PROTOKOŁ NR XXII/16
z XXII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XXII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 27 kwietnia 2016r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,05 do 16,15
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XXII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych na
sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum
do podejmowania uchwał.
Pani Koszulińska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów
Górny.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Koszulińskiej o
wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Badów Górny, który w wyniku głosowania został przyjęty
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem wniosku
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek
Zientek.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Mszczonowie przyjęła
następujący porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów
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4.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w
Lutkówce
5. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Badowo - Dańki oraz fragment miejscowości Badowo - Mściska.
6. Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Olszówka, Wręcza i
Wręcza A
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego
fragment miejscowości Wręcza oraz fragment miejscowości Wręcza A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pieńki
Strzyże
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wręcza
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badów Górny
13. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mszczonów za
2015r.
14. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mszczonów z
organizacjami pozarządowymi za 2015 rok
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 uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek
Zientek

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXI Sesji został
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i
zastrzeżeń do protokołów przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. Za
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przyjęciem protokołu głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński,
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

Ad. 3 Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów.
Pan Karol Kantor – Kierownik Rejonu Dróg Krajowych przedstawił informację o
drogach krajowych na obszarze Gminy Mszczonów, która stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący Koperski zapytał się, kiedy rozpocznie się modernizacja dalszej
części drogi S 8.
Pan Kantor odpowiedział, że już się rozpoczęła, ponieważ jest to na etapie
projektowania. Pierwsze prace na budowie rozpoczną się na początku 2017r.,
zakończenie prac przewidziane jest w 2018 r.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy droga serwisowa będzie po obu
stronach.
Pan Kantor odpowiedział, że musiałby zajrzeć do projektu.
Burmistrz Kurek w sprawie ronda przy Keramzycie i przy wyjeździe z Grabc
Józefposkich poinformował, że Pan Parciński projektuje te ronda. Uzgodniono z
Dyrektorem DODP, że jak będzie uzgodniona dokumentacja to Dyrektor DODP
wystąpi o pozwolenie na budowę i w tym roku będą wykonane ronda.
Pan Kantor w kwestii obecnego ronda na obwodnicy poinformował, że w tamtym
roku był wykonany pomiar ruchu i w tym roku będzie przeprowadzona analiza
ruchu.
Burmistrz Kurek poinformował, że jak minie termin trwałości projektu to
wykonamy na tym rondzie prawo skręt dla samochodów osobowych w ul.
Warszawską.
Pan Kantor w kwestii odtworzenia oświetlenia na węźle w Adamowicach
poinformował, że został tam ukradziony kabel zasilający.
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Radny Olesiński zapytał się czy już odebrany został odcinek drogi S 8 Adamowice
– Radziejowice.
Pan Kantor odpowiedział, że odcinek ten został odebrany w całości.
Pan Paweł Myszkowski – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Żyrardowie zapytał się jak Starostwo ma się odnieść do projektu
organizacji ruchu na odcinku drogi S8 od Radziejowic do Janek skoro przetarg
zakłada wersję zaprojektuj i wybuduj.
Pan Kantor odpowiedział, że w projekcie zmieni się tylko technologia wykonania
nawierzchni a więcej zmian nie będzie.
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się o skrzyżowanie w Chudolipiu.
Pan Kantor odpowiedział, że wykonano tam remont nawierzchni, dojście do
zatoki parkingowej oraz oznakowanie pionowe.
Pan Wojciech Szustakiewicz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego poinformował,
że wzdłuż drogi DK 50 zaplanowano przebieg linii KV 400. W związku z tym
zapytał się Pana Kantora, jaką ma wiedzę na temat szkodliwości tej linii na ruch
pojazdów na tej drodze.
Pan Kantor odpowiedział, Ze nie ma żadnej wiedzy na temat przebiegu tej linii i
na temat uzgodnień w tym zakresie.
Pan Szustakiewicz poinformował, że to samo pytanie zadał Dyrektorowi DODP i
odpowiedział mu, że trwają uzgodnienia minimalnych odległości tej linii od pasa
drogi i ta odległość ma wynosić 40 m.
Pan Kantor odpowiedział, że uzgodnienia te trwają na poziomie oddziału na nie
rejonu dróg krajowych.
Pan Grzegorz Kłosowski – Przedstawiciel Rejonu Dróg Mazowieckiego Zarządu
Dróg przedstawił informację o stanie dróg wojewódzkich na terenie miasta i
gminy Mszczonów, która stanowi załącznik do protokołu.
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Wiceprzewodniczący Osiński zwrócił uwagę, że droga do Piotrkowic jest w
krytycznym stanie i powinno się ją zamknąć dla ruchu.
Pan Kłosowski odpowiedział, że nie ma większych środków na remont tej drogi,
co roku wykonywane są tam prace porządkowe. Ponadto wykonano pielęgnację
zalesień przy tej drodze.
Wiceprzewodniczący Zientek zapytał się czy zakończone są już prace
pielęgnacyjne zieleni na odcinku od Chudolipia do Grzegorzewic. Zwrócił uwagę,
że prace te wykonano z rozmachem, ale pozostawiono drzewa z suchymi
gałęziami i wierzchołkami z dziuplami, które zagrażają życiu osób poruszających
się po tej drodze.
Pan Kłosowski odpowiedział, że była przeprowadzona duża pielęgnacja, usunięto
susz. Prace te są w toku i w 100% będą kontynuowane w tym roku.
Radny Głąbiński poinformował, że on osobiście na tej drodze nie urwał
zawieszenia od samochodu, ale jego znajomy tak. Wskazał także, że od Tarczyna
do Piotrkowic jest piękny asfalt, który tam się raptownie urywa. W związku z tym
ma pytanie, dlaczego ten asfalt nie został doprowadzony aż do drogi DK 50.
Pan Kłosowski odpowiedział, że obciążenie na tej drodze jest do 10 t, ale
systematycznie wyrywane są znaki drogowe i wrzucane do rowu, przez co
poruszają się na tej drodze pojazdy o większej ładowności niszcząc tę drogę. Co
do kierowcy, który uszkodził sobie zawieszenie to poinformował, że mógł się
ubiegać o odszkodowanie z tego tytułu. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że
asfalt dalej nie został pociągnięty, ponieważ nie ma środków na remont kapitalny
tej drogi.
Radny Głąbiński prosi, aby w przyszłym roku zabezpieczyć środki i wykonać
remont kapitalny tej drogi.
Pan Szustakiewicz poinformował, że w 2015r. na drogi powiatowe w budżecie
powiatu przeznaczono 3,5 mln zł. Zrealizowano 3 małe zadania na terenie Gminy
Mszczonowa i na pograniczu Puszczy Mariańskiej, 1 zadanie w Wiskitkach i 1 na
terenie Puszczy Mariańskiej. Wykonano projekt techniczny na przebudowę drogi
Mszczonów – Piekary – Wygnanka – Cychry za 24.300 zł. i jest to zadanie
wspólne, jakie zostało złożone do PROW na ok. 1,5 km drogi powiatowej od
granicy Mszczonowa przez Wymysłów. Drugie zadanie wykonane dwuetapowo
to droga powiatowa Wola Polska- Karnice – Mszczonów z udziałem
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dofinansowania z funduszu ochrony gruntów rolnych. Jest to prawie 2 km
nakładki za kwotę prawie 300.000 zł., 115.000 zł przeznaczono na przebudowę
drogi we Wręczy gdzie wykonawcą była Gmina Mszczonów. Na porozumienie na
konserwację i utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Mszczonowa
przeznaczono kwotę 115.000 zł. Zaś dla wzmocnienia parku maszynowego
Powiatowego Zarządu Dróg zakupiono jedną odśnieżarkę za 5.500 zł, kosiarkę za
24.000 zł, samochodów osobowo-ciężarowy za kwotę ponad 140.000 zł. W tym
momencie serdecznie podziękował za to, że Gmina Mszczonów dofinansowała
zadania, o których wcześniej mówił i dzięki temu powiat mógł zrobić więcej i
znacznie poprawić na tych odcinkach przejezdność. W roku 2016 w budżecie
powiatu na drogi jest ponad 6.300 tys. zł. Podpisano już porozumienie na
konserwację i utrzymanie dróg powiatowych w obrębie miasta Mszczonowa na
kwotę 115.000 zł. Podpisano również porozumienie na przebudowę drogi
powiatowej przez wieś Wymysłów – zabezpieczono w budżecie powiatu na ten
cel około 700.000 zł. Drugim zadaniem, jakie będzie wykonywane na terenie tej
gminy to roboty na drodze Waleriany – Olszówka i na ten cel zabezpieczono
kwotę 450.000 Zł. Planowane są również zakupy maszyn dla potrzeb
Powiatowego Zarządu Dróg w Żyrardowie. Na zakończenie wypowiedzi bardzo
podziękował za bardzo dobrą współpracę z gminą Mszczonów.
Pan Andrzej Pydzik – Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg przedstawił
informację na temat robót wykonanych w 2015r, na drogach powiatowych oraz
zamierzeniach na 2016r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Zientek podziękował za usuwanie topoli na drogach
powiatowych.
Radny Siniarski również przyłączył się do podziękował za usuwanie topoli.
Przewodniczący Koperski podziękował za przeprowadzoną aktualizację wykazu
sieci dróg.
Pan Pydzik odpowiedział, że aktualizacja wykazu sieci dróg jest bardzo ważnym
zadaniem ułatwiającym życie mieszkańcom.
Radny Osial dziękuje za wykonane prace inwestycyjne we Wręczy, dziękuje za
usunięcie olch, które rosły na zakręcie. Nie mniej jednak ma zastrzeżenia, co do
nowych nasadzeń w tym miejscu, ponieważ jego zdaniem nowe nasadzenia jak
podrosną również ograniczą widoczność na tym zakręcie.
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Pan Pydzik poinformował, że przed drzewami są zamontowane bariero-poręcze,
ponadto te drzewa będą niskie, ale jeśli są uwagi do tych nasadzeń to drzewa te
zostaną przesadzone w inne miejsce.
Radny Osial zapytał się, czym będzie utwardzona nawierzchnia drogi do Puszczy
Mariańskiej.
Pan Pydzik odpowiedział, że masą bitumiczną.
Burmistrz Kurek zapytał się, z której strony zacznie się modernizacja tej drogi.
Pan Pydzik odpowiedział, że od strony Puszcza Mariańska.
Pan Szustakiewicz poinformował, że inwestycja ta rozpocznie się równolegle z
obu stron tj. od strony Puszcza Mariańska i od strony Mszczonowa.
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się, jakie prace będą wykonane na drodze z
Wygnanki do Cychr.
Pan Pydzik odpowiedział, że na pewno będzie tam wykonane odkrzaczenie.
Pani Małgorzata Krześniak przedstawiła informację o stanie dróg na terenie
miasta i gminy Mszczonów w 2015r. i plany na 2016r., która stanowi załącznik do
protokołu.
Wiceprzewodniczący Zientek zapytał się czy w planach jest naprawa drogi w
Kolonii Lutkówka aż do drogi powiatowej.
Pani Krześniak odpowiedziała, że jest to duży projekt obejmujący drogę
Lutkówka - Lutkówka Kolonia – Pieńki Osuchowskie - Strzyże termin realizacji
projektu to lipiec 2017r.
Radny Olesiński zwrócił uwagę na dewastowanie drogi kolejowej w Powązkach
przez firmy, które swoim sprzętem robią ogromne dziury, przez co jest problem
z przejazdem. Prosi, aby te firmy, chociaż naprawiły te dziury.
Wiceprzewodniczący Osiński dziękuje za naprawę drogi na odcinku do Cychr,
ponieważ to bardzo ułatwia życie okolicznym mieszkańcom.
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Przewodniczący Koperski zapytał się czy coś jest robione w kierunku
wybudowania ulicy na tyłach ulicy Warszawskiej przy rowie.
Pani Koszulińska poinformowała, że ok. 6 lat temu prowadzono rozmowy z
ludźmi, aby wydzielić pas wzdłuż rowu i taki pas na pewnym odcinku wydzielono,
lecz na pozostałym odcinku Państwo Gowin nie są zainteresowani wydzieleniem
drogi.
Burmistrz Kurek poinformował, że jeśli Ci państwo się nie zgodzą to będziemy
musieli zastosować spec ustawę.
Przewodniczący Koperski proponuje na najbliższej komisji zastanowić się
kompleksowo nad tym tematem.
Radny Olesiński serdecznie podziękował Panu Burmistrzowi i Panu Staroście za
modernizację odcinka drogi Karnice - Szeligi, ponieważ ta modernizacja była
bardzo potrzebna. Prosi także o kontynuowanie modernizacji drogi Piekarowo Michalin.
Radny Głąbiński dziękuje panu Staroście za poprawę nawierzchni wyjazdowej do
LO.

Ad.4 Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
nadania imienia Szkole Podstawowej w Lutkówce, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej
Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek. Uchwała nr XXII/152/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.5 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Badowo - Dańki oraz fragment
miejscowości Badowo – Mściska wraz z uzasadnieniem
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Badowo - Dańki oraz fragment
miejscowości Badowo - Mściska, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek.
Uchwała nr XXII/153/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6 Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały zmieniającą Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016 wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek.
Uchwała nr XXII/154/16 stanowi załącznik do protokołu.
W tym momencie Przewodniczący Koperski przekazał obrady
Wiceprzewodniczącemu Zientkowi prosząc, aby Rada dokonała zmiany w
porządku obrad i rozpatrzyła pkt, 13 po czym powróciła do omawiania pkt 7
porządku obrad.

Ad. 13 Pani Sitek przedstawiła Analizę stanu gospodarki odpadami
komunalnymi w Gminie Mszczonów za 2015r., która stanowi załącznik do
protokołu.
Radny Wirowski uważa, że funkcjonujący w naszej gminie system odbioru
odpadów komunalnych działa perfekcyjnie i jest bardzo zadowolony z jego
funkcjonowania.
Wiceprzewodniczący Zientek również jest tego samego zdania, co radny
Wirowski. Uważa, że jest to zasługa segregowania odpadów przez mieszkańców
od wielu lat. Ponadto zwrócił uwagę na fakt, że w przypadku odpadów
wielkogabarytowych dzień wcześniej jakaś firma zbiera te odpady przed naszą
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firmą. W związku z tym ma pytanie, jaka jest to firma i jaki ma w tym cel. Zapytał
także, czym tłumaczą te nieruchomości, które nie segregują odpadów.
Pani Sitek w kwestii wcześniejszego zbierania odpadów wielkogabarytowych
odpowiedziała, że głównie zbierany jest sprzęt elektroniczny, który później jest
odsprzedawany. Również biedniejsi mieszkańcy wybierają rzeczy, z których będą
jeszcze mogli korzystać. Zaś nieruchomości nieprowadzące segregacji odpadów
odpowiadają, że nie chcą tego robić i wolą płacić wyższą stawkę i są to
nieruchomości zarówno z terenu wiejskiego jak i terenu miejskiego.
Burmistrz Kurek poinformował, że grupa kradnąca odpady została już
namierzona i zajmuje się nią policja.
Radny Wirowski wątpi w to czy takie odpady jak meble czy też dywany nadają się
jeszcze do użytku. Jedynie można jakieś rzeczy jego zdaniem wybrać spośród
sprzętu elektronicznego i AGD.
Radny Olesiński zapytał się, jaka jest ściągalność opłat za wywóz odpadów.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że w 2015r. zebrano ponad 1335 tys. zł z tego
odsetki ponad 1500 zł oraz zaległości na kwotę 2239 zł. Ogółem zaległości
wynoszą 91 935 zł i jest to kwota stale utrzymująca się. Głównie zaległości
dotyczą klientów MOPS, ponieważ nie bardzo jest, z czego je ściągać.
Radny Olesiński zapytał się czy tendencja produkcji śmieci jest wzrastająca.
Pani Sitek odpowiedziała, że trudno jest to stwierdzić, ponieważ w poprzednik
systemie zbiórki nie było takiego odbioru odpadów.

Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Olszówka, Wręcza i Wręcza A wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Olszówka, Wręcza i Wręcza A, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
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głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski,
Marek Zientek, Renata Siwiec. Uchwała nr XXII/155/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.8 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Wręcza oraz fragment miejscowości Wręcza A wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Wręcza oraz fragment miejscowości Wręcza A, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej
Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek, Renata Siwiec. Uchwała nr XXII/156/16 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.9 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania
nazw ulicom w miejscowości Pieńki Strzyże wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania
nazw ulicom w miejscowości Pieńki Strzyże, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski,
Marek Zientek, Renata Siwiec. Uchwała nr XXII/157/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.10 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Wręcza wraz z uzasadnieniem
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Wręcza, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Mirosław Wirowski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski,
Marek Zientek, Renata Siwiec. Uchwała nr XXII/158/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.11 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek,
Mirosław Wirowski, Renata Siwiec. Uchwała nr XXII/159/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.12 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Badów Górny wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Badów Górny, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali:
Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński,
Jerzy Siniarski, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław
Wirowski, Renata Siwiec. Uchwała nr XXII/160/16 stanowi załącznik do
protokołu.
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Ad. 14 Pani Badowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu
Współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok,
które stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 15 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Krzysztof
Krawczyk poinformował, że od poprzedniego sprawozdania Komisja Rewizyjna
odbyła 5 posiedzeń kontrolnych tj.
1. W dniu 17.02 2016R. dokonała analizy spłacalności podatków od
nieruchomości od osób prywatnych i fizycznych oraz podatku rolnego za
rok 2015, w tym umorzeń podatków.
2. W dniu 11.03.2016r. dokonała kontroli gospodarki finansowej OSiR i
MOPS za 2015r.
3. w dniu 19.04.2016r. dokonała kontroli gospodarki finansowej GCI i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za 2015r.
We wszystkich 5 przypadkach Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych
nieprawidłowości.

Ad. 16 W tym punkcie Burmistrz Mszczonowa poinformował o wydanych
między sesjami zarządzeniach. Wykaz wydanych zarządzeń stanowi załącznik do
protokołu. Ponadto poinformował, że:
1. Do dnia dzisiejszego złożono 864 wnioski na 1077 dzieci w ramach
programu „500+” i nawet nie jesteśmy w połowie złożonych wniosków.
Ponadto dodał, że w końcu miesiąca kwietnia pójdą pierwsze wypłaty.
2. Zaprasza do wzięcia udziału w uroczystościach 3 maja
3. Firma Global Park złożyła do RDOŚ raport oddziaływania na środowisko.
4. Uczestniczył wraz z Panem Przewodniczącym Koperskim, Radną
Gryglewską i Radnym Głąbińskim w proteście przeciwko linii KV 400
dodając, że podczas protestu nie padły żadne pozytywne dla nas
deklaracje
5. Bieżące sprawy inwestycyjne idą zgodnie z planem.

Ad.17 W tym punkcie głos zabrali:
Pan Krzysztof Puszcz – Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie
zaapelował do wszystkich uczestników sesji o uświadamianie zwłaszcza osób
starszych, aby nie wpuszczali nikogo nieznajomego do domu i nie podpisywali
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żadnych umów z uwagi na szerzące się na dużą skalę oszustwa. Na pocieszenie
dodał, że na szczęście zdarzeń kryminalnych na naszym terenie jest niezbyt dużo.
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że na terenie Osuchowa była
kradzież mieszkania, policja wykryła sprawców, ale niestety sąd nie przychylił się
do wniosku o ich areszt.
Pan Puszcz poinformował, że jest zaskoczony takim postępowaniem sądu.
Obecnie czeka na postanowienie Sądu Okręgowego, ponieważ prokurator złożył
zażalenie na decyzje Sądu Rejonowego.
Radny Olesiński poprosił Komendanta Policji o wysłanie patroli policji na ul. Leśną
w Adamowicach, ponieważ ulica ta w kierunku Ulasek została zdewastowana
przez Firmę Budowlaną niestosującą się do znaków dotyczących ograniczenia
tonażu.
Pan Puszcz poinformował, że patrole policji były na tej ulicy, lecz nie spotkały
żadnych samochodów przewyższających tonaż, prosi, aby mieszkańcy tej ulicy
spisali numery rejestracyjne tych samochodów a resztą zajmie się policja.
Radny Wirowski poinformował, że wystąpił z inicjatywą przyłączenia do instalacji
gazowej mieszkańców ul. Cichej, Towarowej i przyległych ulic. Zawiózł wnioski o
wykonanie przyłącza gazowego do zakładu gazowniczego, ale nie ma odzewu na
złożone wnioski. Prosi o ewentualną pomoc w tej sprawie ze strony gminy.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że oczywiście gmina może w tej sprawie
interweniować i prowadzić rozmowy, ale niestety nie może wspierać finansowo
budowy sieci gazowniczej.
Radny Wirowski odpowiedział, że w dniu jutrzejszym będzie w Warszawie i
spróbuje się coś dowiedzieć w tym temacie.
Radny Osial zapytał się czy są prowadzone jakieś prace dotyczące budowy
kanalizacji na ul. Ogrodowej w Grabcach Józefpolskich.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że na razie nie, bo nie ruszył w tym zakresie żaden
projekt unijny. Być może to zadanie uda się zrealizować przy okazji projektu
kanalizacji do parku.
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Przewodniczący Koperski w sprawie przebiegu linii KV 400 poinformował, że być
może wczorajszy protest w Warszawie będzie początkiem naszej walki, aby ta
linia u nas nie przebiegała. To będzie dla nas bardzo trudny czas. Gdyby ta linia
przebiegała jak zakłada projekt to jesteśmy jedynym miastem, które najbardziej
z tego tytułu ucierpi. Jego zdaniem my naprawdę już nic więcej nie możemy w
tej sprawie zrobić. Dobrze, że udało się utworzyć koalicję, która wspólnie walczy
o to, aby tej linii u nas nie było.
Burmistrz Kurek poinformował, że gminy, przez które ma przebiegać ta linia
według planu wojewódzkiego wiedziały o przebiegu tej linii. Uważa, że gdyby ta
linia zmieniła przebieg i biegła przez nasze tereny to nastąpiłoby podwójne
złamanie prawa, po pierwsze nie byłoby to zgodne z planem wojewódzkim a po
drugie nie byłoby zgodne z prawem zamówień publicznych, ponieważ przetarg
rozstrzygnięto w formie ryczałtu w wersji, w której linia nie biegnie przez naszą
gminę.

Ad.18 Zamknięcia XXII 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 2016-05-06
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