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PROTOKOŁ NR X/15 
z X Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 

 
X Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 30czerwca 2015r. w 
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała z krótką przerwą 
w godzinach od 13,25 do 16,50  
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni: Piotr Chyła i Jerzy Siniarski 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
                        Ad.1 Otwarcia X 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.  Następnie zapytał się czy są zmiany do 
porządku obrad: 
 
Pani Koszulińska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu 
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa 
obejmującego działki o nr ew. 82/5, 82/6, 83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 
88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2 w ich granicach ewidencyjnych.  
 
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 
 
Radny Krawczyk prosi o przesunięcie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w 
sprawie absolutorium dla Burmistrza Mszczonowa na początek sesji. 
  
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek pani Koszulińskiej w 
sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o 
nr ew. 82/5, 82/6, 83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 
90/1, 90/2 w ich granicach ewidencyjnych., który w wyniku głosowania został 
przyjęty jednogłośnie w głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem 
wniosku głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, 
Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
Suski, Mirosław Wirowski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, 
Marek Baumel. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Mszczonowie 
przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

3. Ocena działalności służby zdrowia na terenie miasta i gminy Mszczonów  
4. Informacja z działalności Centrum Zdrowia Mazowsze Zachodnie Sp.z.o.o. 

w Żyrardowie.  
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za rok 2014 oraz 

w jednostkach podległych Gminie Mszczonów  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 
2014 rok  

7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Mszczonowa  
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa 
obejmującego działki o nr ew. 82/5, 82/6, 83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 
87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2 w ich granicach 
ewidencyjnych.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania 
kandydatów na ławników do sądów powszechnych.  

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

11. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy 
Mszczonów.  

12. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.  

13. Wolne wnioski i zapytania.  

14. Zakończenie obrad.  
W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz 
Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Mirosław Wirowski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński 
 
Radny Wirowski poprosił, aby w punkcie wolne wnioski i zapytania uczestniczył 
Dyrektor OSiR, ponieważ ma szereg pytań dotyczących funkcjonowania OSiR w 
okresie wakacyjnym. 
 
Przewodniczący Koperski poprosił Burmistrza Kurka, aby spowodował obecność 
Dyrektora OSiR na dzisiejszej sesji w punkcie wolne wnioski i zapytania. 
 

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z IX Sesji został 
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i 
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. W 
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głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem protokołu z IXI Sesji Rady 
Miejskiej w Mszczonowie głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel. 
 
 

Ad.4 W tym punkcie Pani Danuta Ciecierska Prezes Zarządu „Centrum 
Zdrowia Mazowsza Zachodniego” przedstawiła informację z działalności 
Centrum Zdrowia Mazowsze Zachodnie Sp.z.o.o. w Żyrardowie, która stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
Radna Gryglewska cieszy się z przedstawionego sprawozdania z wykonanych 
remontów w szpitalu. Jednocześnie zaniepokojona jest nadwykonaniami, za 
które NFZ nie płaci, ma obawy czy pacjenci na tym nie ucierpią, ponieważ 
spółka nie może się zadłużyć.  
 
Pani Ciecierska odpowiedziała, że rzeczywiście jest z tym kłopot, ale szpital 
musi świadczyć usługi ratujące życie, za które nikt mu nie płaci. Szpital w takiej 
sytuacji nie może zostawić pacjenta bez pomocy. Do roku 2012 za 
nadwykonania NFZ płacił, za 2013r. nie zapłacono za te usługi kwotę ponad 1 
mln zł a za 2014r. praktycznie tych nadwykonań nie było, nie mniej jednak 
kwota niezapłacona w 2014r przez NFZ wynosi 100 tys. zł. Nadal czeka na 
zapłatę za zaległe nadwykonania i ma nadzieję, że w centrali NFZ powstanie 
rezerwa i chociaż częściowo za te nadwykonania będzie zapłacone.  
 

Ad. 3 W tym punkcie głos zabrali: 
 
Pan Myszkowski przedstawił informację na temat działalności NZOZ Medycyna 
Rodzinna w Mszczonowie. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pani Boniecka przedstawiła informację na temat działalności NZOZ 
Pielęgniarstwa Środowiskowo-Ambulatoryjnego. Informacja stanowi załącznik 
do protokołu.  

 

Pan Sutkowski przedstawił informację na temat działalności NZOZ Medycyna 
Rodzinna w Osuchowie Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

  
Radna Gryglewska poinformowała, że wszystkie bolączki służby zdrowia 
szczegółowo omówiono podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych. Całemu personelowi medycznemu za to, co do tej pory zrobili na 
rzecz pacjentów serdecznie w imieniu całej komisji dziękuje.  
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Pan Grzegorz Dobrowolski – Wicestarosta Powiatu Żyrardowskiego w imieniu 
Starosty Szustakiewicza podziękował za zaproszenie na sesje. Poinformował, że 
służba zdrowia jest tematem bardzo ważnym, bo dotyczy każdego z nas a 
zarazem bardzo trudnym z uwagi na jej niedofinansowanie. Starostwo 
Powiatowe bacznie obserwuje to, co się dzieje w żyrardowskim szpitalu i ma 
świadomość tego, co trzeba w tym temacie jeszcze zrobić. Robią wszystko, aby 
ten szpital dobrze funkcjonował. Mają dalsze plany remontowe szpitala łącznie 
z budową lądowiska przyszpitalnego. Szukają możliwości wsparcia 
zewnętrznego dla szpitala.  Przeprowadzili wstępne rozmowy z dwoma 
podmiotami, które są zainteresowane zainwestowaniem w poprawę 
infrastruktury szpitala. Są to rozmowy na etapie wstępnym, dlatego też nie 
może nic więcej na ten temat powiedzieć. Jeśli chodzi o sytuację służby zdrowia 
w Gminie Mszczonów po wysłuchaniu sprawozdań uważa, że jest ona dobra. 
Dobra jest współpraca pomiędzy ośrodkami zdrowia. Na zakończenie 
wypowiedzi bardzo wszystkich serdecznie zachęca do skorzystania z programu 
zdrowotnego realizowanego przez „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” 
a dotyczącego ograniczenia występowania chorób układu krążenia. 
 
Burmistrz Kurek jest zdania, że aby spółka mogła się rozwijać to musi mieć na to 
pieniądze a sytuacja jest taka, że kontrakty z NFZ są obcinane, spółka ma 
nadwykonania, za które nikt nie płaci. W rezultacie spółka ma zadłużenie i nie 
może inwestować w specjalistyczny sprzęt elektroniczny, który obecnie jest 
podstawą diagnostyki w szpitalach i przychodniach. Życzy, więc aby spółka 
osiągała zysk i się rozwijała. Uważa także, że jak na takie warunki, jakie ma 
szpital żyrardowski, to obsługa pacjentów w tym szpitalu jest na wysokim 
poziomie. Nasze gminne placówki też robią, co mogą, aby kolejki oczekujących 
na wizyty i badania były mniejsze. Ma nadzieję, że dla służby zdrowia przyjdą 
lepsze czasy i w służbie zdrowia będzie lepiej. Jest zdania, że kolejnym 
problemem poza niedofinansowaniem szpitali i przygodni jest problem 
refundacji leków. Lista leków refundowanych ciągle się zmienia i pacjenci mają 
coraz bardziej utrudniony dostęp do leków refundowanych. Dziękuje wszystkim 
pracownikom służby zdrowia za pracę i prosi o takie funkcjonowanie, aby żadna 
nasza placówka nie znalazła się w mediach i nie została pokazana w złym 
świetle.  
 
Przewodniczący Koperski dziękuje wszystkim zaproszonych w temacie służby 
zdrowia za przyjęcie zaproszenia i przygotowanie materiałów dotyczących 
funkcjonowania placówek z terenu Gminy Mszczonów jak również materiału 
dotyczącego funkcjonowania „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego”. On z 
perspektywy czasu uważa, że powołanie Centrum Zdrowia Mazowsza 
Zachodniego” miało sens. Dziękuje Zarządom Starostwa za determinację w tym 
zakresie i za przekształcenie szpitala w Spółkę. To, co teraz się dzieje w szpitalu 
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żyrardowskim nie zależy od Starostwa jest to wynik działania rządu w tym 
zakresie. Dziękuje podmiotom służby zdrowia działającym na naszym terenie za 
ich codzienny trud wkładany w ratowanie zdrowia i życia naszych mieszkańców. 
Za to wszystko w imieniu całej Rady Miejskiej w Mszczonowie jeszcze raz 
serdecznie dziękuje.  
 
 
 

Ad.5 W tym punkcie Burmistrz Kozłowski przedstawił sprawozdanie z 
wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2014r. Wystąpienie Burmistrza 
Kozłowskiego stanowi załącznik do protokołu.  
 
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r. 
Zdaniem komisji budżet na rok 2014 był bardzo ekonomiczny i dynamiczny, był 
jednym z lepszych w dotychczasowej historii samorządu. Wszyscy zarówno 
radni jak i mieszkańcy z wykonania tego budżetu są zadowoleni. Udało się 
zrealizować wszystkie zamierzone przedsięwzięcia. Dziękuje Pani Skarbnik oraz 
pracownikom działu finansowego za pracę, Panu Burmistrzowi Kozłowskiemu 
za koordynację tego budżetu a Burmistrzowi Kurkowi za jego wykonanie. 
 

 
Ad.6 Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za 2014 rok, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz 
Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Mirosław Wirowski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek 
Baumel. Uchwała nr X/51/15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.7 W tym punkcie Radny Krawczyk odczytał wniosek Komisji 
Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Mszczonowa za 2014r. 
Wniosek stanowi załącznik do protokołu.  

 
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę Nr Pł.242.2015Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2015r. w 
sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej 
w Mszczonowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Mszczonowa. Uchwała stanowi załącznik do protokołu  
 
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie absolutorium dla 
Burmistrza Mszczonowa, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz 
Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Mirosław Wirowski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek 
Baumel. Uchwała nr X/52/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
Burmistrz Kurek w imieniu własnym jak również wszystkich pracowników 
urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych podziękował za udzielenie 
absolutorium oraz współpracę, zapowiadając jednocześnie dalszą ciężką pracę 
na rzecz rozwoju tej gminy.  
 
Przewodniczący Koperski podziękował Burmistrzowi Mszczonowa za uzyskane 
absolutorium oraz tym wszystkim, którzy się przyczynili do wykonania budżetu 
Gminy Mszczonów za 2014r. jego zdaniem był to budżet bardzo dynamiczny 
pokazujący doświadczenie i rozwój gminy na przestrzeni 25 lat. 
 
Sesję opuścił Radny Krzysztof Krawczyk  
 
 

Ad.8 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 82/5, 82/6, 
83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2 w ich 
granicach ewidencyjnych wraz z uzasadnieniem. 
 

Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 82/5, 82/6, 
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83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 89/1, 89/2, 90/1, 90/2 w ich 
granicach ewidencyjnych, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały 
głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Dariusz Olesiński, Andrzej 
Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek Baumel. Uchwała nr X/53/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 

 

Ad.9 W tym punkcie Przewodniczący Koperski odczytał pismo 
Stowarzyszenia Krajowej Rady Sędziów Społecznych dotyczące naboru 
kandydatów na ławników. Pismo stanowi załącznik do protokołu. 

 

Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
wytypowała Panów Łukasza Koperskiego, Waldemara Suskiego i Roberta 
Gąbińskiego do pracy w zespole opiniującym kandydatów na ławników. 

 

Przewodniczący Koperski zapytał się czy są jeszcze inne kandydatury do pracy w 
tym zespole i czy odczytane przez radnego Stusińskiego osoby potwierdzają 
zgodę na pracę w tym zespole. 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono Panowie Koperski, Suski i Głąbiński 
potwierdzili zgodę na pracę w zespole opiniującym kandydatów na ławników. 

 

Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. 
zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych wraz ze 
szczegółowym uzasadnieniem, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 11 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert 
Głąbiński, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Łukasz Koperski, Marek Zientek. Uchwała 
nr X/54/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 

 

Ad.10 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015 wraz z uzasadnieniem. 
Jednocześnie poinformowała, że w stosunku do zmian omawianych na komisji 
budżetu zarówno dochody jak i wydatki zwiększono o 30.000 zł. 

 

Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Wiceprzewodniczący Zientek odczytał uchwałę zmieniającą Uchwałę 
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 11 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert 
Głąbiński, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Łukasz Koperski, Marek Zientek. Uchwała 
nr X/55/15 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.11 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej 
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów wraz z uzasadnieniem.  

 

Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący Zientek odczytał uchwałę zmieniającą Wieloletnią 
Prognozę Finansową Gminy Mszczonów., którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 10 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Barbara Gryglewska, Robert 
Głąbiński, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, 0 Marek Zientek. Uchwała nr X/56/15 
stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Ad.12 W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował, że w okresie od 
ostatniej sesji wydał 8 zarządzeń. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do 
protokołu. Ponadto poinformował, że: 

1) Nie wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora przedszkola. Do 
konkursu przystąpiła tylko jedna kandydatka, która nie spełniała 
wymogów formalnych. W związku z tym prawdopodobnie będzie musiał 
powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jakiemuś pracownikowi 
przedszkola, 

2) Będzie także zmuszony powierzyć komuś z biblioteki pełnienie 
obowiązków dyrektora do czasu zmiany przepisów o bibliotekach i 
wyłonienia dyrektora zgodnie z nowymi przepisami, 

3) Czekają nas dwa nabory wniosków o dofinansowanie unijne. Jeden nabór 
dotyczy zakupu samochodu strażackiego, lecz nie wie, jakie ostatecznie 
będą kryteria naboru wniosków.   

4) Wstępnie Starosta wygenerował środki na drogę powiatową do Puszczy 
Mariańskiej, Puszcza Mariańska będzie partycypowała w modernizacji tej 
drogi i my też prawdopodobnie będziemy musieli partycypować w 
modernizacji drogi na swoim odcinku. 
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5) Walczy o drogę techniczną z wjazdem z serwisówki do MacDonalda. Jest 
już zgoda GDDP na wykonanie tej drogi, ale jeszcze nie ustalono, kto 
pokryje koszty budowy tej drogi. 

6) Kończymy inwestycje unijne. Skończono kanalizację Wymysłowa i okolic i 
zadanie to zostało już odebrane. Trwa jeszcze tylko porządkowanie 
terenu po skończonej inwestycji. 

7)  Kończy się zadanie związane z modernizacją oczyszczalni ścieków. 

8) Kończy się zadanie dotyczące inwestycji na termach, 

9) Złożono wnioski o płatność za centra wsi Wręcza i Lutkówka, 

10) Kolejne zadania inwestycyjne realizowane będą po wakacjach. 

 

 

Ad.13 W tym punkcie głos zabrali: 

 

Przewodniczący Koperski odczytał dwa pisma mieszkańców Mszczonowa 
dotyczące budowy masztu stacji bazowej telefonii komórkowej Play. Pisma 
stanowią załącznik do protokołu. 

 

Burmistrz Kurek poinformował, że nie słuchał Żyroskopu, ale nie pozwoli, aby 
każdy powoływał się na to, że wieże telefonii komórkowej szkodzą. Jakby taka 
wieża szkodziła, to byłoby potrzebne opracowaniea oceny oddziaływania na 
środowisko, a tego typu inwestycje są zwolnione z konieczności opracowania 
oceny oddziaływania na środowisko. Gmina nie jest stroną postępowania. Ta 
działka w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona pod 
usługi. Każdy, kto kupował w tym rejonie działki wiedział, że tam będą usługi i 
myjnia, która tam działa postawiona jest zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego. Stroną w tym sporze jest obecnie Kuria i Firma Play i to oni 
muszą między sobą tę sprawę załatwić. Zaproponował przedstawicielom Firmy 
Play naszą wieżę ciśnień, lecz odpowiedzieli, że to im nie odpowiada. Uważa, że 
należy wierzyć takim instytucjom jak RDOŚ czy też Sanepid, że tego typu 
inwestycje nie szkodzą. Jeśli nie będziemy świadomi, że muszą być nadajniki to 
wracamy do tego, co było wcześniej, czyli do telefonów stacjonarnych. 

 

Pani Justyna Napierała - redaktor Żyroskopu poinformowała, że to, na co 
powołują się mieszkańcy nie było materiałem reporterskim, lecz wywiadem, 
który zgodnie ze sztuką dziennikarską prowadzony jest z dwoma lub trzema 
osobowymi.  Stanowisko mieszkańców w tej sprawie było wyemitowane 
wcześniej prawdopodobnie dzień wcześniej. Na zakończenie wypowiedzi 
dodała, że Żyroskop przedstawia tylko rzetelne informacje. 

 

Radny Głąbiński w kwestii działań OSiR w okresie wakacyjnym poinformował, 
że jest na ten temat rzeczowa informacja na stronie internetowej i jest zdania, 
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że dzieci w okresie wakacyjnym na termach zostaną bardzo dobrze 
potraktowane. 

 

Obrady sesji opuścili radni: Barbara Gryglewska i Robert Głąbiński. 

 

Przewodniczący Koperski poinformował, że powstały konflikt wokół budowy 
masztu telefonii komórkowej jest przykładem na to, że w sytuacji, kiedy to 
gmina i rada nie posiada żadnej kompetencji, radni są obwiniani za zaistniałą 
sytuację.  Radni o wydaniu pozwolenia na budowę tej wieży dowiedzieli się po 
fakcie. Tego typu kompetencję należą do Starostwa. W momencie jak o fakcie 
rozpoczęcia budowy masztu dowiedzieli się radni i burmistrz to od razu podjęto 
działania. Zorganizowane zostało spotkanie, na które zaproszono księdza, 
przedstawicieli Firmy Play oraz mieszkańców. Burmistrz zaproponował inne 
miejsce na usytuowanie tego masztu. Zarówno radni jak i burmistrz już w tym 
zakresie nic nie mogą zrobić. Mogą jedynie próbować załagodzić konflikt. W 
tym momencie podziękował Burmistrzowi Kurkowi i Radnemu Wirowskiemu za 
zajęcie się tą sprawą dla dobra społeczeństwa. 

 

Radny Wirowski prosi o przybliżenie przygotowania OSiR do sezonu letniego. 
Zapytał się też czy będzie już działała wanna jacuzii, która w ostatnim okresie 
nie działała. 

 

Pan Szymański w kwestii przygotowania obiektu do sezonu letniego 
poinformował, że robią wszystko, aby klienci term byli zadowoleni. Odnośnie 
wanny jacuzii poinformował, że w okresie budowy była ona wyłączona, 
ponieważ stanowi ona całość z drugą wanną. W najbliższy czwartek odbędzie 
się spotkanie w kwestii odbioru tej inwestycji. Za jacuzzi jest pobudowana grota 
solna i sauna sucha. Są one już odebrane i po stronie OSiR jest skonstruowania 
regulaminu korzystania z groty i sauny. W sezonie letnim będzie tam 
oddelegowany pracownik OSiR po to, aby podpowiadał jak korzystać z groty 
solnej. 

 

Radny Wirowski zwracając się do Burmistrza Kurka poprosił o dodruk 
komercyjny albumu historycznego o Mszczonowie, ponieważ wiele osób jest 
zainteresowana jego nabyciem. Ponadto prosi, jeśli jest to możliwe o 
wpłynięcie na jakiegoś przewoźnika o utworzenie przy nowe firmie, która w 
najbliższym czasie zostanie uruchomiona przystanku autobusowego z wiatą dla 
pracowników firmy. 

 
Burmistrz Kurek poinformował, że Pani Sznajder policzy koszty wydrukowania 
komercyjnego zakupu i ustali cenę jednostkową publikacji. 
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Pani Sznajder odpowiedziała, że koszt wydrukowania 2.000 szt. albumu wyniósł 
48.000 zł 
 
Burmistrz Kurek uważa, że cena zakupu komercyjnego albumu w kwocie 30 zł 
nie będzie wygórowana. W kwestii przystanku autobusowego w dzielnicy 
przemysłowej odpowiedział, że jest to kwestia zapotrzebowania na usługę 
przewozową. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie to na pewno znajdzie się 
przewodnik, który taka usługę będzie realizował.  
 
Pani Sznajder w kwestii wydania albumu komercyjnego poinformowała, że w 
pierwszej kolejności należy sprawdzić czy jest to możliwe, ponieważ został on 
wydany z udziałem środków unijnych i musi być zachowana trwałość projektu. 
Jeśli będzie to możliwe to będzie trzeba poprawić błędy, które niestety tam 
występują i dopiero oddać do druku. Obecnie składany jest specjalny numer 
„Merkuriusza Mszczonowskiego” będący uzupełnieniem albumu i z uwagi na 
moce przerobowe dodruk albumu możliwy byłby dopiero na przełomie roku 
2015/16 
 
Przewodniczący Koperski doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że album nie 
może być natychmiast dodrukowany, ponieważ musi wszystko być dokładnie 
sprawdzone i muszą być na ten cel zabezpieczone środki w budżecie. W 
związku z tym uważa, że ewentualne wydanie tego albumu możliwe będzie 
dopiero w przyszłym roku. 
 
  

Ad.14  Zamknięcia X 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 2015-07-03 
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