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PROTOKOŁ NR XXXVI/17
z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 29 marca 2017r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,00 do 15,10
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XXXVI 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.
Porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Ocena stanu ochrony środowiska na terenie powiatu Żyrardowskiego ze
szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miasta
Mszczonowa
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok
2017 .
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mszczonów.
10.Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej.
11.Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
12.Wolne wnioski i zapytania.
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13.Zakończenie obrad.

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

Ad. 3 Ocena stanu ochrony środowiska na terenie powiatu Żyrardowskiego
ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Mszczonów.
Pan Andrzej Hasa - Kierownik Delegatury w Płocku Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Warszawie przedstawił Informację Mazowieckiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na
obszarze województwa mazowieckiego. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Burmistrz Kurek zapytał się czy jest coś wiadomo na temat patentu polskiego na
montowanie na wylocie komina instalacji służących do dopalania spalin.
Pan Hasa odpowiedział, że słyszał o takim urządzeniu ale on osobiście na tym się
nie zna. Na pewno takie rozwiązania funkcjonują w przemyśle. Jego zdaniem
gdyby spalanie węglem skierować do energetyki to byłaby nad tym lepsza
kontrola. Montowanie w kominach dopalaczy spalin w indywidualnym
budownictwie zawsze wiąże się z podwyżką kosztów eksploatacyjnych przez co
zainteresowanie takimi rozwiązaniami jest niewielkie.
Wiceprzewodniczący Zientek zapytał się czy w Europie jest już zauważalne
jeszcze jedno zanieczyszczenia tzw. zanieczyszczenie światłem i czy w Polsce
prowadzi się monitoring tego zanieczyszczenia.
Pan Hasa odpowiedział, że jest to rzeczywiście problem, ale na razie jest to
problem niezauważalny.
Natomiast prowadzony jest monitoring
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promieniowania elektromagnetycznego i prowadzi się monitoring stężenia
ozonu.
Pan Krzysztof Zawadzki – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Starostwa Powiatowego w Żyrardowie przedstawił informację na temat stanu
środowiska na terenie miasta i gminy Mszczonów. Informacja stanowi załącznik
do protokołu.
Pan Grzegorz Ludwiak – Dyrektor ZGKiM w Mszczonowie przedstawił informację
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie,
która stanowi załącznik do protokołu.
Pani Janina Sitek Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej w Urzędzie Miejskim
w Mszczonowie przedstawiła:
- analizę stanu gospodarki odpadami w Gminie Mszczonów za 2016r.
- raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Mszczonów za lata
2013-2015
Materiały stanowią załącznik do protokołu.
Radny Wirowski zapytał się czy znane są jakieś programy rządowe wspierające
gminy w działaniach mających na celu poprawę powietrza. Dodał, że w naszej
Gminie jest dofinansowanie do wymiany piecy ale być może są jeszcze inne
programu mające na celu poprawę jakości powietrza.
Pan Zawadzki poinformował, że są programu gospodarki niskoemisyjnej ze
źródłami finansowania z RPO, programy marszałkowskie z dofinansowaniem
unijnym w ramach których wykonywana jest termomodernizacja i
fotowoltanika.
Pan Hasa jest rozgoryczony tym, że w sytuacji zanieczyszczenia pyłem i smogu
przestały działać takie programy jak „KAWKA” z których korzystały samorządy.
Obecnie funkcjonują programy finansowane przez NFOŚ i WFOŚ jak też
programy z dofinansowaniem unijnym.
Burmistrz Kozłowski poinformował, że nasza gmina w ramach ochrony powietrza
uczestniczy w dwóch projektach w których w jednym liderem jest powiat a w
drugim liderem jest Gmina Radziejowice.
Pierwszy projekt dotyczy
zainstalowania ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej a
drugi dotyczy zainstalowania solarów, pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych na
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budynkach indywidualnych. Oba projekty przeszły pozytywną ocenę formalną
ale jeszcze nie ma merytorycznej oceny punktowej. Jego zdaniem największym
problemem jest palenie odpadami w piecach. Mamy program dofinansowania
do wymiany piecy z węgłowego na gazowe. Na początku działania programu
zainteresowanie wymianą piecy było duże, w miarę działania programu
zainteresowanie to spadło. Nasze dofinansowanie wynosi 80% kosztów
wymiany ale społeczeństwo nie stać na bieżące utrzymanie pieca przy obecnej
cenie gazu.

Ad.4 Pan Ludwiak – Dyrektor ZGKiM przedstawił projekt uchwały w
sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński,
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek. Uchwała nr XXXVI/260/17
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5 Pan Maciej Głąbiński Pracownik MOPS przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mszczonowie wraz z uzasadnieniem.
Radna Gryglewska poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mszczonowie, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr
Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski,
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Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek
Zientek. Uchwała nr XXXVI/261/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 6 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wraz z
uzasadnieniem.
Radna Gryglewska poinformowała, że Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr
Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski,
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek
Zientek. Uchwała nr XXXVI/262/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującego fragment miasta Mszczonowa
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa
pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującego fragment miasta Mszczonowa, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej
Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek. Uchwała nr XXXVI/263/17
stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.8 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017 wraz z uzasadnieniem.
Radny Stusiński 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 2017, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski,
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek
Zientek. Uchwała nr XXXVI/264/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 9 Burmistrz Kozłowski przedstawił projekt uchwały zmieniającej
Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Mszczonów wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę
Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Mszczonów, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej
Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Mirosław Wirowski, Marek Zientek. Uchwała nr XXXVI/265/17
stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof
Krawczyk poinformował, że od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna dokonała
kontroli gospodarki finansowej OSiR i MOPS za 2016 rok i w obu przypadkach nie
stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Ad. 11 Omawianie tego punktu Rada Miejska w Mszczonowie przełożyła
na kolejna Sesję Rady Miejskiej.

Ad.12 W tym punkcie Przewodniczący Koperski przypomniał radnym o
terminie złożenia oświadczeń majątkowych za 2016r. oraz przedstawił projekt
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pisma skierowanego do Rejonu Sieci Warszawa Województwo Poczta Polska S.A
w sprawie podjęcia działań usprawniających pracę Placówki Pocztowej w
Mszczonowie. Projekt pisma stanowi załącznik do protokołu.

Ad.13 Zamknięcia XXXVI 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 2017-03-30

7

