PROTOKOŁ NR XXXIV/17
z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 25 stycznia 2017r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie
w godzinach od 13,15 do 15,30
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni: Jerzy Siniarski
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni: Piotr Chyła
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XXXIV 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.
Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy
Mszczonów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w
trybie bezprzetargowym
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
obejmującego działki o nr ew. 419/2 i 918/17 w ich granicach
ewidencyjnych.
6. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXXIII Sesji został
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania 12 głosami za
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(Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Andrzej Osiński, Łukasz
Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek,
Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński) i 1 głosem wstrzymującym
się (Krzysztof Krawczyk) . W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.

Ad.3 Ocena stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta i gminy
Mszczonów.
Pan Roman Murgrabia – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Żyrardowie przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony
przeciwpożarowej w roku 2016 na terenie miasta i gminy Mszczonów.
Informacja stanowi załącznik do protokołu. Jednocześnie podziękował druhom z
OSP za pomoc mieszkańcom i osobom, które przemieszczały się przez teren tej
gminy i tego powiatu.
Pan Waldemar Suski Prezes Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w
Mszczonowie przedstawił informację z działalności Oddziału Zarządu MiejskoGminnego OSP RP w Mszczonowie, która stanowi załącznik do protokołu.
Pan Mirosław Zielonka Komendant Gminny ZOSP RP w Mszczonowie
ustosunkowując się do zaleceń przeprowadzania przeglądów sprzętu biorącego
udział w akcjach gaśniczych poinformował, że wszystkie nowe zakupy sprzętu
posiadają wszelkie normy. Będący w posiadaniu OSP sprzęt z okresu gdzie nie
było konieczności posiadania norm jest sprawny i jest w użytkowaniu strażaków
do czasu jego zużycia. Natomiast nowe zakupu sprzętu dokonywane są zgodnie
z wymogami i posiadają stosowne świadectwa dopuszczenia.
Pani Mieczysława Korzonkowska podinspektor w Urzędzie Miejskim w
Mszczonowie przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ochrony
przeciwpożarowej w Gminie Mszczonów w 2016r. Ponadto przekazała specjalne
podziękowane skierowane od Pana Słojewskiego pod adresem strażaków z OSP
Osuchów, Zbiroża i Mszczonowa za sprawną akcje gaśniczą w Nosach
Poniatkach.
Burmistrz Kurek podziękował druhom z jednostek OSP za ich pracę społeczną.
Poinformował, że trwają prace nad wprowadzeniem przepisów prawnych
mających na celu wprowadzenie dla strażaków ochotników dodatków do
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emerytów. Stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie określić kiedy
będzie nabór wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych na
modernizację strażnic OSP. W naszej gminie jest pilna potrzeba wykonania
modernizacji dwóch budynków OSP tj. w Grabcach Towarzystwo i w Zbiroży. Jest
również potrzeba doposażenia OSP Piekary w samochód gaśniczy. Również OSP
Zbiroża czeka na średni samochód gaśniczy , który obecnie jest w posiadaniu PSP.
Jest rozczarowany jeśli chodzi o sposób finansowania OSP. Ochrona
przeciwpożarowa kosztuje, gminy na ten cel wydatkują ogromne środki a firmy
ubezpieczeniowe, w których interesie jest ochrona mienia w znikomy sposób
wspomagają straże. Jego zdaniem to firmy ubezpieczeniowe powinny pokrywać
koszty akcji gaśniczych, a samorządy powinny wspomagać OSP. Uważa, że jeśli
nadal nikt nie będzie doceniał działań ochotników to ich zapał może się wypalić
a bez OSP państwowa straż pożarna sobie nie poradzi. Podziękował strażakom
ochotnikom i PSP za współpracę, która jego zdaniem jest bardzo dobra. Jedyna
jego uwaga dotycząca działań gaśniczych dotyczy wyłączenia prądu przez Zakład
Energetyczny, jest zdania, że zakład Energetyczny wyłącza prąd na zbyt dużym
obszarze gminy przez co spada ciśnienie wody w hydrantach. Na zakończenie
wypowiedzi poinformował, że jego zdaniem powinniśmy dążyć do tego aby OSP
Zbiroża była włączana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Radny Wirowski poinformował, że na dzień dzisiejszy w KSRG są dwie jednostki
OSP tj. Mszczonów i Osuchów. Nie ma nic przeciwko temu aby w tym systemie
był Osuchów ale jego zdaniem bardziej zasadnym jest włączenie do tego systemu
z uwagi na lokalizację OSP Zbiroża niż Osuchów.
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że wpisanie do KSRG OSP Osuchów
niczym nie opóźnia wpisania do tego systemu OSP Zbiroża.
Pan Jarosław Dębski – Naczelnik OSP w Osuchowie poinformował, że wpisanie
do KSRG OSP Osuchów spowodowane było geografią terenu. Ponadto wpisanie
OSP Osuchów do krajowego systemu nie wyklucza działania OSP Zbiroża. Z
punktu jednostki OSP ważniejsze dla niej jest wyposażenie niż samo włączenie
do KSRG, ponieważ działalność OSP i tak jest głównie oparta na dotacjach gminy
na nie na dotacjach państwowych. W kwestii statystyk wyjazdów do akcji
poinformował, że w OSP Osuchów nie zawiódł czynnik ludzki lecz system
selektywnego powiadamiania.
Pan Mariusz Grzejszczak – Prezes OSP w Zbiroży poruszył temat organizacji
działań ratowniczych przy wypadku na drodze Nr 50 podczas którego zginęła
trójka dzieci. Poinformował, że dyżurny z PSP nie pozwolił wyjechać do wypadku
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jednostce OSP Zbiroża twierdząc, że zadysponowano wystarczające środki. Jego
zdaniem tych wystarczających środków nie było. Ponieważ było dużo
poszkodowanych w wypadku oraz był źle zabezpieczony wypadek i objazdy.
Uczula, że w takich sytuacjach powinny być zaangażowane większe środki.
Zwrócił także uwagę na źle działający system selektywnego powiadamiania.
Pan Janusz Kociszewski Prezes OSP w Grabcach Towarzystwo ustosunkował się
do niedostatecznej oceny z inspekcji gotowości bojowej. Poinformował, że w
2016r. nie było takiej sytuacji aby strażacy nie wyjechali do akcji. W dniu inspekcji
nie było osoby odpowiedzialnej za dokumenty, które z uwagi na zły stan strażnicy
a szczególnie z uwagi na wilgoć nie są przechowywane w budynku strażnicy.
Podziękował Panu Burmistrzowi i radzie za dokonane zakupy dla jego jednostki
pozwalające na sprawne funkcjonowanie jednostki.
Radna Gryglewska podziękowała jednostkom OSP za działalność wychowawczą
jaką prowadzą w stosunku do młodzieży. Poprzez swoją działalność strażacy uczą
młodzież pewnych zachowań i za to im serdecznie dziękuje.
Pan Murgrabia w kwestii włączania jednostek do KSRG poinformował, że takie
włączenie następuje na podstawie analiz, gdzie pod uwagę bierze się takie
czynniki jak rozmieszczenie, możliwość podjęcia działań ratowniczych,
wyposażenie w niezbędny sprzęt itp. Jego zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie
aby poczynić starania o włączenie do KRSG kolejnej jednostki. Dodał, że OSP
Osuchów został włączony do KSRG na okres 5 lat a OSP Mszczonów
bezterminowo. W kwestii dysponowania jednostek do akcji poinformował, że do
czasu przybycia na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki to dyżurny PSP
dysponuje jednostkami. Z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszej
jednostki decyzje o dysponowaniu kolejnych jednostek podejmuje dowódca
akcji. W tym konkretnym przypadku nie było potrzeby dysponowania do akcji
kolejnych jednostek. Jeśli chodzi o zabezpieczenie objazdów to tymi sprawami
zajmuje się policja. On osobiście był na miejscu akcji i uważa, że akcja ratownicza
przeprowadzona była prawidłowo. Ma tylko wyrzuty sumienia w stosunku do
strażaków ochotników biorących udział w akcji za brak wsparcia
psychologicznego dla nich po przeprowadzonej akcji ratowniczej. Jeśli chodzi o
inspekcje gotowości bojowej poinformował, że przebiegają one według
schematu postępowania określonego w wytycznych komendanta
wojewódzkiego. Podczas tej inspekcji nie było 100% pewności czy wszyscy
strażacy obecni podczas inspekcji posiadają odpowiednie badania lekarskie. Nie
można więc było dopuścić ich do ćwiczeń.
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Przewodniczący Koperski podziękował osobom zaproszonym za przyjęcie
zaproszenia i przybycie na sesję. Dziękuje w imieniu wszystkich radnych za
działalność strażaków na rzecz ratowania życia i mienia mieszkańców nie tylko
tej gminy. Jest zdania, że w naszej gminie panują bardzo dobre relacje pomiędzy
burmistrzem, pracownikami gminy a jednostkami OSP. Jest dumny z naszych
strażaków, ponieważ jednostki OSP to nie tylko ratowanie życia i mienia ale także
miejsca krzewienia życia kulturalno-towarzyskiego w terenie. Za to wszystko
jeszcze raz dziękuje. Cieszy się bardzo, że widzi wśród naczelników i prezesów
OSP nowe twarze i to bardzo młode nowe twarze. Słowa podziękowania
skierował także pod adresem PSP za wspieranie ochotników i za bardzo dobre z
nimi relacje.

Ad.4 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Łukasz Koperski, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej
Osial, Dariusz Olesiński. Uchwała nr XXXIV/243/16 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.5 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 419/2 i
918/17 w ich granicach ewidencyjnych wraz z uzasadnieniem.
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się jaka jest powierzchnia działek
przeznaczonych do zmiany planu.
Pani Koszulińska odpowiedziała, że ponad 1 ha.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 419/2 i
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918/17 w ich granicach ewidencyjnych, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osiński, Łukasz Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Dariusz
Olesiński. Uchwała nr XXXIV/244/16 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.6. W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował o wydanych
zarządzeniach Burmistrza między sesjami. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do
protokołu. Ponadto dodał, że:
1. prowadzimy rozmowy z firmą, która przy termach chce wybudować
głęboki basen,
2. na sesję lutową przygotowujemy projekt reformy oświaty w naszej gminie,
3. Marszałek Struzik poparł wystąpienie o peron i tor w Mszczonowie przy
okazji modernizacji trasy kolejowej,
4. jeśli chodzi o stację w Szeligach to starania o peron można rozpocząć z
chwilą uruchomienia parku rozrywki,
5. w najbliższym czasie wyłoniona firma rozpocznie prace wstępne przy
budowie parku rozrywki.

Ad.7 W tym punkcie głos zabrali:
Przewodniczący Koperski odczytał:
1. pismo dotyczące skarg na funkcjonowanie nielegalnego schroniska dla
zwierząt. Zgodnie z właściwością przekazano to pismo do Burmistrza
Mszczonowa,
2. skargę na pracę Dyrektora ZOPO w kwestii organizacji dowozu dzieci do
szkoły. Skargę przekazano do Komisji rewizyjnej celem zbadania zarzutów
o których mowa w skardze.
Burmistrz Kurek poinformował, że urząd jest w konflikcie z panem prowadzącym
naszym zdaniem nielegalne schronisko dla psów i kotów. Gmina prowadzi w tej
sprawie postępowanie. Zaznaczył, że zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego w tym terenie nie ma możliwości funkcjonowania żadnego
schroniska dla zwierząt i gmina zrobi wszystko aby to schronisko zlikwidować.
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Radny Osial poinformował, że w kwestii uciążliwości działania tego schroniska w
pełni popiera treść pisma i prosi Pana Burmistrza o pomoc mieszkańcom w
likwidacji schroniska.
Przewodniczący Koperski w imieniu wyborców zgłosił problem zastawiania
wjazdu przez parkujące samochody na odcinku pomiędzy przychodnią BIMED a
p. Matusiak.
Burmistrz Kurek proponuje na bramie umieścić napis „nie parkować – brama
wjazdowa”.
Pani Koszulińska zwróciła uwagę, że zgodnie z przepisami nie wolno parkować na
wjeździe. Proponuje w przypadku blokowania wjazdu wezwać policję.
Burmistrz Kurek poinformował, że spotka się z p. Matusiak i porozmawia z nią na
ten temat.
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się czy będą zmienione okręgi szkolne.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że poza Wręczą gdzie chcemy dogęścić szkołę, nie
ma planowanych takich zmian. Ponadto zmiana okręgów musi być poprzedzona
przeprowadzeniem konsultacji.
Wiceprzewodniczący Osiński uważa, że przy okazji reformy należy urzeczywistnić
okręgi i dostosować ich do tego co dzieje się w terenie. Jako przykład podał
miejscowość Wygnanka, gdzie dzieci zgodnie z okręgiem szkolnym powinni
uczęszczać do Osuchowa a w rzeczywistości uczęszczają do szkoły w Lutkówce.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że w takim przypadku nie widzi problemu aby
zmienić okręg szkolny.
Radny Krawczyk poinformował, że potrzeba pewnych porządków w tym zakresie
wynika także z posiedzenia komisji oświaty jak również ze złożonej skargi w
sprawie organizacji dowozu do szkół. Ponadto prosi o pomoc w
wyegzekwowaniu od sklepu Lewiatan właściwego usytuowania kontenera na
śmieci. Kontener ten jest odkryty i stoi w granicach działki w pobliżu bloku
mieszkalnego, ponadto jego opróżnianie następuje o 5 rano czyli w czasie ciszy
nocnej.
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Burmistrz Kurek odpowiedział, że zaprosi na rozmowę szefa Firmy Lewiatan oraz
Prezesa SM w celu spisania zasad funkcjonowania tego sklepu w Mszczonowie.
Radny Głąbiński w związku z wypadkiem samochodowym przy bloku Północna
12 wnioskuje o postawienie znaku ograniczenia prędkości do 30 km/h na
wysokości lokalizacji placówki pocztowej w Mszczonowie.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że wniosek ten zostanie rozpatrzony.
Radny Wirowski wnioskuje o postawienie zakazu parkowania na wysokości
Zespołu Szkół na ul. Ługowej. Poinformował, że zdaniem dzielnicowego
Zielińskiego wniosek ten jest zasadny zwłaszcza tam gdzie są słupki.
Wiceprzewodniczący Osiński zwrócił uwagę na słabe ciśnienie wody w
hydrantach podczas pożaru w Nosach Poniatkach, które nie było spowodowane
wyłączeniem prądu.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że spadek ciśnienia wody był spowodowany
jednoczesnym tankowaniem wody w kilku miejscach.

Ad.8 Zamknięcia XXXIV 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 2017-02-02
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