PROTOKOŁ NR XXXV/17
z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XXXV Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 22 lutego 2017r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,15 do 16,20
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1

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 15 radnych, co stanowi quorum
do podejmowania uchwał.
Pani Koszulińska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości
Pani Barbulant poprosiła o wprowadzenie po porządku obrad dwóch punktów
dotyczących podjęcia uchwał:
1. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
2. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady
komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za
inkaso

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Koszulińskiej w
sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, który w wyniku
głosowania został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15
radnych. Za wnioskiem 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski.
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Barbulant w
sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady
komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso,
który w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu
uczestniczyło 15 radnych. Za wnioskiem 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek Pani Barbulant w
sprawie wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w
drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, który w wyniku
głosowania został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15
radnych. Za wnioskiem 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski.
Rada Miejska w Mszczonowie w drodze głosowania jednogłośnie przyjęła
następujący porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Mszczonów
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba.
Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Badowo-Dańki.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Adamówek.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Mszczonów
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obejmującego działkę o nr ew. 25/11 położoną w miejscowości Badów
Górny
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2017
10.Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mszczonów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Żyrardowskiemu.
12.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości
punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów
składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w postępowaniu
rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na
terenie Gminy Mszczonów
13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości
punktowej poszczególnych kryteriów oraz rodzajów dokumentów
składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów
14.Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
15.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę dyrektora
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie
16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
17.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości
wynagrodzenia za inkaso
18.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
19.Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej.
20.Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
21.Wolne wnioski i zapytania.
22.Zakończenie obrad.
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Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXXIV Sesji został
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania 13 głosami za
(Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Andrzej Osiński, Łukasz
Koperski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek,
Mirosław Wirowski, Andrzej Osial, Dariusz Olesiński, Krzysztof Krawczyk) i 2
głosami wstrzymującym się (Piotr Chyła, Jerzy Siniarski) . W głosowaniu udział
wzięło 15 radnych.

Ad.3 Ocena bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy
Mszczonów
Pan Krzysztof Puszcz –Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie
przedstawił informację z działalności Komisariatu Policji w Mszczonowie za
2016r., która stanowi załącznik do protokołu. Ponadto podziękował za bardzo
dobra współpracę z samorządem Mszczonowa w 2016r.
Pan Arkadiusz Zgieb – Komendant Powiatowy Policji w Żyrardowie przedstawił
sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, które
stanowi załącznik do protokołu. Ponadto podziękował Komendantowi Puszczowi
za bardzo dobrą pracę, która przełożyła się na efekt pracy całej Komendy
Powiatowej.
Radny Wirowski poinformował, że nigdy nie miał problemu przy załatwianiu
spraw z dzielnicowymi czy też z Panem Komendantem. Zawsze był załatwiany w
sposób bardzo dobry. Uważa, że pan Komendant Puszcz jest osobą właściwą na
tym stanowisku ponieważ wykrywalność przestępstw wzrasta. Zwrócił uwagę na
przejście dla pieszych za rondem na ul. Tarczyńskiej. Są dwa przejścia
namalowane na ulicy z których jedno jest oznakowane a drugie nie. Proponuje
zamalować pasy na przejściu nieoznakowanych.
Wiceprzewodniczący Osiński zwrócił uwagę na kontrole ruchu drogowego na
drodze nr 50, prosi o zwiększenie kontroli radarowych na skrzyżowaniu w
Chudolipiu.
Wiceprzewodniczący Zientek wyraził swoje zadowolenie ze zmniejszenia liczby
przestępstw przy jednoczesnym wzroście wykrywalności przestępstw. Dziękuje
całej załodze Komisariatu Policji w Mszczonowie za skuteczne eliminowanie
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przestępstw na szkodę mieszkańców. Szczególne słowa podziękowania
skierował za skuteczne wykrycie sprawców kradzieży drzewa, Panu
Komendantowi dziękuje za osobiste kierowanie akcją ujęcia sprawców a Pani
dzielnicowej za wykrycie tych sprawców. Ma tylko nadzieję, że Pan Prokurator
dopilnuje skazania sprawców tych kradzieży.
Przewodniczący Koperski zwrócił uwagę, że przy placu budowy nowego
komisariatu zbiera się młodzież.
Pan Puszcz odpowiedział, że nadzorują ten teren i na razie nic złego tam się nie
dzieje.
Radny Głąbiński zwracając się do Komendanta Zgieba pogratulował mu
osobowości i umiejętnej współpracy z Komisariatem Policji w Mszczonowie.
Radny Krawczyk dziękuje za prace prewencyjną policji i za nocne patrole na
osiedlu.
Radny Baumel prosi o skierowanie patroli w weekendy w teren MOK.
Pan Zgieb poinformował, że wskazane miejsca odnotowano i zostaną one
sprawdzone. Prosi o wchodzenie na stronę krajowej mapy zagrożeń. Jego
zdaniem podstawą funkcjonowania policji jest służba prewencyjna i kontakt ze
społeczeństwem.
Pan Marek Marciniak Prokurator Rejonowy w Żyrardowie ocenił bardzo wysoko
pracę Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie i Komisariatu Policji w
Mszczonowie. W tym miejscu podziękował komendantom za bardzo dobrą
współpracę. Na zakończenie wypowiedzi poinformował, że trwa tydzień pomocy
ofiarom przestępstw i prosi o rozpropagowanie tej akcji w terenie.
Przewodniczący Koperski podziękował serdecznie Panom Komendantom i Panu
Prokuratorowi za przybycie na sesję. Dodał, że Rada Miejska w Mszczonowie
zawsze przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa publicznego stad też w
tematyce sesji taki temat. Bardzo dziękuje komendantom za bardzo dobrą
współpracę z samorządem Mszczonowa oraz za wzmożone wysiłki, które
prowadzą do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Mszczonów.
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Ad.4 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Gąba.
Radny Stusiński poinformował, że wszystkie uchwały za wyjątkiem uchwał
wprowadzonych na dzisiejszej sesji uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu,
Rozwoju i Rolnictwa.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Gąba,
którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło
15 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała
nr XXXV/245/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Badowo-Dańki.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Badowo-Dańki, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XXXV/246/17
stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.6 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Adamówek.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Adamówek, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła, Jerzy
Siniarski. Uchwała nr XXXV/247/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości
Wiceprzewodniczący Zientek prosi o podjęcie w/wym uchwały
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XXXV/248/17 stanowi załącznik
do protokołu.

Ad.8 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę o nr ew. 25/11
położoną w miejscowości Badów Górny
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę o nr ew. 25/11
położoną w miejscowości Badów Górny, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XXXV/249/17 stanowi załącznik
do protokołu.

Ad.9 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017 , którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XXXV/250/17 stanowi załącznik
do protokołu.

Ad.10 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017 uchwały zmieniającej Wieloletnią
Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XXXV/251/17 stanowi
załącznik do protokołu.
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Ad.11 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017 uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XXXV/252/17 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.12 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz
rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych na terenie Gminy Mszczonów
Radna Gryglewska poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia
kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz
rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w
postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych na terenie Gminy Mszczonów, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XXXV/253/17 stanowi
załącznik do protokołu.
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Ad.13 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz
rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów
Radna Gryglewska poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie określenia
kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz
rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania kryterium w
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów, którą w
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15
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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała
nr XXXV/254/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.14 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego oraz przedstawiła zmiany w obwodach szkolnych, które nastąpiły po
przeprowadzonych zebraniach z rodzicami uczniów
Radna Gryglewska poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały
Przewodniczący Koperski zapytał się czy został osiągnięty kompromis w sprawie
nowej sieci szkół ze społecznością lokalną.
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że pewne zmiany do projektu sieci
szkół wprowadzone były na jego wniosek a dotyczy to Wygnanki ulice : Kręta,
Wschodnia i część Długiej , w wyniku odbytego zebrania z rodzicami dzieci,
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których ta zmiany dotyczyłaby pozostawiono obwód na dotychczasowych
warunkach poza wyjątkiem część ul. Długiej.
Pani Zielińska poinformowała, że wygaszanie gimnazjum mogłoby dotyczyć tylko
Mszczonowa ale już teraz zdecydowaliśmy się za włączeniem go do Szkoły
Podstawowej po to aby można było w lepszy sposób zagospodarować
nauczycieli. Jeśli chodzi o Osuchów to gimnazjum funkcjonuje w ramach zespołu
szkół i z mocy ustawy przekształca się w szkołę podstawową.
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się jak będą technicznie funkcjonować
gimnazja po 1 września.
Pani Zielińska odpowiedziała, że nadal będzie klasa II i III gimnazjum, świadectwo
wystawi Dyrektor Szkoły Podstawowej ale z pieczątką gimnazjum.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy są jakieś konflikty dotyczące sieci szkół.
Pani Zielińska odpowiedziała, że zebrania odbyły się w Wygnance oraz
Zimnicach, powiadomieni mieszkańcy zgłosili się na te zabrania. W wyniku tych
zebrań postanowiono pozostawić dotychczasowe obwody za wyjątkiem
Wygnanki ul. Długa 1-4 . Ponadto dodała, że po podjęciu ostatecznej uchwały
można zawsze powrócić do sprawy zmian w obwodach szkół. Zwróciła także
uwagę na fakt, że ustalone obwody szkolne upoważniają do dowozu szkolnego

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła, Jerzy
Siniarski. Uchwała nr XXXV/255/17 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.15 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Krawczyk
przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na pracę dyrektora
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie wraz z uzasadnieniem.
Pani Zielińska poinformowała, że sprawa dowozu do szkoły była poruszana na
wczorajszym zebraniu w Zimnicach. Zaproponowano aby osiedle w Zimnicach
położone pod Białogórnym przyłączyć do obwodu szkoły w Osuchowie i
Bobrowcach lecz rodzice dzieci uczęszczających do szkoły w Piekarach z tego
osiedla nie chcą zmiany, chcą tylko dowozu z pod domu. Dowóz ten jest
realizowany ale nie z pod domu.
Wiceprzewodniczący Osiński jest zdania, że organizacja dowozu do szkoły w
Piekarach z tego osiedla jest nieekonomiczna ponieważ w jedną stronę
samochód do Piekar jedzie przez Osuchów.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi na pracę dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Mszczonowie, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W
głosowaniu uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła,
Jerzy Siniarski. Uchwała nr XXXV/256/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.16 Pani Barbulant przedstawiła projekt e uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W
głosowaniu uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła,
Jerzy Siniarski. Uchwała nr XXXV/257/17 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.17 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i
określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady komunalne w drodze inkasa i
określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 15 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XXXV/258/17 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.18 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 15 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, Piotr Chyła, Jerzy Siniarski. Uchwała nr XXXV/259/17 stanowi załącznik
do protokołu.

Ad.19 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof Krawczyk
poinformował, że w dniu 9 lutego Komisja Rewizyjna dokonała analizy
spłacalności podatków od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz
podatku rolnego za rok 2016 , w tym umorzeń podatków. W powyższym zakresie
nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Ponadto Komisja rozpatrzyła skargę
na działalność Dyrektora ZOPO i zawnioskowała do Rady Miejskiej o uznanie
skargi za bezzasadną.
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Ad.20. W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował o wydanych
zarządzeniach Burmistrza między sesjami. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do
protokołu. Ponadto dodał, że:
- rozpoczęły się prace wstępne przy parku rozrywki,
- z uwagi na roztopy nastąpiło pogorszenie stanu dróg tłuczniowych.

Ad.21 W tym punkcie głos zabrali:
Radny Wirowski zapytał się o przeznaczenie działki przy termach.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że na dzisiejszej sesji podjęto uchwałę o zbyciu
części działki pod budowę basenu głębokiego. Zbycie będzie w drodze przetargu
z określeniem warunków pod co ma być sprzedaż. Pozostanie w gestii gminy
jeszcze prawie 30 arów od ul. Północnej. Przeznaczenie tego terenu można
będzie określić po wybudowaniu pierwszego etapu parku rozrywki. Reszta
terenu przeznaczona jest pod budowę apart hoteli.

Ad.22 Zamknięcia XXXV 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 2017-03-02
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