PROTOKOŁ NR XI/15
z XI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 27 lipca 2015r. w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,15 do 13,50
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XI 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.
Porządek obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego
Policji informacji o kandydatach na ławników
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/50/15 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 28 maja 2015 r.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2015
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mszczonów.
7. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z X 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 IXI Sesji Rady
Miejskiej w Mszczonowie głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński,
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Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Łukasz Koperski, Marek Zientek,
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski

Ad.3 Pani Badowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia
od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Przewodniczący Koperski poinformował, że w naszej gminie jest niedobór
kandydatów na kandydatów na ławników, ponieważ zapotrzebowanie na
ławników zgłoszone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku wynosi 3
ławników a zgłoszonych zostało 2 kandydatów. Zgłoszeń tych dokonali Prezesi
Sądów.
Radny Wirowski zapytał się, jaka dieta jest pobierana przez ławników.
Radny Suski poinformował, że dieta ławnika za posiedzenie wynosi 76 zł.
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę w sprawie zasięgnięcia od
komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników,
którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło
uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła,
Jerzy Siniarski. Uchwała nr X/57/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej
uchwałę Nr IX/50/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2015r. wraz
z uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę zmieniającą uchwałę Nr
IX/50/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 maja 2015r, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 15
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
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Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr
XI/58/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę zmieniającą Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XI/59/15
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów wraz z uzasadnieniem.

Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy Mszczonów., którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XI/6015 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.7 W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował, że w okresie od
ostatniej sesji wydał 6 zarządzeń. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do
protokołu. Ponadto poinformował, że: dokonano zakupu dużych plandek, które
będą użyte w razie ewentualnych zniszczeń w czasie anomalii pogodowych.
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Ad.8 W tym punkcie głos zabrali:
Przewodniczący Koperski w nawiązaniu do uroczystości wręczenia stypendiów
Burmistrza Mszczonowa prosi o przygotowanie i skierowanie pod obrady
komisji i sesji propozycji nowego regulaminu przyznawania stypendium
Burmistrza.
Burmistrz Kurek poinformował, że regulamin zostanie zmieniony bo nie
przystaje do obecnej rzeczywistości.
Radny Wirowski poparł inicjatywę przewodniczącego rady w sprawie
przygotowania nowego regulaminu przyznawania stypendium. Korzystając z
okazji, że w sesji uczestniczy Pan Komendant Komisariatu Policji poruszył
sprawę zdarzeń, jakie miały miejsce z Panią chodzącą z psami luźno
chodzącymi. Ta pani jest agresywna, używa wyzwisk po adresem różnych osób,
które zwracają jej uwagę na wolno biegające psy. Zapytał się, co w tej sprawie
można zrobić, czy odebrać psy, czy tę Panią ubezwłasnowolnić.
Burmistrz Kurek poinformował, że w ostatnim okresie do Urzędu wpłynęło
pismo od tej Pani skierowane do Wojewody na 11 stron. Z pisma tego wynika,
że to właśnie ta Pani jest strasznie poszkodowaną osobą, wszyscy jej dokuczają,
wszyscy się nad nią znęcają. W związku z tym Wojewoda przysłał do nas pismo,
żeby podjąć interwencję i jej pomóc. W stosunku do tej pani prowadzone były
w przyszłości różne akcje łącznie z odebraniem psa. Na dzień dzisiejszy nie widzi
w myśl polskiego prawa możliwości skutecznego rozwiązania tego problemu.
Aby ten problem skutecznie rozwiązać to po pierwsze należałoby zabrać te psy
a po drugie ta Panią skierować na leczenie w zakładzie zamkniętym, inaczej
tego problemu się nie rozwiążę.
Pan Puszcz- Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie w uzupełnieniu
wypowiedzi pana Burmistrza poinformował, że w rozwiązanie tego problemu
zaangażowanych jest bardzo dużo ludzi. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak,
karano ta panią finansowo i myśli, że ostatnia kara finansowa w wysokości 1000
zł spowodowała, że ta Pani wystosowała pismo do Wojewody. Wielokrotnie
informował zarówno na sesji w zeszłym roku jak i na spotkaniu z mieszkańcami,
że istnieje możliwość objęcia ściganiem z urzędu czynów prywatnoskargowych. Część osób w tej sprawie zgłosiła się do komisariatu i złożyła
zawiadomienia i w tym momencie ma trochę żalu do prokuratury, ponieważ
złożono do prokuratury wniosek o objecie ściganiem z urzędu postepowania tej
Pani, co dałoby możliwość skierowania Panią na obserwację psychiatryczną. Do
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dnia dzisiejszego sprawa ta nie ma finału. Na dzień dzisiejszy czeka na działania
komornika w zakresie ściągnięcia nałożonej kary finansowej jak również na
działania prokuratury. Apeluje, aby w przypadku ugryzienia kogokolwiek przez
psa tej Pani sprawę zgłaszać na komisariacie. W kwestii innych działań policji
poinformował, że Komisariat nie narzeka na brak pracy. Na terenie
Mszczonowa pojawił się miłośnik klubu sportowego legii Warszawa, który
upodobał sobie ściany i bramy do malowania. Są też sprawy związane z aktami
wandalizmu. Na szczęście żadnych poważnych zdarzeń kryminalnych na tym
terenie nie ma. Natomiast na terenie powiatu miały miejsca zdarzenia związane
z usiłowaniami oszustwa na wnuczka oraz pojawiły się oszustwa polegające na
czyszczeniu kont bankowych poprzez np. nakładki na bankomaty.
Radny Krawczyk poprosił w umieniu mieszkańców osiedla Dworcowa III o
zwiększenie patroli na ścianie budynku Pana Kierzkowskiego, ponieważ nie
mogą spać w nocy.
Radny Głąbiński zapytał się, kiedy można się spodziewać uruchomienia
programu rewitalizacji miasta.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że na razie na stronach Marszałka nie pojawił się
ten program. Jak będą przyjęte kryteria do tego programu to będziemy mogli
mówić o uruchomieniu tego programu. Dodał, że jeśli będzie możliwa
włączenia w ten program spółdzielni mieszkaniowej to spółdzielnia ta będzie do
niego włączona.
Ad.9 Zamknięcia XI 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 2015-07-29
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