PROTOKOŁ NR XXXVIII/17
z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 26 kwietnia 2017r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie
w godzinach od 13,10 do 16,25
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XXXVIII 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.
Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa
samorządowego w Polsce oraz wyrażenia poparcia dla stanowiska Związku
Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadecyjności liczonej
wstecz
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru
podatków w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2017
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mszczonów
10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Mszczonów z
organizacjami pozarządowymi za 2016 rok.
11. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej.
12. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.
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Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXXVII 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, Marek Zientek. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

Ad.3 Ocena stanu dróg na terenie miasta i gminy Mszczonów.
Pan Romuald Merecki – Drogomistrz Obwodu Drogowego w Mszczonowie
przedstawił informację o drogach krajowych na obszarze Gminy Mszczonów,
która stanowi załącznik do protokołu.
Na sesję przybył Radny Mirosław Wirowski
Przewodniczący Koperski zapytał się co to znaczy turbinowe rondo
Pan Merecki odpowiedział, że jest to rondo dwupasmowe ze zmienionymi
promieniami na wylocie.
Przewodniczący Koperski poinformował, że o tym rondzie była już mowa podczas
ubiegłorocznej sesji. Zapytał się czy realizacja tego zadania zależy od przyznanych
środków.
Pan Merecki odpowiedział, że decyzja o przebudowie tego ronda już zapadła ale
realizacja przebudowy uzależniona jest od tego czy będą przyznane na ten cel
środki finansowe.
Przewodniczący Koperski zapytał się kiedy zakończy się modernizacja drogi S8.
Pan Merecki odpowiedział, że całkowite zakończenie tej inwestycji przewidziano
na koniec 2019 roku.
Przewodniczący Koperski zapytał się jak będzie przebiegał odbiór inwestycji
skoro jest dwóch wykonawców.
Pan Merecki odpowiedział, że są to co prawda dwie odrębne inwestycje ale
termin realizacji jest zbliżony.
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Przewodniczący Koperski zapytał się czy na odcinku od Radziejowic do Paszkowa
będzie droga serwisowa.
Pan Merecki odpowiedział, że ciągi serwisowe będą na całości odcinka za
wyjątkiem tych odcinków gdzie nie są potrzebne.
Przewodniczący Koperski zapytał się dokąd będą trzy pasy ruchu.
Pan Merecki odpowiedział, że od Warszawy do Nadarzyna.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy będą wykonane ronda w Mszczonowie.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że w pierwszej kolejności będzie wykonane rondo
przy Keramzycie ale w planie do wykonania jest też drugie rondo.
Radny Olesiński dziękuje za wykonanie odwodnienia i kanalizacji przy rondzie w
Adamowicach i cieszy się, że będzie robione pobocze. Zwrócił także uwagę na złe
promienie na rondzie od strony Powązek, które powodują, że samochody
ciężarowe wjeżdżają na pobocze i psują go.
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się czy coś wiadomo na temat dalszej
przebudowy skrzyżowania w Chudolipiu. Zaznaczył, że w planach była budowa
tam ronda.
Pan Merecki poinformował, że nic mu na temat tych planów nie wiadomo.
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się czy ktoś zastanawiał się nad
wykonaniem dwupasmowej drogi na odcinku Wiskitki – Grójec.
Pan Merecki poinformował, że nic mu na ten temat nie wiadomo.
Radny Wirowski prosi o informację na temat ul. Dworcowej w Mszczonowie.
Pan Merecki odpowiedział, że jest to droga wojewódzka.
Pan Andrzej Pydzik – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił
informację na temat robót wykonanych w 2016r, na drogach powiatowych oraz
zamierzeniach na 2017r. Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Radny Osial poprosił aby na drodze nr 4715 podsypać pobocza na odcinku
biegnącym przez sołectwo Świnice. Droga ta jest bardzo wąska i przy mijaniu
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jeden samochód musi zjechać na pobocze, które jest powybijane, co z kolei grozi
wypadkiem.
Pan Pydzik odpowiedział, że taki stan poboczy spowodowany jest tym, że są
zwężone jezdnie, pobocza mają złe spadki i brak jest odwodnienia. Z uwagi na
ograniczone środki robią remonty tam gdzie jest to najpilniejsze. Na drodze o
której mowa naprawy wymagają nie tylko pobocza ponieważ nastąpiła
degradacja całej drogi. Jest zdania, że przy budowie parku rozrywki powinna być
dokonana przebudowa całego ciągu komunikacyjnego. Nie mniej jednak zwróci
uwagę na problem jakie zgłosił Radny Osial i spróbuje go rozwiązać.
Radny Osial zwrócił uwagę na konieczność wykonania odwodnienia na drodze
we Wręczy na wysokości posesji 31 i 33. Prosi bardzo o zajęcie się tym tematem.
Pan Pydzik odpowiedział, że zajmie się tym tematem.
Wiceprzewodniczący Zientek podziękował za remont fragmentu drogi przez
Zimnice i Piekarowo. Zapytał się czy może mieć nadzieję na remont kolejnego
odcinka Michalin – Osuchów.
Pan Pydzik odpowiedział, że nie ma na ten odcinek drogi środków w budżecie,
ma natomiast zabezpieczone środki na drogę Michalin-Gąba.
Wiceprzewodniczący Zientek zwrócił uwagę na agonalny stan drogi od Zimnic do
Piekar.
Pan Pydzik odpowiedział, że wnioskował o środki na ten odcinek drogi ale ich nie
otrzymał.
Radny Siniarski dziękuje za poprawę nawierzchni na fragmencie drogi z
Osuchowa do Bobrowiec. Prosi o wykonanie rowu po prawej stronie drogi z
Bobrowiec do Janówka. Ponadto zwrócił uwagę na hałas samochodowy na
drodze w Wygnance w kierunku Edwardowa. Jest tam podmokły teren i zrobiły
się duże wyboje na drodze.
Pan Pydzik odpowiedział, że od miesiąca maja będą prowadzone remonty dróg
masami niebitumicznymi tylko emulsją i gresami. Widzi potrzebę remontu
wszystkich dróg o których dzisiaj była mowa, ale takich dróg do remontu ma
bardzo dużo na terenie całego powiatu przy ograniczonych środkach na ten cel.
W miarę posiadanych środków robią co mogą na tych drogach aby doraźnie
poprawić ich stan.
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Wiceprzewodniczący Osiński prosi o porównanie drogi gruntowej z Wygnanki do
Cychr.
Pan Pydzik odpowiedział, że równanie dróg jest prowadzone dwa razy w roku.
Radny Głąbiński zwrócił uwagę na krytyczny stan odcinka drogi z Osuchowa do
Bobrowiec na odcinku ok. 1 km przez las. Uważa, że warto sprawdzić ten odcinek
i go poprawić. Prosi o informację kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji
drogowych związanych z budową parku rozrywki od ronda w Słabomierzu.
Pan Pydzik odpowiedział, że zna dobrze stan drogi Bobrowce – Osuchów. W
kwestii drogi do wodnego świata poinformował, że nie jest to w jego
kompetencjach.
Pan Paweł Myszkowski – Dyrektor Wydziału Komunikacji Starostwa
Powiatowego w Żyrardowie poinformował, że przygotowywany jest projekt
drogi od ronda w Słabomierzu do parku rozrywki. Starostwo będzie wydawać
decyzję o budowie w ramach tzw. spec ustawy. Projekt tej drogi jest na
ukończeniu i będzie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
Pani Małgorzata Krześniak przedstawiła informację o stanie dróg na terenie
miasta i gminy Mszczonów w 2016r. i plany na 2017r., która stanowi załącznik do
protokołu.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy będzie wykonany tylko fragment
łącznika z ul. Szkolna czy też ul. Szkolna.
Pani Krześniak odpowiedziała, że na samą ulicę Szkolną będzie osobny projekt.
Przewodniczący Koperski zwrócił uwagę, że biegnie tam siec gazowa.
Pani Krześniak odpowiedziała, że sieć gazowa pozostaje, będzie tylko wykonana
nawierzchnia rozbieralna z kostki. Przewidziane jest to do realizacji w ramach
programu rewitalizacji.
Przewodniczący Koperski prosi o informację na temat urządzenia drogi do działki,
którą kupił inwestor.
Burmistrz Kurek poinformował, że odpowiedzi udzieli przy sprawozdaniu z
działalności Burmistrza między sesjami.
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Radny Krawczyk prosi o ustawienie lustra przy wyjeździe z osiedla przy sklepie
lewiatan. Ponadto prosi o zlikwidowanie dołów w poboczu na zakręcie drogi przy
dojeździe do Lindowa.
Radny Głąbiński zapytał na co przeznaczone będzie 300 tys. zł zaplanowane na
drogi na ten rok. W związku z tym zapytał się czy będzie utwardzony plac przed
stadionem Mszczonowianki.
Burmistrz Kozłowski poinformował, że środki z rewitalizacji po stronie wydatków
muszą być w dochodach z dotacji unijnej. Aby zrealizować te wydatki najpierw
musimy otrzymać dofinansowanie. Jedynym odstępstwem od tej zasady za
zgodą całej rady jest realizacja parku przy kościele gdzie podjęliśmy wspólną
decyzję, że nawet w przypadku dofinansowania unijnego zadanie to będziemy
realizować z własnych środków.
Radny Głąbiński rozumie, że realizacja zadań w ramach programu rewitalizacji
uzależniona jest od dofinansowania unijnego, ale jego pytanie dotyczy
wydatkowania kwoty 300 tys. zł z przeznaczeniem na drogi.
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że właśnie te 300 tys. zł musi pochodzić z
dofinansowania unijnego.
Radny Głąbiński zapytał się o realizację utwardzenia placu przy Mszczonowiance.
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że zadanie to jest ujęte do realizacji przy
realizacji ul. Brzoskwiniowej.
Radny Głąbiński zwrócił uwagę , że miało to być zrealizowane na 60-lecie
Mszczonowianki.
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że jest to część ul. Brzoskwiniowej i jak nie
będzie na ten cel dofinansowania unijnego, to my nie mamy na to środków
własnych.
Radny Głąbiński prosi na przyszłość nie składać obietnic, które nie będą
zrealizowane.
Burmistrz Kozłowski odpowiedział, że nigdy nie było mowy o tym, że będzie to
zrealizowane z własnych środków.
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Radny Olesiński prosi o niestawianie znaków zakaz wjazdu w przypadku gdzie
droga się zdewastuje.
Przewodniczący Koperski w imieniu mieszkańców ul. Sienkiewicza prosi o
zainstalowanie na tej ulicy spowalniaczy ruchu.
Burmistrz Kurek prosi o wskazanie miejsca gdzie te spowalniacze mają być
zainstalowane gdyż nikt nie chce aby to było przy jego posesji.
Pan Pydzik poinformował, że aby takie spowalniacze mogły być zainstalowane
muszą spełniać określone warunki techniczne lokalizacji progów i warunki te
dotyczą dróg publicznych.
Przewodniczący Koperski zapytał się czy ul. Sienkiewicza jest drogą publiczną.
Pani Krześniak odpowiedziała, że jest to droga wewnętrzna.
Pan Pydzik proponuje zastanowić się nad wyniesieniem przejścia dla pieszych.
Przewodniczący Koperski jest zdania, że wyniesienie przejścia dla pieszych jest
bardzo dobrym pomysłem.
Pani Krześniak odpowiedziała, że są to bardzo duże koszty finansowe.
Burmistrz Kurek jest zdania, że pomysł wyniesienia przejścia dla pieszych jest
bardzo rozsądny i należy to przeanalizować.
Radny Wirowski w kwestii ul. Dworcowej poinformował, że interesuje go gdzie
kończy się droga wojewódzka ponieważ na końcu tej drogi są doły uciążliwe dla
mieszkańców. Dodał, że Pani Krześniak obiecała, że firma wykonująca drogę S8
zrobi łuk tej ulicy.
Pani Krześniak odpowiedziała, że ul. Dworcowa jest do ul. Olchowej.

Ad.4 Burmistrz Kurek przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzeciwu
wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia
poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw
wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia
dwukadecyjności liczonej wstecz.
Przewodniczący Koperski jest zdania, że prawo nie powinno działać wstecz.
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie sprzeciwu
wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce oraz wyrażenia
poparcia dla stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw
wobec zapowiedzi posła - lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia
dwukadecyjności liczonej wstecz, 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, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek
Zientek. Uchwała nr XXXVIII/267/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5 Pani Krześniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym, 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, Krzysztof Krawczyk, Dariusz
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek. Uchwała nr XXXVIII/268/17 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.6 Pani Krześniak 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 udział wzięło 14 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, Marek
Zientek. Uchwała nr XXXVIII/269/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
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Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że generalnie wszystkim chodziło o
to aby rozwiązać problem wynagrodzenia sołtysom za roznoszenie nakazów
podatkowych. Nie wie czy podwyżką wynagrodzenia za inkaso problem ten
zostanie rozwiązany zwłaszcza w stosunku do tych sołtysów, którzy nie roznoszą
nakazów podatkowych.
Burmistrz Kurek poinformował, że biorąc pod uwagę liczbę roznoszonych
nakazów to 100zł więcej kwartalnie za inkaso w 90 % przypadkach
zrekompensuje sołtysom roznoszenie nakazów. Jego zdaniem innego systemu
aby ten problem rozwiązać nie ma. W stosunku do innych gmin u nas prowizja za
inkaso jest o wiele większa i należy przyjąć proponowaną uchwałę. Dodał, że w
sejmie trwają prace nad ustawą o statusie sołtysa i wynagrodzeniu sołtysów i
dopóki ta ustawa nie zostanie przyjęta przez sejm na razie nasza uchwała ten
problem rozwiąże. .
Radny Osial prosi o zaznaczenie przy przekazywaniu informacji w teren, że
podwyżka 100 zł jest kwotę brutto a nie kwotą którą otrzymam sołtys.
Burmistrz Kurek poinformował, że proces roznoszenia nakazów przez
pracowników urzędu na terenie miasta i sołtysów na terenie wsi przebiegł
sprawnie i wszyscy podatnicy takie nakazy otrzymali.
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 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, Marek Zientek. Od
głosu wstrzymał się radny Mirosław Wirowski. Uchwała nr XXXVIII/270/17
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8 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 udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek,
Mirosław Wirowski. Uchwała nr XXXVIII/271/17 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.9 Pani Barbulant przedstawiła projekt 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 udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Mirosław Wirowski, Andrzej
Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek. Uchwała nr XXXVIII/272/17 stanowi załącznik
do protokołu.

Ad.10 Pani Badowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji Programu
Współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok,
które stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 11 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof
Krawczyk poinformował, że od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna dokonała
kontroli gospodarki finansowej MOK i ZGKiM za 2016 rok i w obu przypadkach
nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Ad. 12 W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował o wydanych
zarządzeniach między sesjami. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto poinformował, że:
1. Przygotowanych zostało 5 wniosków z PROW na drogi. Żaden wniosek
nie otrzymał dofinansowania. Również takiego dofinansowania nie
otrzymały inne gminy z naszego powiatu.
2. Nie otrzymaliśmy również dofinansowania w ramach programu OZE,
ogłoszono nowy konkurs ale też nie wiadomo czy otrzymamy
dofinansowanie.
3. Przeciąga się również kwestia dofinansowania w ramach programu
rewitalizacji. Przygotowane zostały projekty i liczymy na sukcesywne
wpływy dotacji i na sukcesywne realizacje zaplanowanych inwestycji.
Zgodnie z naszymi ustaleniami w pierwszej kolejności rozpoczynamy
urządzenie parku przy kościele.
4. W ramach budowy komisariatu i infrastruktury przy komisariacie
wpisano modernizacje ul. Warszawskiej.
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5. Spółka Eko Serwis kupiła 7.000 m2 gruntu na naszych terenach
inwestycyjnych na których chce zbudować magazyn dla odpadów
ropopochodnych. Odpady te będą zbierane do kontenera, który jak się
zapełni pojedzie do utylizacji. Druga firma Bioelektro uzyskała zgodę na
utylizacje odpadów posortowanych i będzie robiła dosegregowanie. Za
zgodą Rady Miejskiej uruchomiony został program zagospodarowania
terenu przy keramzycie. Działalność zlokalizowanych tam firm nie
będzie nikomu szkodzić. Nikt nie wyrazi zgody na to aby była tam
prowadzona działalność uciążliwa dla mieszkańców.
6. Jest wypracowane porozumienie ze Starostą, że jeśli uda się pozyskać
dodatkowe środki ze sprzedaży gruntów to starosta dołoży nam
środków na naprawę najgorszych odcinków dróg.
7. Umówiliśmy się ze Strabagiem na ich trasy przejazdu. W ramach tego,
że korzystają z naszych dróg firma ta położy nakładkę na ul. Piekarskiej,
Fabrycznej, Olchowej i Żyrardowskiej. Jak zakończy się już transport
prowadzony przez tę firmę to firma ta naprawi wszystkie zniszczone
odcinki dróg.
8. Związek Miast Polskich i Związek Gmin Polskich walczy o uchwalenie
programu ratowania dróg powiatowych ponieważ jeśli rząd nie
zwiększy środków na drogi powiatowe to tych dróg wkrótce nie będzie.
9. W dniu 3 maja odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego pod
komisariat policji.
10.Na pewno co jest w programie rewitalizacji do 2018r. nie uda się
zrealizować ale to co strategiczne zostanie wykonane.
11.Polskie Sieci Gazowe nie chcą wyrazić zgody na dostawę gazu do parku
Rozrywki, ma nadzieję, że uda się problem ten rozwiązać.

Ad.13 W tym punkcie głos zabrali:
Pan Krzysztof Puszcz – Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie zaprosił
na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowego
komisariatu policji.
Przewodniczący Koperski zapytał się kto przyjeżdża na uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego.
Pan Puszcz odpowiedział, że w uroczystościach tych udział weźmie Zastępca
Komendanta Wojewódzkiego Policji odpowiedzialny za inwestycję oraz Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie.
Radny Głąbiński zapytał się czy na zaproszeniu widnieje budynek nowego
komisariatu.
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Pan Puszcz poinformował, że generalnie tak ma wyglądać budynek nowego
komisariatu.
Przewodniczący Koperski przypomniał o terminie złożenia oświadczeń
majątkowych za 2016r. termin upływa 30.04.2017r. Ponadto:
- odczytał treść odpowiedzi na pismo skierowane do Poczty Polskiej w sprawie
usprawnienia obsługi mieszkańców naszej gminy w Placówce Pocztowej w
Mszczonowie. Prosi aby treść wystąpienia do poczty, odpowiedź poczty oraz
ogłoszenie poczty zamieścić na naszej stronie internetowej.
- odczytał wezwanie do usunięcia naruszenia prawa skierowane na jego ręce
przez Fundacje Zielony Pies.
Burmistrz Kurek poinformował, że znaleźliśmy się w sytuacji patowej. Zgodnie z
przepisami gmina ma zapewnić całodobowy dyżur lekarza weterynarii na
wypadek zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Żaden prywatny gabinet
weterynaryjny nie chce z nami podpisać umowy na całodobowy dyżur. W Polsce
tylko 25% gmin uchwaliło program opieki nad bezdomnymi zwierzętami. W
pozostałych przypadkach program ten nie został uchwalony z powodu braku
całodobowego dyżuru weterynarza.
Pani Sitek przedstawiła wyjaśnienia na okoliczność nieuchwalenia programu w
ustawowym terminie, które stanowią załącznik do protokołu. Ponadto
poinformowała, że pomimo braku takiego programu gmina zajmuje się
bezdomnymi zwierzętami. Posiadamy podpisaną umowę ze schroniskiem na
odbiór bezdomnych zwierząt oraz z weterynarzem na kastrację zwierząt.
Przewodniczący Koperski jest zdania, że Rada Miejska nie jest winna naruszeniu
prawa, proponuje wysłać te wyjaśnienia do Fundacji z informacją, że taka
uchwała podjęta będzie na najbliższej sesji.
Radny Głąbiński poinformował, że na Komisji Budżetu wspomniano, że
pozyskano 2 mln zł tytułem zaległego podatku od Keramzytu. Wpłaciła go firma,
która kupiła działkę od Keramzytu. Nie potrafił nikt odpowiedzieć na jego
pytanie , kto kupił działkę od Keramzytu i co ta firma będzie robiła. Chce na
dzisiejszej sesji uzyskać taką informację.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że aby zabezpieczyć interesy gminy obciążaliśmy
hipotekę Keramzytu. Grunty od Kkeramzytu kupiła firma Hetman, która z
sortowanych odpadów ma zamiar produkować paliwo alternatywne. Aby
uruchomić taką działalność firma ta musi przejść wszystkie wymogi decyzji
środowiskowej. Będzie tam przetwarzać tylko i wyłącznie posortowane już
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odpady. Zapewnił, że innej działalności ta firma nie będzie prowadzić poza tą
która nie będzie negatywnie oddziaływać dla mieszkańców.
Ad.14 Zamknięcia XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Zientek, który podziękował za
uczestnictwo w obradach.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Małgorzata Badowska

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski

Sporządzono dnia 2017-05-08
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