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PROTOKOŁ NR XXV/16
z XXV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XXV Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 27 lipca 2016r. w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,15 do 14,35
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni: Piotr Chyła
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XXV 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 Sitek poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej
rozliczania i kontroli wykonania zadania.
Pani Krześniak poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktów
dotyczących podjęcia uchwał:
1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
2. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Sitek o
wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w
sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na
finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na
terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania
zadania, który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu
uczestniczyło 14 radnych. Za wnioskiem głosowali: Marek Baumel, Dariusz
Olesiński, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial.
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Krześniak o
wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w
sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, który w wyniku
głosowania został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14
radnych. Za wnioskiem głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Robert
Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek
Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Krześniak o
wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w
sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu
uczestniczyło 14 radnych. Za wnioskiem głosowali: Marek Baumel, Dariusz
Olesiński, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska w Mszczonowie przyjęła
następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych .
4. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mszczonowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia kolejnej skargi na działalność
Burmistrza Mszczonowa
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Żyrardowskiemu.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2016 .
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad i trybu
udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz
sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania.
11.Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
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12.Wolne wnioski i zapytania.
13.Zakończenie obrad.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad
głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski,
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław
Wirowski, Andrzej Osial.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXIV 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 głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Robert
Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek
Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych.

Ad. 3 W tym punkcie Pani Jadwiga Laskowska – Przewodnicząca Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiła sprawozdanie z
działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Mszczonowie za 2015r. oraz za I półrocze 2016r. Sprawozdanie stanowi załącznik
do protokołu.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy na naszym terenie więcej osób ma
problemy z uzależnieniem i czy więcej osób chce korzystać z pomocy GKRPA.
Pani Laskowska odpowiedziała, że jest więcej osób mających problemy z
uzależnieniami i więcej osób korzysta z GKRPA. Dodała także, że wśród
korzystających osób przeważają osoby, które są wzywane do komisji natomiast
jest mało osób, które same zgłaszają się o pomoc do komisji.
Radna Gryglewska zapytała się jaki jest przedział wiekowy korzystających z
pomocy komisji.
Pani Laskowska odpowiedziała, że jest to przedział od 30 do 50 lat.
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Ad.4 Pani Bogusława Banasiak – przedstawiciel Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mszczonowie przedstawiła sprawozdanie z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie za 2015r., które stanowi
załącznik do protokołu.
Przewodniczący Koperski zapytał się jak przedstawia się w Mszczonowie
realizacja programu 500+.
Pani Banasiak poinformowała, że do 30 czerwca wypłacono w ramach tego
programu kwotę 1.745.000 zł. Skorzystało z niego ponad 870 rodzin a liczba
świadczeń w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco:
- kwiecień – 1332 świadczenia,
- maj – 1329 świadczeń,
- czerwiec – 1327 świadczeń
- lipiec 1792 świadczenia.
Ponadto dodała, że w miesiącu lipcu nastąpiły problemy z realizacją wypłat
świadczeń z uwagi na brak przekazania środków z budżetu państwa na ten cel.
Przewodniczący Koperski zapytał się jaka jest forma wypłaty świadczenia.
Pani Banasiak odpowiedziała, że to klient decyduje w jakiej formie nastąpi
wypłata świadczenia, są to zarówno przelewy na konto bankowe jak i wypłaty w
BS Mszczonów.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy był incydent, że po wypłacie była
interwencja policji.
Pani Banasiak odpowiedziała, że w jednym przypadku zaobserwowano
nieprawidłowości i była w tej rodzinie interwencja policji.
Radna Gryglewska zapytała się czy liczba podopiecznych MOPS wzrasta czy też
maleje.
Pani Banasiak odpowiedziała, że generalnie liczba świadczeń maleje, ale liczba
osób, które należałoby objąć pomocą socjalną stale rośnie.
Radna Gryglewska zapytała się czy dzieci, które powinny wyjechać na kolonie w
ramach pomocy MOPS wyjechały.
Pani Banasiak odpowiedziała, że tak.
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Przewodniczący Koperski zapytał się czy środki z programu 500+ wliczane są do
dochodu.
Pani Banasiak odpowiedziała, że nie jest to liczone do dochodów, ale część osób
po otrzymaniu środków z tego programu nie zwraca się już o dalszą pomoc do
MOPS.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy osoby korzystające z pomocy opiekunek
są z tej pomocy zadowolone.
Pani Banasiak odpowiedziała, że pomoc jest uzależniona od dochodów osoby
korzystającej z tej pomocy.
Są osoby, które wybierają sobie konkretną
opiekunkę z imienia i nazwiska i sprawy te MOPS stara się rozwiązywać we
własnym zakresie. Był problem z osobami z zaburzeniami umysłowymi ponieważ
tylko nieliczne opiekunki miały pokończone odpowiednie kursy w tym zakresie,
sytuacja ta uległa poprawie ponieważ już wszystkie opiekunki mają odpowiednie
kwalifikacje.
Przewodniczący Koperski zapytał się jak funkcjonuje dożywianie na naszym
terenie.
Pani Banasiak odpowiedziała, że w szkołach wszystkie dzieci, które potrzebują i
chcą korzystać z obiadów takie posiłki otrzymują i to nawet w przypadku gdy
rodzice nie złożyli takiego wniosku. W przypadkach gdy rodzice nie złożą wniosku
dyrektor szkoły może wystąpić do MOPS o objęcie danego dziecka dożywianiem.
Jeśli chodzi o osoby dorosłe to była możliwość w ramach programu dożywianie
przydzielić formę rzeczową w sklepach GS. Obecnie jest możliwość przydzielenia
zasiłku celowego na 1 miesiąc i jest to stosowane na okres wakacji.
Przewodniczący Koperski zapytał się jaka jest kwota takiego zasiłku.
Pani Banasiak odpowiedziała, że jest to kwota 90 zł na osobę. Ponadto dodała,
że była także na naszym terenie możliwość wydawania żywności z banku
żywności. Na dzień dzisiejszy tylko Wolontariat „Dobre Serce” w Grójcu wydaje
żywność ale z tej formy korzysta niewielka grupa z naszego terenu.

Ad. 5 Pani Krześniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
kolejnej skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa wraz z uzasadnieniem.
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Przewodniczący Koperski odczytał uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia kolejnej skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa, do którego
radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
rozpatrzenia kolejnej skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa, którą w
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński,
Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk,
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar
Suski, Marek Zientek, Andrzej Osial. Uchwała nr XXV/177/16 stanowi załącznik
do protokołu.

Ad.6 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Andrzej Osial. Uchwała nr
XXV/178/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej
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 11 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski,
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Andrzej Osial.
Uchwała nr XXV/179/16 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.8 Pani Krześniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości
Przewodniczący Koperski zapytał się kiedy gmina przejęła te działkę.
Pani Krześniak odpowiedziała, że działka ta była skomunalizowana.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Andrzej Osial. Uchwała nr
XXV/180/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9 Pani Krześniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości wraz z uzasadnieniem.
Burmistrz Kurek poinformował, że było podpisane porozumienie w sprawie
budowy komisariatu. Gmina Mszczonów musi darować policji aktem
notarialnym działkę pod budowę nowego komisariatu. W akcie tym zapiszemy,
że policja na pół roku przed przeniesieniem się do nowej siedziby zrzeknie się
obecnego budynku i działki na rzecz skarbu państwa. W następnej kolejności Pan
Starosta wystąpi do Wojewody o przekazanie Gminie Mszczonów obecnego
budynku komisariatu wraz z działką.
Burmistrz Kozłowski zapytał się Komendanta Puszcza jak wygląda przymiarka do
budowy nowego komisariaty a konkretnie prosi o informacje czy budowa
rozpocznie się w tym roku i zakończy w przyszłym roku.
Pan Krzysztof Puszcz – Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie
odpowiedział, że nie jest właściwym adresatem tego pytanie. Pytanie to należy
skierować do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. inwestycji i
remontów. On osobiście ma nadzieję, że budowa nowego komisariatu ruszy
jeszcze w tym roku.
Burmistrz Kurek poinformował, że na spotkaniu z Komendantem Wojewódzkim
ustalono, że w tym roku będzie wykonany stan „0” czyli fundamenty.
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Burmistrz Kozłowski nie wierzy, że za 20.000 zł uda się wykonać fundamenty pod
budowę nowego komisariatu.
Burmistrz Kurek oświadczył, że w tym roku będą wykonane fundamenty nowego
budynku komisariatu policji a w przyszłym roku nastąpi zakończenie inwestycji.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy jest wykonany projekt tego budynku.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że jest to typowy projekt ale będzie
zaadoptowany na potrzeby naszego komisariatu.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na dokonanie darowizny nieruchomości, którą w wyniku głosowania
przyjęto przy 13 głosach za (Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński,
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Andrzej Osial)
i 1 głosie wstrzymującym się ( Mirosław Wirowski). W głosowaniu uczestniczyło
14 radnych. Uchwała nr XXV/181/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub
dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy
Mszczonów oraz sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zadania wraz z
uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zasad i
trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej
rozliczania i kontroli wykonania zadania, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Dariusz Olesiński, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Andrzej Osial, Mirosław
Wirowski. Uchwała nr XXV/182/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11 W tym punkcie Burmistrz Mszczonowa poinformował o wydanych
między sesjami zarządzeniach. Wykaz wydanych zarządzeń stanowi załącznik do
protokołu. Ponadto poinformował, że:
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- rozstrzygnięto przetarg na modernizację szkoły podstawowej w
Mszczonowie i w związku z rozpoczęciem prac będziemy musieli wyłączyć I piętro
tego skrzydła budynku,
- czekamy na rozstrzygnięcie przetargów prowadzonych przez Starostwo
Powiatowe na modernizację dróg powiatowych,
- zakończyła się w naszej gminie wizyta młodzieży z Włoch w ramach
światowych dni młodzieży. W Mszczonowie gościła bardzo fajna grupa młodych
ludzi i prawdopodobnie nasza młodzież i część rodzin pojedzie do Włoch w
dniach 16-17.05. 2017r. na zaproszenie włoskiego Biskupa. Ma nadzieje na
nawiązanie współpracy między rodzimymi z Mszczonowa a rodzinami z których
gościła u nas młodzież z Włoch.
Przewodniczący Koperski serdecznie podziękował Burmistrzowi Kurkowi za
osobisty wkład oraz pracownikom GCI, MOK i Biblioteki za zaangażowanie w
przyjęcie młodzieży z Włoch w Mszczonowie. Dodał, że nasz samorząd bardzo
mocno się zaangażował w to przedsięwzięcie, ponieważ w okolicznych gminach
organizacją pobytu zajmowały się parafie i społeczność lokalna bez udziału
samorządu. Duże słowa uznania skierował także pod adresem rodzin, które
przyjęły do swojego domu młodzież. Na zakończenie wypowiedzi dodał, że w
Mszczonowie gościł także ksiądz Biskup Ordynariusz, który okazał się bardzo
skromnym i życzliwym człowiekiem.
Ad.12 W tym punkcie głos zabrali:
Burmistrz Kurek przekazał radnym koncepcję przebudowy skrzyżowania ulic
Warszawska - Rawska - Żyrardowska.
Radny Osial prosi o rozważenie możliwości utworzenia klasy IV w szkole
podstawowej we Wręczy po wprowadzeniu nowej reformy oświaty.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że oczywiście w szkole podstawowej we Wręczy i
w Bobrowcach po wprowadzeniu nowej reformy oświaty będzie utworzona klasa
IV.
Wiceprzewodniczący Osiński prosi o usuniecie zakrzaczeń na drodze z Lutkówki
do Bronisławki wzdłuż terenów parafialnych.
Pan Puszcz bardzo podziękował za podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na darowiznę nieruchomości. W kwestii bezpieczeństwa poinformował, że ten
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miesiąc nie odbiega w żaden sposób od analogicznego miesiąca roku
poprzedniego i generalnie można go uznać za miesiąc spokojny.
Burmistrz Kurek zapytał się czy to prawda, że będzie zmiana dzielnicowego na
teren wiejski.
Pan Puszcz odpowiedział, że tak. Nowym dzielnicowym na teren wiejski będzie
od 1 sierpnia Pani Emilia Wielolańska.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy wyłoniono już sprawców ostatnich
kradzieży na terenie naszej gminy.
Pan Puszcz odpowiedział, że w przypadku jednego włamania sprawcę
zatrzymano na gorącym uczynku, w pozostałych sprawach trwa dochodzenie.
Wiceprzewodniczący Osiński ma wątpliwości czy nowa osoba na stanowisku
dzielnicowego zda egzamin.
Pan Puszcz odpowiedział, że Pani Wielolańska jest osobą bardzo ambitną i
skuteczną. Ma wiele osiągnięć jeśli chodzi o służby patrolowe.
Wiceprzewodniczący Osiński prosi aby policjanci „przymykali ”oczy jeśli chodzi o
sprawność ciągników rolniczych typu wycieki oleju itp.
Pan Puszcz odpowiedział, że zgodnie z przepisami po drogach ma poruszać się
sprawny sprzęt.
Ad.13 Zamknięcia XXV 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

Sporządzono dnia 2016-08-01

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski
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