1

PROTOKOŁ NR XXVI/16
z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XXVI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 7 września 2016r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,15 do 16,45
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni: Piotr Chyła, Dariusz Olesiński
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XXVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Zientek, który powitał wszystkich
obecnych na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji na obecną chwilę uczestniczy
12 radnych, co stanowi quorum do podejmowania uchwał.
Burmistrz Kozłowski poinformował, że w pkt 10 i 11 jest nowe brzmienie tytułu
uchwał. Ponadto prosi o wykreślenie z porządku obrad pkt 15 dotyczącego
informacji Burmistrza z działań miedzy sesjami.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza
Kozłowskiego o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego informacji z
działań Burmistrza Mszczonowa między sesjami, który w wyniku głosowania
został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za
wnioskiem głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
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. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku oraz w
placówkach podległych Gminie Mszczonów.
4. Ocena działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie.
5. Informacja z działalności sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów
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6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1778/12,
1778/15 i 1778/16 w ich granicach ewidencyjnych
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 1112/2 i
1112/3 w ich granicach ewidencyjnych
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właściciel lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków
i zasad korzystania z przystanków
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie w zakresie
wykonania programów funkcjonalno -użytkowych, studium wykonalności i
wniosku aplikacyjnego do projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji
energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na
terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i
Miasta Żyrardowa”
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do
partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie w zakresie
wykonania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn.
„Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie
Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta
Żyrardowa"
12. Podjęcie 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 rozliczenia.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2016 .
14. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem porządku obrad
głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial.

Ad. 2 Wiceprzewodniczący Zientek stwierdził, że protokół z XXV Sesji został
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i
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zastrzeżeń do protokołów przyjmując go w drodze głosowania jednogłośnie. Za
przyjęciem protokołu głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej
Osial. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.

Ad. 3 W tym punkcie Burmistrz Kozłowski przedstawił informację z
wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku. Informacja stanowi załącznik
do protokołu.
Na sesje przybył Przewodniczący Rady Miejskiej w Mszczonowie Pan Łukasz
Koperski, który przejął przewodnictwo obradom.
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa w dniu
5.09 dokładnie przeanalizowała sprawozdanie i zaopiniowała go jednogłośnie
pozytywnie. W imieniu członków komisji dziękuje Pani Skarbnik i Panu
Burmistrzowi Kozłowskiemu za płynną realizację budżetu Gminy Mszczonów w I
półroczu 2016r.

Ad.4 W tym punkcie Pan Michał Szymański przedstawił prezentacje z
działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. Prezentacja stanowi
załącznik do protokołu. Ponadto poinformował, że obiektu OSiR powoli się
starzeją , wychodzą kolejne usterki i awarie. Dlatego też należy w
przyszłorocznym budżecie zaplanować środki na wykonanie paru pozycji
remontowych w obiektach OSiR.
Radny Głąbiński zapytał się o możliwość przedłużenia od przyszłego sezonu czasu
funkcjonowania basenu sportowego z uwagi na dobre warunki pogodowe w
miesiącu wrześniu chociaż do 15.09. W kwestii kalendarza imprez sportowych
np. rozgrywek siatkówki prowadzonych przez UKS Olimpijczyk prosiłby aby taka
informacja ukazywała się na bieżąco na naszej stronie internetowej. Dziękuje
także za organizację turnieju piłki ręcznej o puchar Bogdana Laskowskiego i ma
nadzieję, że ta impreza na stałe będzie wpisane do programu jarmarku
mszczonowskiego. Ponadto zapytał się na co przeznaczona jest dotacja na piłkę
ręczną.
Pan Szymański odpowiedział, że w kwestii przedłużenia sezonu otwarcia basenu
sportowego należy dokonać dogłębnej analizy ponieważ są bardzo duże koszty
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podgrzewania wody przy chłodnych nocach. Obecnie z basenów korzysta około
40-50 osób a koszt dogrzania wody jest bardzo wysoki. Nie mniej jednak w
przyszłorocznym budżecie postara się zaplanować tak środki aby przesunąć
termin zamknięcia basenu sportowego. W kwestii rozgrywek siatkówki uważa,
że nie ma problemu aby kalendarz imprez nawet wszystkich klubów sportowych
zamieścić na stronie internetowej. Jeśli chodzi o dotację na piłkę ręczną to
dotacja ta wynosi 7.000 zł i z reguły jest przeznaczona na płacę instruktorów i
trenerów. OSiR pomaga klubom i stowarzyszeniom organizacyjnie na ile może
lecz w kwestii finansowej ma ograniczone możliwości.
Przewodniczący Koperski uważa, że faktem jest, że dalsze utrzymywanie w
miesiącu wrześniu basenu sportowego generuje ogromne koszty, ale jest zdania,
że warto przeanalizować ten temat, gdyż w tak gorący wrzesień, jak w tym roku,
nasi mieszkańcy i nie tylko oni mogliby śmiało korzystać z pełnej oferty Term.
Prosi więc o rozważenie tej kwestii ale nie za wszelką cenę. W kwestii dotacji do
stowarzyszeń zapytał się Burmistrza Kozłowskiego do kiedy jest ostateczny
termin złożenia zapotrzebowania na środki do przyszłorocznego budżetu.
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że termin jest jednakowy dla wszystkich czyli
do 30 września. Wszystkie propozycje powinny trafić do Pani Skarbnik, ale z
doświadczenia wie, że wnioski te będą opiewały na kwotę znacznie
przekraczającą możliwości finansowe gminy.
Przewodniczący Koperski zwracając się do przedstawicieli klubów sportowych i
stowarzyszeń poinformował, że przygotowanie projektu budżetu należy do
kompetencji burmistrza, prosi więc o złożenie do Pani Skarbnik propozycji do
przyszłorocznego budżetu w terminie do 30.09. Podsumowując punkt dotyczący
informacji z działalności OSiR na ręce Pana Dyrektora Szymańskiego złożył
podziękowania wszystkim pracownikom OSiR na ich pracę zaznaczając, że jest
wśród mieszkańców pozytywny odbiór działalności sportowo rekreacyjnej na
terenie naszej gminy. Jednocześnie prosi o rozważenie możliwości organizacji
większej ilości rajdów rowerowych, które cieszą się ogromnym
zainteresowaniem.
Radny Wirowski podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi podziału
środków na dotacje na poszczególne dyscypliny sportowe. Jest zdania, że taka
dyscyplina sportowa jak hokej na trawie jest dyscypliną niszową a generuje duże
koszty. Jego zdaniem większy nacisk powinien być położony na piłkę siatkową,
piłkę ręczną oraz koszykówkę ponieważ jest to sport bardziej masowy.
Zastanawia się czy warto tak promować hokej na trawie.
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Przewodniczący Koperski poinformował, że dlatego prosił o składanie propozycji
do budżetu aby rozpocząć dyskusję na temat finansowania sportu i być może
okaże się, że należy zrewidować niektóre dyscypliny sportowe.
Pan Szymański apeluje o to aby nie obniżać dotacji na poszczególne dyscypliny
sportowe. Wszystkie kluby traktują się po partnersku wypracowując jakiś
kompromis. W innych gminach są wprowadzone punktacje między innymi za
osiągnięcia, ale jest bardzo trudno wprowadzić takie punktacje.

Ad.5 Informacja z działalności sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów
Pan Marek Sikora, trener hokeja na trawie w UKS Lutkówka omówił działalność
klubu, w tym sekcji hokeja na trawie oraz sekcji tenisa stołowego, do których w
sumie uczęszcza ponad 60 osób. Trener podkreślił, że w roku 2015 dwóch
zawodników UKS Lutkówka zostało powołanych do kadry narodowej, co jest
ogromną nobilitacją i wyróżnieniem klubu z Lutkówki na arenie całego kraju.
Sprawozdanie z działalności klubu stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Zientek podziękował Panu Sikorze za sprowadzenie hokeja
na trawie do Lutkówki ponieważ tam jest bardzo wysokie zainteresowanie tą
dyscypliną sportu i są również bardzo wysokie wyniki. Jeszcze raz za to bardzo
dziękuje. Jednocześnie poinformował, że nikt nie ma na myśli zabieranie
pieniędzy na tę dyscyplinę sportu.
Radny Głąbiński jest zdania, że przedstawiona przez Pana Sikorę prezentacja
obroniła wysokość środków przeznaczanych na tę dyscyplinę sportu. Gratuluje
Panu Sikorze wytrenowania zawodników kadry krajowej.
Radny Krawczyk jest zdania, że poprzez specyfikę tej dyscypliny promowana jest
nasza gmina w odległych rejonach naszego kraju.
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że jest emocjonalnie związany z tą
dyscypliną sportu. W sport ten zaangażowane są dzieci z ubogich rodzin i dzięki
uprawianiu tego sportu w Lutkówce mieli możliwość zwiedzenia kawałka
naszego kraju. Bardzo dziękuje Panu Sikorze za pracę z sekcją hokeja na trawie.
Pani Dominika Święconek Prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Fresh”
przedstawiła sprawozdanie z działalności SKF „Fresh”, które stanowi załącznik do
protokołu.
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Radny
Głąbiński
dziękuje
za
to,
że
w
przypadku
SKF
Fresh” jest taka sytuacja, że rodowita mszczonowianka podjęła się działalności
na rzecz młodego pokolenia. Ma nadzieję, że środki finansowe na tę działalności
z roku na rok będą większe.
Pani Święconek zwróciła uwagę, że na turnieje wyjeżdża niejednokrotnie
jednorazowo 3-, 4 lub 5 autokarów. Co do działalności na rzecz stowarzyszenia
poinformował, że ona tylko reprezentuje rodziców zaangażowanych w pracę
stowarzyszenia a jest ich wielu.
Radny Suski zapytał się czy zarząd Stowarzyszenia interesuje się wynikami w
nauce swoich zawodników.
Pani Święconek odpowiedziała, że interesują się wynikami w nauce, ponadto
dodała, że w grupie zaawansowanej są już 4 trenerki, które prowadzą zajęcia z
młodszymi dziećmi.
Pan Bogdan Kierzkowski przedstawił sprawozdanie z działalności LKS „Osuchów”
sekcja lekkoatletyczna, które stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Zientek jest zdania, że warto było budować obiekty w
Osuchowie, są one na bardzo wysokim poziomie, wynikiem czego są
niebagatelne sukcesy zawodników z Osuchowa. Dziękuje więc wszystkim za
prace oraz za osiągane wyniki.
Pan Jerzy Penczonek – Prezes LKS „Osuchów” jest zdania, że obiekt w Osuchowie
wykorzystany jest w minimalnym stopniu jeśli chodzi o lekkoatletykę. Jego
zdaniem zarządzanie tym obiektem należy powierzyć profesjonalnym osobom.
W kwestii sekcji piłki nożnej poinformował, że w sekcji seniorzy jest 23
zawodników. Sekcja ta prowadzi rozgrywki w klasie A i otarła się o awans do ligi
okręgowej. Jeśli chodzi o pozostałe sekcje młodzieżowe to do rozgrywek tych
sekcji zgłoszonych jest 103 zawodników. Same opłaty zawodnicze z tytułu udziału
w zawodach pokrywają 68% budżetu w ramach dotacji. Dwie drużyny tj. rocznik
2000-2002 oraz rocznik 2004 w których skupionych jest około 70 dzieci są
trenowane przez jednego trenera ponieważ na więcej trenerów ich nie stać.
Poinformował, że kiedyś był pomysł aby dotacje dzielić na faktyczną ilość dzieci
ćwiczących, może wrócić do tego. Aby zaspokojone były potrzeby tego klubu jego
zdaniem potrzebny jest na ten cel budżet około 65.000 zł. Zawodnicy z rocznika
2000 i 2002 awansowali do ligi okręgowej. Klub jego zdaniem ma ograniczone
możliwości zarobkowania, to termy mogą zarabiać pieniądze tylko należy je
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odpowiednio zareklamować. Uważa, że należy zareklamować nasze termy tam
gdzie są ludzie np. na Mazurach, nad morzem itp. Jako przykład podał możliwość
reklamowania na masztach jachtów cumujących w przystaniach. Poruszył także
sprawę bezpłatnego udostępnienia lodowiska w godzinach wieczornych dla
hokeistów seniorów. Uważa, że należy dać im szansę trenowania, byłby to fajny
ukłon w stronę kolejnej sekcji przy minimalnych kosztach.
Przewodniczący Koperski poinformował, że wszystkim zależy bardzo na ludziach,
którzy mają pasję. Jeśli chodzi o hokeistów seniorów też jest tego zdania, że
należy coś zrobić w kierunku umożliwienia im trenowania.
Pan Zdzisław Banasiak – Prezes KS „Mszczonowianka” przedstawił sprawozdanie
z działalności tego klubu, które stanowi załącznik do protokołu.
Radna Barbara Gryglewska, jako Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw
Społecznych, podziękowała reprezentantom gminnych klubów sportowych za
zaangażowanie i zarażenie sportowym duchem dzieci i młodzież. Jako długoletni
nauczyciel wie, co to znaczy pracować z młodzieżą, mieć pasje oraz robić wiele
rzeczy, pomimo braku wystarczających środków. Dziękuję działaczom
sportowych za pracę, której efekty widać na każdym kroku. Ważne, że pomimo
niełatwych czasów, chcą oni działać na rzecz aktywizacji młodzieży.Za zarażanie
młodych swoją pasją serdecznie im dziękuje.
Radny Głąbiński podziękował Panom Burmistrzom, Prezesowi Banasiakowi i
Dyrektorowi OSiR za boisko za stadionem. Jest to obiekt, z którego może
korzystać całe miasto. Jest to obiekt bardzo potrzebny i ma nadzieję na
rozbudowę tego obiektu.
Przewodniczący Koperski poinformował, że dzięki profesjonalnej bazie
sportowej oraz konstruktywnej współpracy samorządu Mszczonowa ze
społecznikami i działaczami sportowymi, dziś możemy poszczycić się wynikami i
zawodnikami, którzy zwyciężają i reprezentują Mszczonów w zawodach
ogólnopolskich. W związku z tym, co roku samorząd robi wszystko, by jak
najlepiej wspierać finansowo nasze kluby i stowarzyszenia, które przynoszą nam
chlubę. Chociaż wie, że potrzeby są większe niż możliwości finansowe, zapewnił
jednak, że samorząd będzie starał się dysponować środki tak, żeby w jak
największym stopniu spełnić oczekiwania klubów i stowarzyszeń sportowych.
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Ad.6 Pani Małgorzata Krześniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
obejmującego działki o nr ew. 1778/12, 1778/15 i 1778/16 w ich granicach
ewidencyjnych wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
obejmującego działki o nr ew. 1778/12, 1778/15 i 1778/16 w ich granicach
ewidencyjnych, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie.
W
głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek
Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Łukasz
Koperski, Andrzej Osial. Uchwała nr XXVI/183/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7 Pani Małgorzata Krześniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie
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
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 uczestniczyło
11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata
Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Łukasz Koperski, Andrzej Osial. Uchwała
nr XXVI/184/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8 Pani Małgorzata Krześniak 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 uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar
Suski, Marek Zientek, Łukasz Koperski, Andrzej Osial. Uchwała nr XXVI/185/16
stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.9 Pani Małgorzata Krześniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właściciel lub zarządzającym
jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków wraz z
uzasadnieniem. Ponadto poinformowała, że na wniosek rodziców dodatkowo
wprowadzono jeszcze trzy przystanki.
Radny Krzysztof Krawczyk jest zdania, że umiejscowienie przy ulicy Sienkiewicza
w Mszczonowie (przy Geotermii Mazowieckiej) przystanku autobusowego
spowoduje spotęgowanie istniejących już całonocnych schadzek młodzieży w
tych okolicach.
Wiceprzewodniczący Osiński jest zdania, że ten przystanek nie będzie generował
wzmożonego ruchu młodzieży po godzinie 20-tej.
Pani Krześniak poinformowała, że przystanek ten wprowadzono do uchwały już
w 2014r. ale nie spowodowało to uruchomienia go, ponieważ nie jest nim
zainteresowana żadna linia autobusowa.
Przewodniczący Koperski zgadza się z radnym Krawczykiem, że w tamtej okolicy
źle się dziej i coś z tym należy niewątpliwie zrobić.
Radny Krawczyk poinformował, że prawdopodobnie z Zarządu Spółdzielni
wpłynie skarga do Komendy Wojewódzkiej na niedostateczne interwencje policji
na tym terenie.
Przewodniczący Koperski uważa, że należy przeanalizować zasadność
usytuowania przystanku na ul. Sienkiewicza tym bardziej, że jest już przystanek
dla młodzieży przy LO.
Pani Krześniak jeszcze raz poinformowała, że przystanek ten wprowadzono do
uchwały już w 2014r. ale nie spowodowało to uruchomienia go, ponieważ nie
jest nim zainteresowana żadna linia autobusowa.
Przewodniczący Koperski jest zdania, że prewencyjnie przystanek ten należy
wykreślić.
Radny Krawczyk zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z wykazu przystanku
przy ul. Sienkiewicza.

10

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek radnego Krawczyka o
wykreślenie z wykazu przystanku przy ul. Sienkiewicza, który w wyniku
głosowania został przyjęty jednogłośnie. Za wnioskiem głosowało 11 radnych
(Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk,
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek,
Łukasz Koperski, Andrzej Osial)
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właściciel lub zarządzającym jest Gmina
Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków ze zmiana
polegająca na wykreśleniu z wykazu przystanków przystanku na ul. Sienkiewicza,
którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło
10 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński,
Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar
Suski, Marek Zientek, Łukasz Koperski, Andrzej Osial. Uchwała nr XXVI/186/16
stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Zientek podziękował za zajęcie się sprawą przystanków
autobusowych w Osuchowie.

Ad.10 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o
Partnerstwie w zakresie wykonania programów funkcjonalno -użytkowych,
studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. „Budowa
instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności
publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska,
Wiskitki i Miasta Żyrardowa” wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o
Partnerstwie w zakresie wykonania programów funkcjonalno -użytkowych,
studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. „Budowa
instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności
publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska,
Wiskitki i Miasta Żyrardowa”, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali:
Marek Baumel, Robert Głąbiński, Mirosław Wirowski, Krzysztof Krawczyk,
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek,
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Łukasz Koperski, Andrzej Osial. Uchwała nr XXVI/187/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.11 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o
Partnerstwie w zakresie wykonania studium wykonalności i wniosku
aplikacyjnego do projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł
odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska,
Wiskitki i Miasta Żyrardowa" wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o
Partnerstwie w zakresie wykonania studium wykonalności i wniosku
aplikacyjnego do projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł
odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska,
Wiskitki i Miasta Żyrardowa", którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali:
Marek Baumel, Robert Głąbiński, Mirosław Wirowski, Krzysztof Krawczyk,
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek,
Łukasz Koperski, Andrzej Osial. Uchwała nr XXVI/188/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.12 Pani Sitek przedstawiła projekt 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
rozliczenia 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
rozliczenia, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
uczestniczyło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel,
Robert Głąbiński, Mirosław Wirowski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Łukasz Koperski,
Andrzej Osial. Uchwała nr XXVI/189/16 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.13 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i
Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
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, Robert Głąbiński, Mirosław Wirowski, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek
Zientek, Łukasz Koperski, Andrzej Osial. Uchwała nr XXVI/190/16 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.14 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof
Krawczyk poinformował, że od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna odbyła dwie
kontrole. Pierwsza dotyczyła kontroli zasadności przyznawania pomocy
materialnej przez MOPS zaś druga kontroli wpływów i wydatków w Przedszkolu
Miejskim za 2015r. i I półrocze 2016r. W obu przypadkach komisja nie
stwierdzała żadnych nieprawidłowości.
Ad.15 W tym punkcie głos zabrali:
Wiceprzewodniczący Zientek w imieniu mieszkańców miejscowości Budy Strzyże
i Strzyże zawrócił się z prośbą o interwencję u władz powiatu żyrardowskiego
dotyczącą wycięcia zakrzaczeń w ciągach dróg powiatowych znajdujących się w
tychże miejscowościach. Ponadto prosi też o usunięcie zakrzaczeń w ciągu ulicy
ulicy Królewskiej biegnącej ze Strzyż w stronę Piekar
Radny Głąbiński prosi również o wycięcie dzikorosnących krzaków na ulicy
Poniatowskiego w Mszczonowie
Wiceprzewodniczący Osiński wnioskuje o możliwość dowożenia osób starszych z
terenów wiejskich do Mszczonowa autobusami zawożącymi dzieci do szkół.
Jego zdaniem jest taka możliwość w związku z tym, że zmienił się system
dowożenia dzieci na tzw. liniowy i warto by wykorzystać tę możliwość by autobus
zabierał również z przystanków osoby starsze, które nie mają jak dostać się do
Mszczonowa.
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Przewodniczący Koperski wnioskuje aby każdorazowo na sesji w punkcie wolne
wnioski i zapytania uczestniczyli naczelnicy wydziałów oraz kierownicy gminnych
jednostek organizacyjnych. Omawianie tego punktu ustalono na godzinę 15,30.
Pani Krześniak poinformowała, że Urząd wystąpi do PKS o rozważenie propozycji
Wiceprzewodniczącego Osińskiego o zorganizowanie przy okazji dowozu dzieci
transportu innych osób zwłaszcza starszych z terenów wiejskich do Mszczonowa.
W kwestii usunięcia zakrzaczeń przy drodze powiatowej już wystąpiła do
Starostwa.
Radny Krzysztof Krawczyk w imieniu mieszkańców Dworcowej 8 prosił o
interwencję pracowników Urzędu Miejskiego w sprawie rozwiązania kwestii
parkingu przy sklepie Lewiatan, ponieważ samochody dostawcze blokują
mieszkańcom drogę wjazdową na osiedle.
Pani Krześniak poinformowała, że zlecono opracowanie koncepcji miejsc
parkingowych na ul. Dworcowej. Niestety Zarząd Dróg Wojewódzkich nie zgadza
się na nowe miejsca parkingowe, dlatego też jakiekolwiek działania gminy w tym
zakresie będą utrudnione.
Radny Siniarski prosi o interwencje w powiecie dotyczącą zakończenia prac
związanych z kopaniem rowów wzdłuż drogi powiatowej.

Ad.16 Zamknięcia XXVI 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 2016-09-15

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski
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