PROTOKOŁ NR XII/15
z XII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 26 sierpnia 2015r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,10 do 15,05
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Radni nieobecni na sesji: Piotr Chyła, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych
na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi
quorum do podejmowania uchwał.
Pani Sitek poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów tj:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie projektu ustawy
Prawo wodne
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania
i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej
Pani Koszulińska poprosiła o zdjęcie z porządku obrad punktu 8 I 10.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Sitek o
wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów, który w wyniku głosowania
został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za
wnioskiem głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek
Baumel.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Koszulińskiej o
zdjęcie z porządku obrad dwóch punktów 8 i 10, który w wyniku głosowania
został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za
wnioskiem głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof
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Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Marek
Baumel.
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania
przyjęła następujący porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mszczonowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mszczonów do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Ziemia Chełmońskiego”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany opisu granic obwodów głosowania
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie projektu
ustawy Prawo wodne
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do
opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej
10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji
"Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą
do roku 2025"
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w ramach
odszkodowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów
14.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów
na rok 2015
15.Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej.
16.Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
17.Wolne wnioski i zapytania.
18.Zakończenie obrad.
W głosowaniu udział wzięło 12 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, Marek Baumel.
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Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XI 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 12 radnych. Za przyjęciem protokołu z XI 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,
Marek Baumel.

Ad.3 W tym punkcie Pan Maciej Głąbiński – Koordynator do spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawił sprawozdanie z
działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.4 W tym punkcie Pani Barbara Ciszewska – Kierownik MOPS w
Mszczonowie przedstawiła sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mszczonowie, które stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Koperski dziękuje na ręce pani Kierownik MOPS wszystkim
pracownikom MOPS za organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci. Jest
zdania, że jeżeli tylko znajdą się sponsorzy to należy nadal organizować takie
zabawy. Ponadto uważa, że hala sportowa jest idealnym miejscem na
organizację tego typu imprez.
Burmistrz Kurek poinformował, że na ubiegłoroczną imprezę Mikołajkową
zaproszono dzieci z kartą dużej rodziny oraz dzieci spełniające kryterium
dochodowe opieki społecznej. Były tylko pojedyncze przypadki, że jakieś
dziecko było pokrzywdzone z tytułu nieprzyznania paczki. On również jest
zdania, że hala sportowa jest idealnym miejscem na tego typu imprezy,
ponieważ jest tam ciepło.
Przewodniczący Koperski jeszcze raz podkreślił, że hala sportowa jest
najlepszym rozwiązaniem, wszyscy uczestnicy imprezy doskonale się bawili.
Jeszcze raz serdecznie dziękuje pracownikom MOPS za tak profesjonalne
zorganizowanie tej imprezy. Ponadto zapytał się jak działa system dożywiania
dzieci w szkołach.
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Pani Ciszewska odpowiedziała, że na program dożywianie 60% środków
pochodzi z budżetu państwa a 40% z budżetu gminy. Mechanizm przyznawania
pomocy w zakresie dożywiania od kilku lat jest ten sam.
Burmistrz Kurek poinformował, że, co roku rząd zmniejsza dofinansowanie na
ten cel. Generalnie w Europie margines biedy wacha się od 10 do 30%. Nasz
kraj został zakwalifikowany do marginesu biedy w wysokości 10%.
Przewodniczący Koperski zapytał się jak fizycznie wygląda sprawa posiłków w
szkołach, dożywianie osób dorosłych oraz zbiórka darów dla biednych.
Radny Wirowski zapytał się, jaka jest pomoc państwa w zakresie dożywiania i
jakie są jeszcze inne programy w tym zakresie.
Pani Ciszewska z całą stanowczością stwierdziła, że na naszym terenie nie ma
dzieci głodnych. Jeśli zgłosi się ktoś o pomoc w tym zakresie to pomimo
przekroczenia kryterium dochodowego przyznawane są zasiłki specjalne na ten
cel.
Przewodniczący Koperski zapytał się, kto typuje osoby do pomocy, sam MOPS
czy też osoby te same się do MOPS zgłaszają.
Pani Ciszewska odpowiedziała, że jest to różnie.
Burmistrz Kurek poinformował, że najlepszym źródłem wiedzy w zakresie
potrzeb dożywiania dzieci są szkoły, które doskonale wiedzą, które dziecko jest
głodne. Szkoły ponadto mają obowiązek zgłaszania potrzeb w zakresie
dożywiania do MOPS. Potrzeby takie zgłaszają także sąsiedzi. Posiłki dowożone
są przeważnie w formie cateringu i są to ciepłe posiłki. Ponadto z funduszu
alkoholowego w każdej szkole są kanapki. Zawsze, co prawda na początku roku
szkolnego jest z tym zawirowanie, ale wynika to z tego, że nie zawsze rodzice są
chętni do dostarczenia stosownych niezbędnych dokumentów.
Pani Ciszewska poinformowała, że w zakresie dożywianie istnieją procedury,
musi być wydana stosowna decyzja administracyjna i w tym celu muszą być
zebrane stosowne dokumenty.
Przewodniczący Koperski zapytał się jak wygląda dożywianie osób dorosłych.
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Pani Ciszewska odpowiedziała, że ciepłe posiłki wydaje Pani Zdunikowa.
Przewodniczący Koperski zapytał się, co wchodzi w skład ciepłego posiłku.
Pani Ciszewska odpowiedziała, że jednego dnia jest drugie danie a drugiego
dnia zupa z wkładką.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy MOPS zbiera dary dla biednych.
Pani Ciszewska odpowiedziała, że MOPS przyjmuje różne rzeczy i przekazuje je
podopiecznym. Przyjmują wszystko tylko mają problem z magazynowaniem
tych rzeczy.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy nie można znaleźć jakiegoś miejsca na
magazyn przyjmowanych rzeczy przez MOPS. Ponadto jeszcze na ręce Pani
Kierownik Ciszewskiej złożył podziękowania wszystkim pracownikom MOPS za
ich ciężką pracę. On generalnie uważa, że Mszczonowski MOPS pracuje bardzo
dobrze.
Burmistrz Kurek poinformował, że największym problemem, jeśli chodzi o
zadania MOPS jest nieterminowe przekazywanie przez Wojewodę środków na
zasiłki, o co podopieczni maja największą pretensję do pracowników MOPS.

Ad.5 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Mszczonów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „
Ziemia Chełmońskiego”.
Radny Krawczyk zapytał się, jakie składki z tytułu przynależności do LGD płaci
nasza gmina.
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że roczne wpłaty naszej gminy wynoszą
około 10.000 zł.
Przewodniczący Koperski zapytał się ile gmin należy do LGD.
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że w obecnej chwili będzie ich dziesięć.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przystąpienia Gminy Mszczonów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „
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Ziemia Chełmońskiego”, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W
głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 12 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 XII/61/15 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.6 Pani Orzechowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
opisu granic okręgów wyborczych wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany
opisu granic okręgów wyborczych, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 12 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 XII/62/15
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7 Pani Orzechowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
opisu granic obwodów głosowania wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany
opisu granic obwodów głosowania, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 12 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 XII/63/15
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu o
odrzucenie projektu ustawy Prawo wodne wraz z uzasadnieniem.
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia
apelu o odrzucenie projektu ustawy Prawo wodne, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 12 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 XII/64/15
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej
wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski zapytał się ile będzie trwało sporządzenie tego
dokumentu.
Pani Sitek odpowiedziała, że jest podpisana umowa o sporządzenie dokumentu
do 30 września br. Ponadto jest możliwość otrzymania dofinansowania 80%
opracowania tej dokumentacji.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy wystąpiono z wnioskiem o
dofinansowanie opracowania tej dokumentacji.
Pani Sitek odpowiedziała, że przygotowano wniosek o dofinansowanie i
wystąpiono do marszałka o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami z
tytułu emisji, ponieważ takie zaświadczenie jest załącznikiem do wniosku o
dofinansowanie.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki
niskoemisyjnej, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W
głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 12 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 XII/65/15 stanowi załącznik do
protokołu.
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Ad.10 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do opracowania aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy
Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025" wraz z
uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przystąpienia do opracowania aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy
Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2025", którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 12
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
XII/66/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 11 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski,
Mirosław Wirowski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek
Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XII/67/15 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.12 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, którą w
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło
uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara
Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, 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
XII/68/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.13 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie w ramach odszkodowania nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Mszczonów wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie w ramach odszkodowania nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Mszczonów, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W
głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Andrzej
Osial, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski,
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła,
Jerzy Siniarski. Uchwała nr XII/69/15 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.14 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015 wraz z uzasadnieniem.
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Koperski prosi o przybliżenie sprawy wyjazdu dzieci z
gimnazjum.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że dzieci z gimnazjum wyjeżdżają do Erding. Przy
tych wyjazdach korzystają ze środków Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz sami
pokrywają część kosztów wyjazdu.
Przewodniczący Koperski zapytał się jak faktycznie wygląda sprawa wymiany
dzieci.
Burmistrz Kurek poinformował, że w jednym roku przyjeżdżają do nas dzieci z
Erding a w drugim roku nasza młodzież wyjeżdża do Erding. Praktycznie z
budżetu Gminy niewiele do tego wyjazdu dokładamy środków, ponieważ
praktycznie wszystkie koszty pokrywane są z Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz z
wkładu własnego uczestników. Generalnie jest zasada, że wyjeżdżający
pokrywa koszt autokaru a przyjmujący koszt noclegu i wyżywienia. Z reguły
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wyjeżdża razem z opiekunami ok. 50 osób. Warunki pobytu są zarówno u nas
jak i w Erding na porównywalnym poziomie.
Przewodniczący Koperski zapytał się, według jakiego klucza dobierane są dzieci
do wyjazdu.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że są to przeważnie dzieci, które mają dobre
wyniki w nauce oraz z zachowania i przeważnie jest to forma nagrody.
Przewodniczący Koperski zapytał się ile trwa pobyt.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że 7 dni z podróżą.
Przewodniczący Koperski zapytał się, kto, u kogo gościł w tym roku.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że my gościliśmy młodzież z Erding i od nas
pojechała ona zwiedzać Kraków.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy jest jeszcze współpraca z grupą
teatralną z Erding.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że grupa teatralna w Erding rozpadła się,
ponieważ zmarł Pan Josef.
Radna Gryglewska poinformowała, że młodzież z Erding na swojego tłumacza,
ona oprowadzała tę grupę po naszych muzeach i młodzież ta miała duże
zainteresowania.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło uczestniczyło 12 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 XII/70/15
stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.15 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof
Krawczyk poinformował, że w dniu 5 sierpnia 2015r. komisja dokonała dwóch
kontroli tj.
1. Kontroli wpływów i wydatków w Przedszkolu Miejskim za 2014r. i w I
półroczu 2015r.
2. Kontroli zasadności przyznawania pomocy materialnej przez MOPS w
2014r. i w I półroczu 2015r.
W obu przypadkach komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Ad.16 W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował, że w okresie od ostatniej
sesji wydał 11 zarządzeń. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto poinformował, że:
 w dniu 2 września br odbędzie się w MOK dyskusja publiczna na temat
zagospodarowania parku przy kościele,
 w kwestii pracy MOPS poinformował, że ośrodki te mają bardzo często
kontrole wojewody. Co roku przyznajemy na opiekę ponad 5 mln zł, co
jest bardzo dużą kwotą. Aby przyznać pomoc należy naprawdę wypełnić
bardzo dużą ilość papierów,
 jest problem z szacowaniem szkód, ponieważ część osób naciąga
powstałe szkody,
 wystosował pisma do sołtysów o przedstawienie wykazu zaniedbanych
pól, ponieważ z powodu suszy jest bardzo dużo pożarów. Każda osoba,
która na zachwaszczone pola otrzyma decyzje o natychmiastowe
usunięcie zachwaszczeń,
 na razie nasze ujęcie wody wytrzymują zwiększony pobór wody a nasze
lustra wody nie spadają. Nie mniej jednak pogarsza się, jakość wody z
uwagi na bardzo duży pobór,
 resztę zaplanowanych do realizacji zadań idzie na bieżąco i w terminie.
Przewodniczący Koperski zwrócił uwagę na fakt, że w dniu dzisiejszym było
słabe ciśnienie wody.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że notujemy duże kradzieże wody i do czasu
zlokalizowania tej kradzieży okresowo może być spadek ciśnienia wody.
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Ad.17 W tym punkcie głos zabrali:
Radny Osial w kwestii wykazu zachwaszczonych gruntów zapytał się, co będzie
z gruntami Global Parku, które częściowo są bardzo zachwaszczone.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że grunty te mają być tak obkoszone, aby w
razie pożaru ogień się nie wydostał na sąsiednie grunty.
Radny Osial poinformował, że najwięcej teraz pali się rżysk po zbożach,
ponieważ susza zrobiła swoje.
Radny Wirowski zgłosił pilną potrzebę ustawienia lustra na skrzyżowaniu ulic
Grójeckiej i Dworcowej, ponieważ jest tam ograniczona widoczność. Ponadto
jest zaniepokojony wypowiedzią w radiu Ministra Ochrony Środowiska o braku
zgody na delfinarium w Mszczonowie ani w innym miejscu w Polsce.
Burmistrz Kurek w kwestii ustawienia lustra poinformował, że na ten temat
wypowie się odpowiednia komisja i jeśli ona uzna celowość ustawienia lustra to
zostanie to wykonane. W kwestii wypowiedzi Ministra Ochrony Środowiska
odpowiedział, że rzeczywiście taka wypowiedź miała miejsce. Dodał, że
Minister nie wyraża zgody na powstanie delfinarium tylko zgodę na transport
delfinów. Ma nadzieję, że sprawa budowy delfinarium w Mszczonowie zostanie
załatwiona pozytywnie.
Radny Olesiński zapytał się czy można jeszcze składać wnioski o szacowanie
szkód w rolnictwie.
Pani Sitek odpowiedziała, że termin zgłaszania wniosków minął nie mniej
jednak, jeśli ktoś jeszcze taki wniosek złoży to szkody są szacowane. Ponadto
poinformowała, że szkody mogą być szacowane, jeśli plon jeszcze znajduje się
na polu.
Burmistrz Kurek jest zdania, że Ministerstwo Rolnictwa powinno uporządkować
sprawę prac komisji, ponieważ jego zdaniem w komisji powinni być fachowcy a
nie przypadkowe osoby. Osoby powinny być z licencją i w pełnym zakresie
winny brać odpowiedzialność za szacowane szkody. Jego zdaniem generalnie
rząd powinien dać wszystkim zapomogi tam gdzie rolnicy posiadali zboża jare,
kukurydzę czy też ziemniaki, bo straty tam są największe.
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Pani Sitek poinformowała, że wnioski o dopłaty należy składać do ARiMR do 30
września o wypłata środków powinna nastąpić do 15 października. Dodała, że
na naszym terenie największe straty są w kukurydzy, ziemniakach oraz w
sadach z tytułu gradobicia.
Radny Głąbiński zgłasza potrzebę ustawienia lustra na rondzie przy nowym
cmentarzu od ul. Maklakiewicza, ponieważ nie widać tam nadjeżdżających
samochodów z miasta.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że tam nie ma możliwości ustawienia lustra,
należy zmienić ogrodzenie posesji, które utrudnia widoczność.
Radny Wirowski uważa, że na skrzyżowaniu Dworcowej i Grójeckiej jest także
potrzeba ustawienia lustra z drugiej strony.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że zasadność ustawienia na tym skrzyżowaniu
luster oceni komisja.

Ad.18 Zamknięcia XII 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 2015-08-31
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