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

 
XVI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 18 listopada 
2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała 
nieprzerwanie w godzinach od 13,10 do 17,45 
 
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1 
 
Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: Andrzej Osial 
 
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2  
 
 
 
                        Ad.1 Otwarcia XVI 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.   
 
Pani Koszulińska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad trzech 
dodatkowych punktów tj. 
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym.   
2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1112/2 i 1112/3 w ich 
granicach ewidencyjnych.   

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości.  

 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie 
do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie 
bezprzetargowym, który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za wnioskiem głosowali: Barbara 
Gryglewska, Robert Głąbiński, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, 
Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski 
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek 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. 1112/2 i 
1112/3 w ich granicach ewidencyjnych, który w wyniku głosowania został 
przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za 
wnioskiem głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Dariusz 
Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz 
Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy 
Siniarski, Mirosław Wirowski 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie 
do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, który w wyniku 
głosowania został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 
radnych. Za wnioskiem głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz 
Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy 
Siniarski, Mirosław Wirowski 
 
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania 
przyjęła następujący porządek obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w 
Mszczonowie:  

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.  

3. Informacja o stanie oświaty w Gminie Mszczonów. 

4. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Mszczonowie za trzy kwartały 2015r. 

5. Informacja z działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w 
Mszczonowie za trzy kwartały 2015r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy 
Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.    

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów  

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jerzego 
Strzeleckiego na działanie Burmistrza Mszczonowa.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  
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10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na 
podatek od nieruchomości.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji i informacji na podatek 
leśny. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji o 
gruntach na podatek rolny.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie gminy 
Mszczonów.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków 
transportowych.  

20. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy 
Mszczonów na rok 2015.  

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości w trybie bezprzetargowym.   

22. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1112/2 i 1112/3 w ich 
granicach ewidencyjnych.   

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości.  

24. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych 
25. Informacja z działalności kontrolnej komisji rewizyjnej. 
26. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.  
27. Wolne wnioski i zapytania.  
28. Zakończenie obrad.  

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad 
głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Dariusz Olesiński, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
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Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław 
Wirowski 
 
 
 

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

Ad. 3 W punkcie informacja o stanie oświaty w Gminie Mszczonów 
głos zabrali: 

 

Pani Zielińska Dyrektor ZOPO w Mszczonowie przedstawiła informację o 
stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mszczonów za rok szkolny 
2014/2015. Informacja stanowi załącznik do protokołu.   

 

W trakcie wystąpienia Pani Zielińskiej na Sesje przybył Radny Krzysztof 
Krawczyk. 

 
Przewodniczący Koperski zapytał się czy trwają prace nad nowym 
regulaminem przyznawania stypendiów Burmistrza Mszczonowa. 
 
Pani Zielińska odpowiedziała, że pamięta o tym, że należy uchwalić nowy 
regulamin, myśli, że w miesiącu styczniu radni otrzymają projekt tego 
regulaminu. 
 
Przewodniczący Koperski zwrócił uwagę na bardzo wysokie koszty 
przypadające na jednego ucznia w Szkole Podstawowej we Wręczy w 
stosunku do innych szkół z terenu naszej Gminy. W związku z powyższym 
zapytał się czy wydatki te w kolejnych latach będą takie same czy też będzie 
to tendencja spadkowa. 
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Pani Zielińska odpowiedziała, że subwencja oświatowa dla tej szkoły w roku 
2014 wynosiła 127.000 zł zaś na ten rok jest już w wysokości 369.000 zł. W 
związku z tym nasze wydatki na tę szkołę mają tendencję spadkową. 
Ponadto w ubiegłym roku nie było jednej klasy, w tym roku już jest.  Dodała, 
że aby zmniejszyć wydatki gminy na tę szkołę to należy zrobić wszystko, aby 
zwiększać subwencję oświatową na dzieci niepełnosprawne. 
 
Pani Małgorzata Janiszek – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wręczy 
poinformowała, że jeśli chodzi o koszt utrzymania jednego ucznia w tej 
szkole to on nie wiele zmaleje, ale za to zmaleje wydatek gminy na tę 
szkołę. Z informacji otrzymanej od głównego księgowego ZOPO wynika, że 
w tym roku szkoła w ramach przyznanej subwencji oświatowej 
samofinansuje się. Dodała także, że nie chciałaby, aby ta szkoła 
przekształciła się w szkołę specjalną, dlatego też chce zrobić wszystko, aby 
do tej szkoły przyciągnąć także dzieci zdrowe. Zaznaczyła, że w tej szkole 
uczy się czworo uczniów z autyzmem, są to dzieci, z którymi praca jest 
bardzo ciężka, jest sporo dzieci z wagą 9,5. Zachęca wszystkich do 
odwiedzenia jej placówki. Na zakończenie wypowiedzi poinformowała, że 
zmiana obwodu szkoły nie spowodowała zwiększenia uczniów tej szkoły. 
Nadal dzieci z jej obwodu uczęszczają do szkoły w Mszczonowie.   
 
W tym momencie dyskusja w temacie oświaty w Gminie Mszczonów została 
przerwana i przedstawiciele Firmy Global Park przedstawili wstępny projekt 
Parku Rozrywki. 
 
Pani Anna Rusinowska Dyrektor Gimnazjum w Mszczonowie odczytała treść 
listu otwartego do Ministra Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej 
dotyczący planów likwidacji gimnazjów. Treść listu stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
Przewodniczący Koperski jest zdania, że rada powinna się zastanowić nad 
tematem planów likwidacji gimnazjów i powinna zając stanowisko 
popierające działania Rady Pedagogicznej naszego gimnazjum. Prosi, aby 
tym tematem zajęły się połączone komisje rady. Dodał także, że temat ten 
jest bardzo trudny, gimnazja zostały przez gminy stworzone od podstaw i 
mamy już pewne doświadczenia związane z ich funkcjonowaniem. 
 
Pan Wojciech Szustakiewicz Starosta Powiatu Żyrardowskiego 
poinformował, że problematyka oświaty w Gminie Mszczonów jest ściśle 
powiązana z zagrożeniem likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w 



6 

 

Mszczonowie z uwagi na bardzo niski nabór do tej szkoły. Przedstawił 
informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 
2014/2015 oraz o stanie organizacyjno-technicznym szkół i placówek 
oświatowych na początku roku szkolnego 2015/2016. Informacja stanowi 
załącznik do protokołu. Poinformował, że w dniu 28 października na sesji 
Rady Powiatu Żyrardowskiego odbyła się dyskusja na temat oświaty w 
Powiecie Żyrardowskim, na dyskusje tę zaproszono również przedstawicieli 
szkół gimnazjalnych z całego powiatu. W wyniku tej dyskusji 
zaproponowano sześciopunktowy plan naprawczy obejmujący: 

1. Przejęcie od miasta przez powiat LO im. Stefana Żeromskiego w 
Żyrardowie 

2. Przeprowadzenie inwestycji w ośrodku szkolno-wychowawczym, 
które będą szansą na zwiększenie subwencji na dzieci 
niepełnosprawne.  

3. Umieszczenie w jednym budynku Zespołu Szkół nr 1 w Żyrardowie 
również Zespołu Szkół nr 2 w Żyrardowie 

4. Rozwój bazy sportowej szkół 
5. Promocję ofert szkół 
6. Przystępowanie do wszystkich projektów unijnych mających na celu 

szczególnie wzmocnienie doskonalenia zawodowego. 
Dodał, że na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu przyjęto 
pięciopunktowy plan naprawczy bez punktu pierwszego, czyli bez przejęcia 
przez powiat od miasta LO im. Żeromskiego w Żyrardowie.  Na zakończenie 
wypowiedzi poinformował, że obecnie w Zespole Szkół w Mszczonowie 
wykonywana jest melioracja.  Ponadto bardzo prosi o poczynienie wszelkich 
starań mających na celu spróbowanie uratowania istnienia LO w 
Mszczonowie. 
 
Przewodniczący Koperski prosi Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty i 
Spraw Społecznych o zwołanie komisji z udziałem dyrektorów gimnazjów z 
terenu Gminy Mszczonów, Dyrektora LO i Dyrektora Zespołu Szkół w 
Mszczonowie oraz Pana Starosty w celu wypracowania kierunków działania 
samorządu i szkół mających na celu zwiększenie rekrutacji do naszego 
Liceum Ogólnokształcącego w Mszczonowie.  
 
Pani Mariolą Mońko Dyrektor LO w Mszczonowie przedstawiła informację o 
stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 w tym o 
wynikach egzaminów. Informacja stanowi załącznik do protokołu. Ponadto 
poinformowała, że zarówno ona jak i wszyscy nauczyciele robią wszystko, 
aby przyciągnąć do tej szkoły dzieci. W tym celu powstają klasy z nowymi 
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specjalizacjami, prowadzone są dodatkowe zajęcia zarówno wyrównujące 
braki jak również zajęcia z dziećmi uzdolnionymi. Prowadzona jest 
profilaktyka, dzięki której nie ma żadnej patologii w szkole. Nic więcej 
nauczyciele nie mogą zrobić w kierunku pozyskania większej liczby uczniów.  
 
Pani Marianna Sosińska Dyrektor Zespołu Szkół w Mszczonowie 
przedstawiła prezentację szkoły, która stanowi załącznik do protokołu. 
 
Radny Głąbiński zwracając się do Pani Dyrektor Mońko poinformował, że 
jeden jego syn w tym liceum otrzymał bardzo dobre wykształcenie i obecnie 
jest na V roku studiów o kierunku administracja samorządowa i napewno w 
przyszłym roku jego drugi syn zasili szeregi uczniów tej szkoły. 
 
Radny Wirowski cieszy się bardzo z tego, że zarówno Zespół Szkół jak i 
Liceum zyska nowe boisko szkolne. Dodał także, że pojawiła się szansa na 
dokupienie terenu dla Zespołu Szkół. 
 
Pan Szustakiewicz odpowiedział, że teren, o którym mówi Radny Wirowski 
nie poprawi infrastruktury sportowej szkoły.  
 
Pani Sosińska poinformowała, że wystąpiła do Starostwa z prośbą o 
pozyskanie tego terenu pod pola doświadczalne na potrzeby szkoły. 
 
Radny Krawczyk zapytał się czy będą podjęte działania w celu usunięcia na 
terenie LO topól, które w czasie wichur uszkadzają linie elektryczne, co 
powoduje częste przerwy w dostawie prądu na osiedlu mieszkaniowym. 
 
Pani Mońko odpowiedziała, że topole miały być w dniu dzisiejszym 
usunięte, ale z uwagi na pogodę odłożono to w czasie. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że usunięcie topól przeciągnie się w czasie, 
ponieważ zgodnie z przepisami energetyka na 7 dni wcześniej musi 
powiadomić o wyłączeniu prądu.  W kwestii oświaty na terenie Gminy 
Mszczonów poinformował, że z tego, co przedstawiła pani Zielińska wynika 
jak dużo w dziedzinie oświaty należy wykonać zadań i ile nas to kosztuje. 
Jego zdaniem, jeśli nie zmieni się system oświaty to zajdziemy w ślepy 
zaułek. Obecny rząd chce te problemy uzdrowić i naprawić system oświaty.  
Poinformował, że w naszej gminie podjęto decyzję o podwyższeniu 
wynagrodzeń dla pracowników obsługi w szkołach. Prosi obydwie Panie 
Dyrektor Gimnazjów o propagowanie kontynuowania nauki w naszym LO. 
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Uważa, że dyrektorzy gimnazjum wraz z nauczycielami powinni zrobić 
wszystko, aby rekrutacja do naszego LO była większa. Problem małej 
rekrutacji należy przełamać poprzez rozmowy nauczycieli z rodzicami i 
dziećmi. W kwestii działalności Zespołu Szkół w Mszczonowie jest zdania, że 
należy tam wprowadzić jeszcze jeden profil nauczania związany z 
odnawialnymi źródłami energii i jeśli tylko zacznie się budowa parku to 
również należy uruchomić klasę kształcącą młodzież na potrzeby parku 
rozrywki. Dziękuje dyrektorom szkół i nauczycielom oraz pracownikom 
ZOPO za dotychczasową pracę. Na zakończenie wypowiedzi poinformował, 
że planowane do realizacji boisko przy LO i Zespole Szkół rozwiąże również 
nasze potrzeby miejskie  w zakresie sportu.  
 
Pani Sosińska poinformowała, że w jej szkole prócz klasy związanej z 
odnawialnymi źródłami energii planowana jest także klasa w technikum ze 
specjalnością obsługa maszyn i urządzeń, chociaż jest na dzień dzisiejszy 
problem z pozyskaniem fachowca do nauki w tym zawodzie oraz jest 
również problem z wyposażeniem pracowni do nauki tego zawodu. 
 
Radna Gryglewska jest zdania, że aby uczyć i nauczać to należy włożyć w to 
bardzo dużo pracy i za to nauczycielom bardzo dziękuję. Ona osobiście jest 
absolwentką LO w Mszczonowie i zależy jej na tym, aby to liceum nadal 
istniało, dodała, że liceum ogólnokształcące w mieście to bardzo duży 
prestiż dla miasta. Zwracając się do dyrektorów szkół poinformowała, że 
bardzo ją boli, że prócz pocztów sztandarowych na uroczystościach z okazji 
11 listopada była tylko garstka dzieci. Bardzo prosi dyrektorów szkół, aby w 
ich szkołach propagowana była historia. 
 
Przewodniczący Koperski przypomniał, że na początku obchodów świąt 
patriotycznych było niewiele osób, które uczestniczyły w tych świętach, byli 
praktycznie tylko radni. Z roku na rok sytuacja ta ulega poprawie. Taka 
sama sytuacja była przy rozdawaniu flag narodowych. Po przeprowadzonej 
akcji obecnie nikomu nie trzeba przypominać o wywieszeni flag, ponieważ 
sami mieszkańcy o tym pamiętają. Uważa, że wartości patriotyczne 
powinny być przekazywane w szkołach na lekcjach i apelach. Na 
zakończenie wypowiedzi bardzo podziękował wszystkim nauczycielom za 
to, co robią na rzecz nauki i wychowania naszych dzieci.  Podziękował także 
tym wszystkim, którzy składami informacje w temacie oświaty za 
przygotowanie i przedstawienie tych informacji. 
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Pani Katarzyna Hanna Podlaska Dyrektor Przedszkola Miejskiego w 
Mszczonowie poinformowała, że swoją funkcję pełni od 1 września 2015r. 
jest zadowolona ze swojej pracy, przedszkole bardzo jej się podoba. Prosi o 
zabezpieczenie w budżecie gminy dodatkowych środków na remont 
świetlika, który niestety przecieka. 

 
 
 
Ad.4 Pani Anna Czarnecka po. Dyrektora Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Mszczonowie przedstawiła informację z działalności Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za trzy kwartały 2015r, która stanowi 
załącznik do protokołu.. 
 
 
 

Ad.5 Pani Grażyna Pływaczewska Dyrektor Mszczonowskiego 
Ośrodka Kultury w Mszczonowie przedstawiła informację z działalności 
Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie za trzy kwartały 2015r, 
która stanowi załącznik do protokołu. Ponadto poinformowała, że od 
stycznia 2016r. w ramach Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
nastąpi rezygnacja z zajęć komputerowych z uwagi na znikome 
zainteresowanie. W to miejsce wprowadzone zostaną zajęcia z nauki gry na 
gitarze oraz zajęcia z tańca nowoczesnego dla osób 30+ i zajęcia ruchowe z 
elementami zumby połączone z elementami tańca nowoczesnego i tańca 
towarzyskiego.  
 
Przewodniczący Koperski zapytał się czy są już ustalenia odnośnie 
przyszłorocznego jarmarku mszczonowskiego. 
 
Pani Pływaczewska odpowiedziała, że podjęto decyzję, że na jarmarku 
wystąpi zespół Enej. W tym celu już zamówiono scenę z nagłośnieniem. 
Domówiono również sprawę obsługi gastronomicznej jarmarku. 
 
Przewodniczący Koperski prosi o zorganizowanie komisji na początku 
przyszłego roku, na której omówione zostaną sprawy związane z 
organizacją przyszłorocznych imprez kulturalno-sportowych na terenie 
naszej gminy. 
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Ad.6 Pani Badowska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2016 wraz ze zmianami do projektu oraz 
uzasadnieniem. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2016, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr 
Chyła, Jerzy Siniarski.  Uchwała nr XV/102/15 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 
 

Ad.7 Pan Artur Twardowski przedstawiciel Centrum Doradztwa 
Energetycznego Sp. z.o.o przedstawił Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Gminy Mszczonów  
 
Radny Olesiński zapytał się jak nasza gmina wypada na tle innych gmin. 
 
Pan Twardowski odpowiedział, że nasza gmina nie wyróżnia się na tle 
innych gmin ani na plus ani na minus. Niewątpliwie na plus tej gminy 
przemawia Geotermia Mazowiecka. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert 
Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, 
Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr 
XVI/103/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 



11 

 

Ad. 8 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pana Jerzego Strzeleckiego na działanie Burmistrza Mszczonowa wraz 
z uzasadnieniem. 
 
Radny Krawczyk poinformował, że Komisja Rewizyjna zajmowała się 
tematem skargi i uznała skargę za nieuzasadnioną.  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana Jerzego Strzeleckiego na działanie Burmistrza 
Mszczonowa, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz 
Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz 
Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy 
Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr XVI/104/15 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 
 

Ad.9 Pan Ludwiak Dyrektor ZGKiM w Mszczonowie  przedstawił 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W 
głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz 
Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz 
Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy 
Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr XVI/105/15 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 
 

Ad. 10  Pani Zielińska Dyrektor ZOPO w Mszczonowie przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji 
dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania 
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania.  
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Radna Gryglewska poinformowała, że Komisja oświaty i spraw społecznych 
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 
którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział 
wzięło uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara 
Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata 
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław 
Wirowski.  Uchwała nr XVI/106/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad. 11 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem.  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr 
Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr XVI/107/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad. 12 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem.  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr 
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Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr XVI/108/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad. 13 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości wraz z uzasadnieniem.    
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za 
przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr 
Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr XVI/109/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad.14 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości wraz z 
uzasadnieniem.    
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, którą 
w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert 
Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, 
Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr 
XVI/110/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad. 15 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości wraz z uzasadnieniem.    
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
określenia stawek podatku od nieruchomości, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za 
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przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek 
Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr 
XVI/111/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad. 16 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wzoru deklaracji i informacji na podatek leśny wraz z uzasadnieniem. 
Ponadto przedstawiła komunikaty Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 
oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej 
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wzoru 
deklaracji i informacji na podatek leśny, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr 
Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr XVI/112/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad. 17 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny wraz z 
uzasadnieniem.   
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji i informacji o gruntach na podatek rolny, którą w 
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert 
Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard 
Stusiński, Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, 
Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr 
XVI/113/15 stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad. 18 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
opłaty targowej na terenie gminy Mszczonów wraz z uzasadnieniem.   
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie opłaty 
targowej na terenie gminy Mszczonów, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr 
Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr XVI/114/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad. 19 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
ustalenia stawek podatku od środków transportowych wraz z 
uzasadnieniem.   
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
ustalenia stawek podatku od środków transportowych, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek 
Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr 
XVI/115/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad. 20 Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały zmieniającą 
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015. wraz z uzasadnieniem.   
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą 
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2015, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Waldemar Suski, Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek 
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Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski.  Uchwała nr 
XVI/116/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad. 21 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 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: 
Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof Krawczyk, Dariusz 
Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Łukasz Koperski, Marek Zientek, 
Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław 
Wirowski.  Uchwała nr XVI/117/15 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 

Ad. 22 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1112/2 i 
1112/3 w ich granicach ewidencyjnych wraz z uzasadnieniem 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1112/2 i 
1112/3 w ich granicach ewidencyjnych, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem 
uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, Krzysztof 
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Łukasz 
Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr Chyła, Jerzy 
Siniarski, Mirosław Wirowski. Uchwała nr XVI/118/15 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 
 

Ad. 23 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem.  
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku 
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Za przyjęciem uchwały głosowali: Barbara Gryglewska, Robert Głąbiński, 
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, 
Łukasz Koperski, Marek Zientek, Andrzej Osiński, Marek Baumel, Piotr 
Chyła, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski Uchwała nr XVI/119/15 stanowi 
załącznik do protokołu. 
 

 
 

Ad. 24 W tym punkcie Przewodniczący Koperski odczytał informacje z 
analizy oświadczeń majątkowych złożone przez: 

1. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie 
2. Burmistrza Mszczonowa 
3. Urząd Skarbowy w Płocku 
4. Urząd Skarbowy w Żyrardowie 
5. Wojewodę Mazowieckiego 

Informacje stanowią załączniki do protokołu.  
 
 
 

Ad. 25  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Krawczyk 
poinformował, że od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna dokonała kontroli 
wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 
trzy kwartały 2015r. oraz rozpatrzyła skargę na działania Burmistrza 
Mszczonowa. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie 
objętym kontrolą. 
 
 

Ad. 26 W tym punkcie Burmistrz Mszczonowa poinformował o 
wydanych między sesjami zarządzeniach. Wykaz wydanych zarządzeń 
stanowi załącznik do protokołu. 

Ponadto poinformował, że: 

1. Zakończyła się ostateczna kontrola realizacji projektu dotyczącego 
modernizacji oczyszczalni ścieków. 

2.  Staramy się o zwrot środków za wykonanie ulic na osiedlu 
Poniatowskiego. 
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Ad.27 W tym punkcie głos zabrali: 
 

Radny Wirowski poinformował, że na jednej z poprzednich sesji prosił o 
obniżenie cen biletów na termy dla mieszkańców naszej gminy. Wniosek 
jego został wprowadzony w życie. Niepotrzebnie tylko wprowadzono 
ograniczenie promocji dla mieszkańców w godzinach 16,00 – 18,00.  Drugi 
temat, jaki chce poruszyć na sesji to pragnie powrócić do tematu pani xxx i 
jej psów. Jest zdania, że tematem tym należy się pilnie zająć i ostatecznie 
ten problem rozwiązać, ponieważ był świadkiem jak psy tej Pani zagryzły 
innego psa, który miał właściciela i nie był bez opieki tego właściciela. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że z ta panią są problemy i prawdopodobnie 
będziemy zmuszeni tej pani zabrać psy. Co do cen biletów na termy 
odpowiedział, że temat ten będzie przeanalizowany. 
 

 
 
Ad.28  Zamknięcia XVI 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 2015-11-25 
 
 


