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PROTOKOŁ NR XXVII/16 
z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie 

 
XXVII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 5 października 
2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała 
nieprzerwanie w godzinach od 13,10 do 14,45 
 
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 XXVII 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.   
 
Burmistrz Kozłowski poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch 
projektów uchwał: 

1. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie 
Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji 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 

2.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz 
realizacji Projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza 
Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa" 

 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza 
Kozłowskiego o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz 
realizacji Projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, 
Wiskitki i Miasta Żyrardowa", który w wyniku głosowania został przyjęty 
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za wnioskiem głosowali: 
Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, 
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar 
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Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Łukasz Koperski, Dariusz 
Olesiński. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza 
Kozłowskiego o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na 
zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji 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, który w wyniku głosowania został przyjęty 
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 14 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, Łukasz Koperski, Dariusz 
Olesiński. 
 
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. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji Mszczonów oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości 
Sosnowica 

8. Podjęcie uchwały W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do 
partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji 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 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa instalacji do produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, 
Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa" 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na 
rok 2016 .     
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11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Żyrardowskiemu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej 
pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu. 

13. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej 
14. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.  
15. Wolne wnioski i zapytania.  
16. Zakończenie obrad.  
W głosowaniu udział wzięło 14 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, Łukasz 
Koperski, Dariusz Olesiński. 
 
 

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXVI Sesji został 
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i 
zastrzeżeń do protokołu 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, Łukasz Koperski, Dariusz Olesiński. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

 
 

Ad.3 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
zaopiniowania likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów wraz z uzasadnieniem. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji 
w dniu 3 października pozytywnie zaopiniowano projekt tej uchwały. 
 

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
zaopiniowania likwidacji dotychczasowej aglomeracji Mszczonów oraz 
wyznaczenia nowej aglomeracji Mszczonów, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie.  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
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, Łukasz 
Koperski, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXVII/191/16 stanowi załącznik do 
protokołu. 
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Ad.4 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości wraz z uzasadnieniem. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji 
w dniu 3 października pozytywnie zaopiniowano wszystkie projekty uchwał w 
sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie.  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
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, Łukasz 
Koperski, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXVII/192/16 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 

Ad.5 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie.  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
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, Łukasz 
Koperski, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXVII/193/16 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 

Ad.6 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie.  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
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, Łukasz 
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Koperski, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXVII/194/16 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 
 

Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Sosnowica ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na zgłoszone uwagi do tego planu. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji 
w dniu 3 października radni opowiedzieli się za odrzuceniem wszystkich 
przedstawionych przez Panią Koszulińską uwag tym samym utrzymując 
stanowisko Burmistrza Mszczonowa. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uwagę nr 1, którą w wyniku 
głosowania jednogłośnie odrzucono.  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za 
odrzuceniem uwagi 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, Łukasz Koperski, Dariusz Olesiński 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uwagę nr 2, którą w wyniku 
głosowania jednogłośnie odrzucono.  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za 
odrzuceniem uwagi 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, Łukasz Koperski, Dariusz Olesiński 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uwagę nr 3, którą w wyniku 
głosowania jednogłośnie odrzucono.  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za 
odrzuceniem uwagi 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, Łukasz Koperski, Dariusz Olesiński 
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji 
w dniu 3 października pozytywnie zaopiniowano cały projekt tej uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
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obejmującego fragment miejscowości Sosnowica, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie.  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem 
uchwały 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, 
Łukasz Koperski, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXVII/195/16 stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
 

Ad.8 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy 
Partnerskiej w zakresie realizacji 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 dodając, że liderem tego projektu jest Powiat Żyrardowski. W naszej 
Gminie projektem tym objęte będą termy, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, 
Wręczy i w Bobrowcach oraz budynek przy ul. Grójeckiej 45. Wartość tego 
projektu dla naszej gminy wynosi 874.849,80 zł z tego dofinansowanie 
554.782,80 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji 
w dniu 3 października pozytywnie zaopiniowano projekt tej uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w 
zakresie realizacji 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 
14 radnych. Za przyjęciem uchwały 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, Łukasz Koperski, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXVII/196/16 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.9 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu pn. 
„Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: 
Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa" 
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informując, że liderem tego projektu jest Gmina Radziejowice. Na naszej gminie 
zainstalowanych będzie 156 zestawów OZE z tego 47 zestawów solarów, 64 
zestawy fotowoltaiczne i 45 pomp ciepła. Wartość projektu wynosi 2.639.047,44 
zł, wartość dofinasowania wynosi 1.943.877,78 zł. Pozostała kwotę w wysokości 
22% będą wpłacali mieszkańcy za realizacje projektów.  
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji 
w dniu 3 października pozytywnie zaopiniowano projekt tej uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie umowy partnerskiej na rzecz realizacji 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 
14 radnych. Za przyjęciem uchwały 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, Łukasz Koperski, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXVII/197/16 
stanowi załącznik do protokołu. 
 
 

Ad.10 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej 
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2016 wraz z uzasadnieniem.      

  
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji 
w dniu 3 października pozytywnie zaopiniowano 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 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
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, Łukasz 
Koperski, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXVII/198/16 stanowi załącznik do 
protokołu. 
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Ad. 11 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu wraz z 
uzasadnieniem. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji 
w dniu 3 października pozytywnie zaopiniowano projekt tej uchwały. 
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu, którą w wyniku głosowania 
przyjęto jednogłośnie.  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem 
uchwały 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, 
Łukasz Koperski, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXVII/199/16 stanowi załącznik 
do protokołu. 
 
 

Ad.12 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie utworzenia 
gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w 
Mszczonowie” i nadania jej statutu wraz z uzasadnieniem. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się skąd wzięła się proponowana nazwa 
jednostki. 
 
Pani Zielińska odpowiedziała, że wynika to z przepisu ustawowego. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się jak to będzie wyglądało organizacyjnie. 
 
Pani Zielińska odpowiedziała, że Centrum Usług Wspólnych przejmie 
pracowników, majątek i zadania obecnego ZOPO. Na kolejną sesję będzie 
przygotowany projekt uchwały w sprawie likwidacji ZOPO. 
 
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji 
w dniu 3 października pozytywnie zaopiniowano projekt tej uchwały. 
 
Pani Zielińska poinformowała, że Gminy mają wybór albo utworzenie Centrum 
Usług Wspólnych albo realizacja zadań przez urząd. W naszej gminie 
proponujemy aby zadania oświatowe realizowało Centrum Usług Wspólnych. 
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Radny Olesiński zapytał się czy w związku z utworzeniem tej nowej jednostki 
dyrektorom szkół ubędzie biurokracji. 
 
Pani Zielińska odpowiedziała, że niektóre dokumenty księgowe takie jak polityka 
rachunkowości będzie tworzyło centrum, ponadto centrum będzie odpowiadało 
za sprawozdawczość.  
 
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie utworzenia 
gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w 
Mszczonowie” i nadania jej statutu, którą w wyniku głosowania przyjęto 
jednogłośnie.  W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały 
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, Łukasz 
Koperski, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXVII/200/16 stanowi załącznik do 
protokołu. 
 

Ad.13 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof 
Krawczyk poinformował, że od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna odbyła jedno 
posiedzenie kontrolne w urzędzie dokonując kontroli przychodów i wydatków 
targowisk i nie stwierdziła w tym zakresie żadnych nieprawidłowości. 

 

Ad.14. W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował o wydanych 
zarządzeniach Burmistrza między sesjami. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do 
protokołu. Ponadto dodał, że: 

1. Plan inwestycyjny gminy przebiega zgodnie z grafikiem, 

2. Zgodnie z planem przebiega modernizacja skrzydła budynku szkoły 
podstawowej w Mszczonowie, 

3. Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację szkoły podstawowej w 
Piekarach, 

4. Zgodnie z harmonogramem przebiega układanie rurociągu deszczowego 
od wlotu w ul. Żyrardowskiej aż do mostka na ul. Poniatowskiego, 

5. Rozpoczęły się w tym tygodniu inwestycje na drogach powiatowych, 
planowane zakończenie prac ustalone jest na koniec listopada, 

6. Do końca listopada nastąpi przebudowa skrzyżowania i chodnika w 
Badowo Dańkach, 
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7. Kończą się prace projektowe naszego nowego komisariatu i do końca tego 
roku planowane jest wykonanie stanu „0”, 

8. W dniu wczorajszym odbyło się duże spotkanie z Panią Minister Edukacji 
dotyczące zmian w oświacie. Niestety nie będzie możliwe podniesienie 
ilości klas we Wręczy i Bobrowcach o klasę IV z uwagi na wprowadzenie do 
klasy IV podziału na przedmioty – w tych szkołach pozostaną klasy I-III.   W 
szkołach w Piekarach i Lutkówce będą klasy I-VIII zaś w Osuchowie IV-VIII. 
Jeśli chodzi o Mszczonów to należy się zastanowić czy zrobić dwie szkoły 
podstawowe czy ewentualnie w obecnej szkole podstawowej klasy I-IV a 
w obecnym gimnazjum klasy V-VIII. Pani Minister poinformowała, że 
została podjęta decyzja o dwubranżowej szkole zawodowej. Jeśli chodzi o 
utratę pracy przez nauczycieli w związku z reformą to jest zdania, że u nas 
tego problemu nie będzie, 

9. W dniu 20 listopada br. w szkole w Osuchowie odbędzie się uroczystość z 
okazji 60-lecia powstania szkoły, 

10.  Na najbliższej komisji będziemy dyskutowali na temat wprowadzenia 
naszych rozwiązań samorządowych w gminie Szumsk na Ukrainie. 

 

Radny Osial jest zdania, że nie utworzenie IV klasy w szkole podstawowej we 
Wręczy i w Bobrowcach może spowodować odpływ dzieci z tych szkół ponieważ 
dzieci te na jeden rok będą zmuszone zmienić szkołę a potem znowu przenieść 
się do nowej szkoły. Rodzice już dzisiaj zgłaszają, że jak dojdzie do takiej sytuacji 
to wolą od razu przenieść dziecko do szkoły w której będą się uczyły przez kilka 
lat. 

 

Burmistrz Kurek odpowiedział, że nie ma możliwości aby w szkole we Wręczy 
było 8 klas, nie wiadomo także czy w Mszczonowie będzie jedna szkoła czy też 
dwie. Ostatecznej decyzji w tej sprawie nie ma, to wszystko będzie poddane 
dokładnej analizie i dyskusji również na komisjach rady miejskiej. 

 

 
Ad.15 W tym punkcie głos zabrali: 

 
 
Radny Krawczyk zwracając się do Pana Ludwiaka zapytał się czy jest nadzieja na 
pozyskanie w tym roku samochodu dostosowanego do przepychania kanalizacji. 
 



11 

 

Pan Ludwiak odpowiedział, że plan wieloletni na lata 2016-2020 zakłada zakup 
takiego samochodu, na pewno ten zakup nie będzie zrealizowany w tym roku. 
Jeśli będą środki finansowe to może nastąpi taki zakup w 2017r. na razie obecne 
WUKO spełnia wymogi spółdzielni mieszkaniowej. 
 
Radny Głąbiński podziękował za usuniecie zakrzaczeń na ul. Poniatowskiego oraz 
za sprawne uruchomienie basenu sportowego w dniu 11 września.  
 
Radna Gryglewska poprosiła o informacje na temat gminnych obchodów Dnia 
Edukacji. 
 
Pani Zielińska odpowiedziała, że gminne obchody Dnia Edukacji odbędą się w 
dniu 13 października w MOK. Rozpoczęcie uroczystości nastąpi o godzinie 17.00. 
Przewidziano wręczenie nagród Burmistrza Mszczonowa, spektakl teatralny oraz 
poczęstunek. 
 
Radna Gryglewska zwróciła uwagę na słabe oznakowanie budynków 
indywidualnych na ul. Ługowej w Mszczonowie.  
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że oznakowanie budynków indywidualnych leży 
w gestii ich właścicieli. Policja ma prawo egzekwowania takiego oznakowania. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się czy podjęte zostały jakieś działania w 
związku z ostatnią tragedią na terenie naszej gminy. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że samorząd Mszczonowa zapewnił opiekę 
psychologiczną rodzicom oraz zainterweniował w GDDKiA w sprawie powołania 
specjalnej komisji w celu podjęcia działań, aby na tym odcinku drogi nie 
dochodziło do podobnych tragedii. Ponadto dodał, że nasze szkoły wezmą udział 
w pogrzebie tragicznie zmarłych dzieci. 
 
Radny Wirowski poprosił Pana Dyrektora Szymańskiego aby w przyszłym roku 
elastycznie zachować się w kwestii zamykania basenu sportowego. 
 
Pan Szymański odpowiedział, że w przyszłym roku OSiR będzie elastycznie 
podchodził do terminu zamknięcia basenu sportowego. W projekcie budżetu na 
2017r. zaplanowano już wydatki na ten cel. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się czy udało się zaplanować wydatki dla 
organizacji pozarządowych na rok 2017. 
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Pan Szymański odpowiedział, że pytanie to jest przedwczesne. 
 
Radny Głąbiński zapytał się o możliwość zamontowania nakrapianych 
spowalniaczy przed rondem u zbiegu ulic Tarczyńskiej i Maklakiewicza. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że zastanowimy się na tym tematem, być może 
dobrym rozwiązaniem będzie wprowadzenie ograniczenia prędkości na ul. 
Tarczyńskiej na odcinku od ul. Niesiołowskiego do ronda.  Wymaga to jednak 
głębszej analizy i zastanowienia się nad ograniczeniem rozwijania nadmiernej 
prędkości na tym odcinku. 
 
Pani Pływaczewska dyrektor MOK zaprosiła wszystkich obecnych na uroczystą 
inaugurację Mszczonowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która odbędzie 
się 8 października w MOK-u. 
 
Pan Banaszkiewicz poinformował, że od kilku lat stara się o przyłączenie energii 
elektrycznej do jego działki, która musi iść drogą gminną ponieważ obok są 
prywatne działki. Obecnie te prywatne działki wykupiła firma Global Park i jedyną 
możliwością poprowadzenia energii elektrycznej do jego działki jest droga 
gminna. Gmina mu skutecznie utrudnia doprowadzenie energii poprzez tę drogę 
argumentując, że w przyszłości być może te przewody będą przeszkadzały. W 
chwili obecnej ta droga została sprzedana i pozostał tylko kawałek drogi ok. 150 
m prowadzącej do jego działki. W jego ocenie ułożenie kabli w tej drodze nic nie 
będzie przeszkadzało ponieważ nikt z tej drogi już nie będzie korzystał. Prosi o 
pozwolenie na wykonania tego przyłącza, ponieważ sprawa ta już trwa kilka lat, 
on jest w tym czasie na działce bez prądu i dalsze takie przebywanie bez prądu 
jest już niemożliwe. 
 
Burmistrz Kurek odpowiedział, że Pan Banaszkiewicz kupując działkę miał wiedzę 
co kupuje i jakiej szerokości jest droga dojazdowa. Problem podłączenia energii 
może w bardzo prosty i korzystny dla siebie sposób rozwiązać uzyskując lepszy 
przy tym kształt swojej działki wymieniając część swojej działki z firmą Global na 
bezpośredni dostęp do drogi powiatowej Mszczonów – Wręcza. W trzy metrowej 
drodze nie widzi możliwości złożenia mediów. 
 
Pan Banaszkiewicz odpowiedział, że droga ta ma 2,5 m a droga 3 m sprzedana 
została po drugiej stronie jego działki też bez jego wiedzy i on jako użytkownik 
drogi nie został powiadomiony o sprzedaży. Firma Global Park chce wykupić jego 
działkę a on nie chce jej sprzedać dlatego też nie domówi się z tą firmą. Jedyną 
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możliwością wykonania przyłącza w tej chwili jest wykonanie go w drodze 
gminnej i nie rozumie dlaczego gmina mu to uniemożliwia. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że w życiu aby pokonać i rozwiązać problemy 
trzeba często pójść na kompromis zwłaszcza, że jeżeli powstanie park 
beneficjentem z wygranym losem może być również Pan Banaszkiewicz. 
Wymiana gruntów metr za metr nie jest dla stron krzywdząca. Mieszkańcy gminy 
wiążą duże nadzieje z budową parku na poprawę swojego bytu i nie może jedna 
osoba blokować tej inwestycji. Firma Global stała się właścicielem gruntów 
przyległych do drogi na ¾ długości i wystąpiła z wnioskiem o sprzedaż części tej 
drogi więc zgodnie z przepisami miała prawo do nabycia tej drogi w trybie 
bezprzetargowym. 
 
Pan Banaszkiewicz stwierdził, że sprzedana część drogi sąsiadowała z co najmniej 
dwoma właścicielami a nie z jednym właścicielem i dlaczego ta działka - droga 
została sprzedana jeśli było 3 właścicieli. Gdyby był jeden właściciel to jego by to 
nie interesowało. Swoją działkę nigdy nie sprzeda bo kupił ją nie po to aby ją 
sprzedawać, bo nie handluje działkami. Sprzedano drogę 3 m a jemu 
pozostawiono drogę 2,5 m, jeśli będzie jakiś wypadek czy pożar tam nie dojedzie 
ani straż ani pogotowie. W jego ocenie ta działka została sprzedana na niekorzyść 
gminy ponieważ firma , która zakupiła działkę nie ma zamiaru jej użytkować ale 
ma zamiar ją odnajmować za 400 tys. zł rocznie. Czy gmina zamiast sprzedawać 
działkę nie mogłaby odnajmować działkę za co najmniej tę sumę co sprzedała. 
 
Przewodniczący Koperski zapytał się o intencje wystąpienia Pana Banaszkiewicza  
 
Pan Banaszkiewicz poinformował, że jego intencją jest załatwienie sprawy 
przyłącza energetycznego do jego działki. Ale chce usłyszeć dlaczego gmina 
sprzedała działkę, którą firma wynajmuje za 400 tys. zł rocznie. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że Firma Global Park wykupiła tereny pod 
realizację Parku Rozrywki i nikomu nie wynajmuje żadnych terenów. Ponadto 
droga ta miała powierzchnię około 600 m2 i nikt za wynajęcie takiej powierzchni 
nie zapłaciłby 400 tys. zł rocznie. Swojego stanowiska w sprawie wykonania 
przyłącza w drodze gminnej nie zmieni. Pan Banaszkiewicz ma szansę na 
częściową wymianę gruntów i załatwienie tej sprawy. 
 
Pan Banaszkiewicz owszem może zamienić swoje grunty na inną działkę, z tym 
że firma zaproponowała do zamiany działkę zaperzoną obok wysypiska śmieci na 
Słabomierzu przy samym wysypisku śmieci. Poza tym te 400.000 zł o których 



14 

 

wspomniał to nie jest za wynajem tej drogi tylko wszystkich działek. Po drugie 
według niego firma ta jest niewiarygodna. Dlaczego jak ma powstać Park Of 
Poland to on ma wyjść z tego pięknego terenu na wysypisko śmieci. Ponadto nie 
wie jak działa ta firma skoro tereny kupowały dwie firmy, które należą do tych 
samych osób i wynajmują tereny trzeciej firmie gdzie są też te same osoby. Nie 
rozumie tego. 
 
Burmistrz Kurek poinformował, że spółki kupowały grunty za zgodą Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i działają zgodnie z prawem. 
 
Przewodniczący Koperski przerwał dyskusję toczącą się pomiędzy Panem 
Banaszkiewiczem a Burmistrzem Kurkiem.  
 
 

Ad.16  Zamknięcia XXVII 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 2016-10-12 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


