W tym punkcie radny Krzysztof Krawczyk poinformował, że w 
okresie miedzy sesjami Komisja Rewizyjna dokonała kontroli gospodarki 
finansowej MOPS oraz OSiR za 2014r. Komisja nie stwierdziła żadnych 
nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 
 
 

Ad.10 W tym punkcie Burmistrza Kurek poinformował, że od ostatniej 
sesji wydał trzy zarządzenia dotyczące zmian w budżecie. Ponadto 
poinformował, że: 

1) Gmina Mszczonów zaangażowała się w projekt, którego fundatorem jest 
Starostwo Powiatowe i Szpital w Żyrardowie, w ramach, którego będą 
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prowadzone bezpłatne badania krwi dla osób 35+. Odbędą się także 
darmowe konsultacje z lekarzami w celu omówienia wyników badań. Jest 
to niepowtarzalna szansa dla wszystkich osób, które, na co dzień nie 
mają czasu i możliwości profilaktycznie się przebadać. 

2) Mamy dużo bieżących prac porządkowych na terenie miasta i gminy, 
ubolewa, że ciągle pojawiają się nowe miejsca dzikich wysypisk śmieci w 
lasach. Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęły się już bieżące naprawy 
dróg po zimie.  

3)  Unieważniony został po raz kolejny przetarg na grotę solną w 
kompleksie Term Mszczonów. Przyczyną była wygórowana cena i brak 
wykonawców na tego typu inwestycję. 

4) Projekt „Weekend z Termami” pojawi się w programie telewizyjnym 
5) W dniu 30 marca br. będzie u nas gościł Josef Wund - inwestor, który 

ustali szczegóły techniczne i organizacyjne budowy Aquaparku, w tym 
wytyczenie budynku głównego oraz dróg dojazdowych. 

 
Radny Olesiński zapytał się czy będzie wmurowany kamień węgielny pod 
budowę Parku Rozrywki. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że oczywiście takie wmurowanie kamienia 
węgielnego jest planowane i będzie to bardzo duże wydarzenie, ale na dzień 
dzisiejszy termin tej uroczystości nie jest jeszcze ustalony.  
 
 

Ad.11 W tym punkcie 
 
Przewodniczący Koperski odczytał zaproszenia do udziału w  
- 22 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządu Terytorialnego na Jasną Górę 
- Meczu piłki nożnej pomiędzy KS „Mszczonowianka” a KS „Żyrardowianka” 
- wystawie „Żyrardów Pawła Hulki- Laskowskiego w fotografii 3D. 
Zaproszenia stanowią załącznik do protokołu. Ponadto przypomniał radnym o 
obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 30 kwietnia br. według stanu na dzień 31 grudnia 2014r.    
 
Burmistrz Kurek poinformował, że wpisaliśmy się w konkurs Podwórko NIVEA. 
Celem akcji jest stworzenie Rodzinnego Miejsca Zabaw, które powstanie w 
miejscowościach, z największą ilością głosów. Dlatego to przede wszystkim od 
mieszkańców zależy, czy plac zabaw wybudowany zostanie właśnie w ich 
miejscowości. Mieszkańcy miasta i gminy Mszczonów będą mogli głosować na 
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nowoczesny plac zabaw, który powstałby na terenie skweru przy ulicy 
Jeżynowej w Mszczonowie. Apeluje, więc o udział w tym głosowaniu. 
 
Radna Gryglewska uważa, że jest to akcja godna poparcia, odpowiednie plakaty 
na ten temat znajdą się na terenie całej gminy. Prosi, aby wszyscy codziennie 
klikając na odpowiedniej stronie internetowej głosowali na podwórko NIVEA w 
Mszczonowie. 
 
Radny Wirowski zwrócił się z propozycją stworzenia specjalnej oferty cenowej 
dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Mszczonów w korzystaniu z 
kompleksu term. Według niego receptą na to jest obniżenie biletu wstępu na 
baseny termalne  o połowę, bowiem aktualna cena jest dla niektórych 
mieszkańców ceną zaporową. Niższa cena biletu spowoduje, że zamiast jednej 
osoby na termy przyjdą dwie, a może i trzy. Efekt takiego działania będzie 
niewspółmierny, gdyż dzięki temu więcej mieszkańców zyska zdrowie, relaks i 
odpoczynek. Proponuję także, aby taki system funkcjonował od jesieni do lata, 
gdyż według niego logicznym jest, że w sezonie letnim obiekt musi zarobić na 
siebie. Zaapelował także, aby w sezonie letnim wprowadzić bonusy cenowe dla 
mieszkańców od godziny 18.00 a nie 20.00, jak ma to miejsce do tej pory.  
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że propozycja Radnego Wirowskiego zostanie 
przeanalizowana. 
 
Pani Sitek przedstawiła pismo Fundacji ICPPC zawierające Apel – Razem Dla 
Dobrej Żywności. 
 
Przewodniczący Koperski popiera apel w całości, ponieważ sama idea jest 
godna poparcia. Proponuje tematem tym zając się na kolejnej sesji i prosi, aby 
Pani Sitek sprawdziła autentyczność funkcjonowania i działania Fundacji ICPPC. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że związki zawodowe rolników 
właśnie te wszystkie postulaty fundacji przedstawiają we wszystkich 
rozmowach z rządem RP i walczą o wdrożeniem w życie tych postulatów. 
 
Radny Stusiński dziwi się, że o wprowadzenie tych postulatów nie walczy PSL 
tylko jakaś fundacja. 
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Ad.12  Zamknięcia VII 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 2015-04-02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


