PROTOKOŁ NR XXXIII/17
z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie

XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 4 stycznia 2017r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,10 do 14,20

Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: Krzysztof Krawczyk
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni: Piotr Chyła
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych na
sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum
do podejmowania uchwał.
Pani Zielińska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego
podjęcia uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę
Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Zielińskiej o
wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w
sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w
wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach
wychowania przedszkolnego , który w wyniku głosowania został przyjęty
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za wnioskiem głosowali:
Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Jerzy Siniarski, Andrzej
Osiński, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski,
Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński.
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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 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Ciemno - Gnojna.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości BadowoDańki
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego
tereny pomiędzy ulicami: Warszawską, Narutowicza, Sienkiewicza i
Dworcową.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Program Rewitalizacji miasta
Mszczonowa na lata 2016-2023''
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę
Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
9. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie obrad.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem porządku obrad
głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Jerzy Siniarski,
Andrzej Osiński, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar
Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXXII 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, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński, Łukasz Koperski, Renata Siwiec,
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Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej
Osial, Dariusz Olesiński. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.

Ad.3 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Ciemno - Gnojna.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy z wnioskiem o zmianę planu wystąpiła
Firma Mostva i czy jest właścicielem wszystkich gruntów objętych planem.
Pani Koszulińska odpowiedziała, że Firma Mostva nie jest właścicielem
wszystkich gruntów objętych planem ale drugi właściciel gruntów zna treść
zapisów planu i nie wnosi do tego uwag.
Radny Stusiński poinformował, że wszystkie projekty uchwał będące w porządku
obrad sesji zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisje Budżetu, Rozwoju i
Rolnictwa.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Ciemno - Gnojna, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński, Łukasz Koperski, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej
Osial, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXXIII/237/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.4 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Badowo-Dańki
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie nadania
nazwy ulicy w miejscowości Badowo-Dańki, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Jerzy Siniarski,
Andrzej Osiński, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar
Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński.
Uchwała nr XXXIII/238/16 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.5 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego tereny pomiędzy ulicami:
Warszawską, Narutowicza, Sienkiewicza i Dworcową.
Radny Wirowski poinformował, że zagospodarowanie tego obszaru było
dyskutowane na sesjach od ponad 10 lat. Jego zdaniem jest zasadne udrożnienie
tego terenu lecz nie wie jak to będzie wyglądało ponieważ na walnym zebraniu
Spółdzielni Mieszkaniowej negatywnie ustosunkowano się do prośby gminy o
przejęcie terenu na ulicę.
Burmistrz Kurek poinformował, że sprawa tego terenu ciągnie się już od dawna.
Dopóki nie było ustawy o wywłaszczeniu gruntów pod ulice i drogi musiała być
zgoda wszystkich na przekazanie gruntów. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka,
że właścicieli gruntów jest 18 z tego 15 zgadza się na przebicie ulicy. Spółdzielnia
Mieszkaniowa i jeszcze dwóch innych właścicieli nie wyraża na to zgody. Jeżeli
uchwalony zostanie plan to wówczas ci co się nie zgadzają na ulice otrzymają
decyzje wywłaszczeniowe i odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia.
Przewodniczący Koperski prosi o rozważne i szczegółowe podejście do tematu
zagospodarowania tego fragmentu miasta.
Burmistrz Kurek poinformował, że w trakcie wyłożenia planu mieszkańcy będą
mogli wnosić wnioski i uwagi do planu, które zostaną szczegółowo
przeanalizowane.
Pani Koszulińska poinformował, że z uwagi na mały fragment objęty planem z
pracownią urbanistyczną ustalono, że każdy właściciel gruntów będzie osobiście
zaproszony do konsultacji. Ponadto zaplanowana jest konsultacja planu już na
wstępnym jego etapie.
Burmistrz Kurek poinformował, że w tym terenie nic nie chcemy robić na siłę,
chcemy osiągnąć maksymalny konsensus w kwestii tego planu.
Radna Gryglewska poinformowała, że mieszkańcy osiedla obawiali się o garaże
stad takie stanowisko spółdzielni mieszkaniowej na walnym zebraniu.
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Przewodniczący Koperski zwrócił uwagę, że na tym obszarze występuje
podmokły teren.
Radny Głąbiński uważa, że większość mieszkańców nawet spółdzielni
mieszkaniowej będzie zadowolonych z tego planu , ponieważ na tym terenie
prawdopodobnie powstanie centrum handlowe miasta. Ponadto stwierdził, że
źle się stało, że na walnym zebraniu SM sprzedaże gruntów skumulowane zostały
w jednym punkcie. Gdyby były w oddzielnych punktach podejrzewa, że decyzja
byłaby inna.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego tereny pomiędzy ulicami:
Warszawską, Narutowicza, Sienkiewicza i Dworcową a, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński, Łukasz Koperski, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej
Osial, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXXIII/239/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.6 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
,,Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023''
Burmistrz Kurek poinformował, że program rewitalizacji jest dla nas jedyną
szansą na pozyskanie środków z dofinansowania zewnętrznego. Dziękuje Panu
Burmistrzowi Kozłowskiemu i całemu zespołowi ds. rewitalizacji za opracowanie
tego programu. Dodał, że w marcu tego roku musimy złożyć wniosek o
dofinansowanie I etapu programu. Program ten jest bardzo ambitny i jeśli uda
się go zrealizować to zmienimy bardzo estetykę naszego miasta a naszym
mieszkańcom na pewno będzie żyło się lepiej. Dlatego też prosi o uchwalenie
tego programu.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie
przyjęcia ,,Program Rewitalizacji miasta Mszczonowa na lata 2016-2023'', którą
w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński,
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Barbara Gryglewska, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński, Łukasz Koperski, Renata
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski,
Andrzej Osial, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXXIII/240/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.7 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,
innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Jerzy
Siniarski, Andrzej Osiński, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Dariusz
Olesiński. Uchwała nr XXXIII/241/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w
prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania
przedszkolnego

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w
prowadzonych przez Gminę Mszczonów przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania
przedszkolnego, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W
głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek
Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Jerzy Siniarski, Andrzej Osiński,
Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek
Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński. Uchwała nr
XXXIII/242/16 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.9. W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował o wydanych
zarządzeniach Burmistrza między sesjami. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.10 W tym punkcie głos zabrali:
Radny Głąbiński podziękował Panom Burmistrzom w imieniu swoim jak i radnej
Gryglewskiej oraz mieszkańców osiedla Dworcowa III za włączenie do I etatu
rewitalizacji ulic Brzoskwiniowej i Jeżynowej.
Pani Koszulińska poprosiła o składanie oświadczeń wyrażających zgodę na
nieodpłatne użyczenie terenu pod lokalizację zatok parkingowych i chodników w
ramach programu rewitalizacji osiedla Dworcowa III.
Radny Głąbiński zapytał się do kiedy jest termin złożenia tych oświadczeń.
Pani Koszulińska odpowiedziała, że najpóźniej do 15 stycznia br.
Radny Olesiński zapytał się czy firma Rekord wycofała się z inwestycji.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że nie wycofała się, ma pozwolenie na budowę
apart hotelu i prawdopodobnie rozpocznie inwestycje z chwilą rozpoczęcia
budowy parku rozrywki.
Radny Wirowski zapytał się czy zwiększy się ilość policjantów z chwilą oddania
do użytku nowego komisariatu. Ponadto zapytał się czy temat budowy
delfinarium w Mszczonowie definitywnie został zakończony.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że temat budowy delfinarium ostatecznie został
zakończony. Inwestor zwrócił gminie teren pod realizację inwestycji o gmina
oddała pieniądze za ten teren.
Pan Grzejszczak – Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie
poinformował, że nie może udzielić odpowiedzi w kwestii budowy komisariatu
ponieważ nie zajmuje się tym tematem. Na temat zwiększenia etatów w
komisariacie też nie ma żadnych informacji.
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Burmistrz Kurek poinformował, że rozmawiał z Zastępcą Komendanta
Powiatowego Policji w Żyrardowie na temat zwiększenia etatów w naszym
komisariacie. Pani Komendant przygotowuje wniosek do Ministerstwa o
zwiększenie etatów w naszym komisariacie on jako Burmistrz oraz Rada Miejską
będą musieli wystosować pismo z poparciem tego wniosku. Jeśli chodzi o
budowę komisariatu to idzie ona zgodnie z harmonogramem. Z chwilą
przeniesienia się Komisariatu do nowej siedziby wystąpimy do wojewody o
przekazanie nam na własność obecnego budynku komisariatu.
Radny Osial zgłosił formalny wniosek o przywrócenie dzwonka w Szkole
Podstawowej we Wręczy. Jest to prośba rodziców dzieci uczących się w tej
szkole.
Pani Zielińska poinformowała, że w tej szkole nie funkcjonuje dzwonek z uwagi
na dużą liczbę dzieci autystycznych, na które źle działają dzwonki. Ponadto
dodała, że praktycznie w klasach I-III jest system bez dzwonkowy i nie zaleca się
używanie dzwonków na przerwy.
Radny Osial uważa, że jeżeli jest plan lekcji to dzwonek na przerwy i lekcje
powinien być, a sygnał dzwonka może być dostosowany do dzieci autystycznych.
Pani Zielińska poinformowała, że Wręcza jest małą szkołą, w której uczy się 10
dzieci autystycznych. Na dzieci autystyczne w tej szkole otrzymujemy ponad
600.000 subwencji i praktycznie te dzieci utrzymują szkołę. Dlatego też w kwestii
dzwonka musimy zaleźć kompromis.
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że rodzice dzieci przedszkolnych z
Lutkówki wystąpiły z pismem do pana Burmistrza w kwestii przedłużenia godzin
pracy przedszkola w Lutkówce.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że takie pismo do niego nie wpłynęło. Zapytał się
pani Zielińskiej o ewentualne przeciwskazanie dot. przedłużenia czasu pracy tego
przedszkola.
Pani Zielińska odpowiedziała, że nie wie jakiej grupy dzieci to dotyczy i jedynym
ewentualnym przeciwskazaniem jest czynnik ekonomiczny.
Burmistrz Kurek poinformował, że jeśli będą to dwie osoby to nie ma sensu
przedłużania godzin przedszkola, te osoby mogą przenieść dzieci do Osuchowa
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gdzie przedszkole działa dłużej. Nie ma mowy aby przedłużać godziny
przedszkola dla grupy poniżej 7 osób.
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się czy wniosek na fotowoltanikę został
złożony.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że tak i przeszedł pomyślnie ocenę formalną.
Wiceprzewodniczący Osiński podziękował Panu Burmistrzowi za dbałość o drogi
gminne jeśli chodzi o odśnieżanie.

Ad.11 Zamknięcia XXXIII 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 2017-01-09
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