PROTOKOŁ NR XL/17
z XL Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XL Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 28 czerwca 2017r. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie w
godzinach od 13,40 do 15,50
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XL 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.
Radny Stusiński w imieniu Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie prosi
o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 13 dotyczącego informacji przedstawiciela
Gminy Mszczonów o pracach Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie
ponieważ taką informację przedstawił na poprzedniej sesji.
Przewodniczący Koperski poinformował, że taki punkt w porządku obrad każdej
sesji będzie umieszczał ponieważ radni oczekują przekazywania informacji na
temat pracy Związku Międzygminnego. Rozumie, że od poprzedniej sesji nic w
pracach związku się nie wydarzyło stąd też prośba o zdjęcie tego punktu z
porządku obrad.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie wniosek radnego Stusińskiego
o zdjęcie z porządku obrad sesji pkt 13 dotyczącego informacji przedstawiciela
Gminy Mszczonów o pracach Związku Międzygminnego Mazowsze Zachodnie,
który został przyjęty jednogłośnie. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych
(Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Mirosław Wirowski, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek
Zientek)
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. Ocena działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w Mszczonowie za
2016r i 5 miesięcy 2017r.
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4. Informacja na temat działalności Biblioteki Publicznej w Mszczonowie za
2016r i 5 miesięcy 2017r.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za rok 2016 oraz w
jednostkach podległych Gminie Mszczonów
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mszczonów za 2016 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o
przejęciu zadań w zakresie zarządzania odcinkiem dróg dojazdowych w ciągu
Drogi Krajowej nr 8 i Drogi Krajowej nr 50 ( obwodnica Mszczonowa)
zlokalizowanych na terenie Gminy Mszczonów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
dotyczącego współpracy przy realizacji studium wykonalności w celu
wspólnej realizacji przyszłej inwestycji pod nazwą" Obsługa komunikacyjna
pasma południowo- zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu
m.st.Warszawa Dzielnica Włochy- Raszyn- Żabia Wola- RadziejowiceMszczonów"
10.Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Mszczonów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego Systemu
Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Mszczonów na lata 20172019
12.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok
2017
13.Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
14.Wolne wnioski i zapytania.
15.Zakończenie obrad.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad
głosowali: Marek Baumel, Piotr Chyła, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Mirosław Wirowski,
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar
Suski, Marek Zientek.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XXXIX 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,
Mirosław Wirowski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych.
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Ad.3 Pani Grażyna Pływaczewska – Dyrektor MOK przedstawiła
prezentację dotyczącą działalności Mszczonowskiego Ośrodka Kultury w
Mszczonowie za 2016r. Informacja z działalności stanowi załącznik do protokołu.
Radna Gryglewska w imieniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych uważa, że
przedstawiona oferta jest bardzo szeroka, każdy kto tylko chce może znaleźć w
MOK zajęcie dla siebie. Dziękuje Pani Dyrektor i pracownikom MOK za to, że
prócz młodzieży w pracę MOK włącza się osoby dorosłe. Przedstawiona
prezentacja ukazała ogrom pracy tej placówki i za to serdecznie dziękuje.
Dziękuje również za prowadzenie szerokiej gamy zajęć i za całokształt pracy tej
placówki.
Wiceprzewodniczący Zientek również uważa, że przedstawione sprawozdanie z
działalności MOK ukazuje ogrom pracy dyrektora i całej załogi MOK. Każdy
zainteresowany znajdzie dla siebie jakieś zajęcie w MOK. Nie ma praktycznie dnia
w Mszczonowie bez MOK. W imieniu swoim jak i mieszkańców Osuchowa
dziękuje za organizacje dożynek w Osuchowie, dziękuje za realizacje programu
rozrywkowego, za oprawę artystyczną i coroczne nowe pomysły. Na ręce Pani
Dyrektor składa podziękowanie dla całego zespołu MOK.

Ad.4 Pani Anna Czarnecka – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mszczonowie
przedstawiła informację na temat działalności Biblioteki Publicznej w
Mszczonowie za 2016r i 5 miesięcy 2017r. Informacja stanowi załącznik do
protokołu.
Radna Gryglewska uważa, że przedstawiona oferta jest bardzo szeroka jej
zdaniem nasza biblioteka działa wspaniale, jej praca nie polega tylko na
wypożyczaniu książek, ale też jest to praca kulturalna. Pracownicy biblioteki
wykonują wspaniałą bardzo ciężką pracę. Zawsze w tej placówce coś się dzieje.
Jest dużo spotkań autorskich.
Wiceprzewodniczący Zientek również uważa, że przedstawione sprawozdanie z
działalności biblioteki ukazuje ogrom pracy dyrektora i całej załogi tej placówki.
Szczególne słowa podziękowania z jego strony padły pod adresem pracy Filii
Biblioteki w Osuchowie. Jego zdaniem jest to piękny obiekt, gdzie w godnych
warunkach można krzewić bibliotekarstwo na terenach wiejskich.
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Burmistrz Kurek podziękował Pani Dyrektor Czarneckiej za jej pracę jako
dyrektora placówki. Wspomniał, że przed objęciem tej funkcji pani Ania była
wolontariuszką w tej bibliotece, dzięki jej pracy pojawiło się w bibliotece wiele
nowych inicjatyw. Jego zdaniem najważniejsze jest to aby pozyskać dalszych
wolontariuszów do akcji prowadzonych przez bibliotekę ponieważ bez ich pracy
nie dałoby się przeprowadzić wielu akcji na terenie naszej gminy.

Ad.5 Burmistrz Kozłowski przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Mszczonów za rok 2016 oraz w jednostkach podległych Gminie
Mszczonów. Sprawozdanie i treść wystąpienia Burmistrza Kozłowskiego stanowi
załącznik do protokołu.
Radny Stusiński poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa na
wczorajszym posiedzeniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.
Zdaniem komisji budżet za 2016r. był tak skonstruowany i zrealizowany, że
wszyscy jesteśmy z niego zadowoleni. Dziękuje Pani Skarbnik za konstrukcje
budżetu, Burmistrzowi Kozłowskiemu za jego koordynację a Burmistrzowi
Kurkowi za jego realizację.

Ad. 6 Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mszczonów za 2016 rok, 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, Mirosław Wirowski,
Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar
Suski, Marek Zientek. Uchwała nr XL/280/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7 W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof
Krawczyk poinformował, że w dniu 26 maja br. Komisja Rewizyjna dokonała
szczegółowej analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r. oraz
wypracowała wniosek Komisji o udzielenie absolutorium dla Burmistrza
Mszczonowa. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Koperski odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną
Rady Miejskiej w Mszczonowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu.
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016
rok, 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, Mirosław Wirowski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek. Uchwała nr XL/281/17
stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Kurek w imieniu własnym, pracowników Urzędu Miejskiego jak
również pracowników jednostek gminnych podziękował za udzielone
absolutorium i zadeklarował dalszą pracę na rzecz prawidłowego wykonania
budżetu za rok bieżący i kolejne lata.
Przewodniczący Koperski przyłączył się do słów Radnego Stusińskiego.
Podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji budżetu za 2016r.
Cieszy się, że dzięki pracy i osobistemu zaangażowaniu Burmistrzów i
zaangażowaniu
wszystkich
podległych
Burmistrzowi
pracowników
realizowanych jest wiele zadań na terenie Gminy przy jednoczesnym
sukcesywnym spadku zadłużenia gminy.

Ad.8 Pani Krześniak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia o przejęciu zadań w zakresie zarządzania
odcinkiem dróg dojazdowych w ciągu Drogi Krajowej nr 8 i Drogi Krajowej nr 50
( obwodnica Mszczonowa) zlokalizowanych na terenie Gminy Mszczonów.
Burmistrz Kurek poinformował, że inicjatywę przejęcia tych dróg podjęliśmy
dlatego, że obecnie ktokolwiek chce wykonać zjazd z drogi serwisowej musi
przejść drogę przez mękę jeśli chodzi o uzgodnienie czegokolwiek w GDKKiA. Jeśli
drogi te będą naszą własnością to wówczas wszelkie procedury dla mieszkańców
będą szybsze.
Przewodniczący Koperski prosi o takie przejecie tych dróg aby nie trzeba było od
razu ich remontować.
Burmistrz Kurek poinformował, że wszystkie warunki przejęcia tych dróg będą
spisane w porozumieniu i oczywiście nie będą przejęte drogi do remontu.
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Przewodniczący Koperski zapytał się jak wygląda sprawa płatności za oświetlenie
uliczne dróg krajowych.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że zawarliśmy ugodę z DODP i koszty zaległe
rozliczyliśmy barterem tzn. wykonaliśmy kawałek chodnika w Zbiroży i ul. Leśną
w Adamowicach. W perspektywie będziemy musieli ponosić koszty oświetlenia
kilku lamp w Adamowicach, które rzeczywiście służą naszym mieszkańcom ale na
razie GDDKiA nie nalicza nam z tego tytułu kosztów.
Radny Olesiński zapytał się kto w okresie przejściowym będzie odśnieżał drogi
serwisowe.
Pani Krześniak odpowiedziała, że obowiązek ten będzie spoczywał na gminie.
Przewodniczący Koperski zapytał się kto będzie utrzymywał drogi serwisowe przy
drodze nr 50.
Pani Krześniak odpowiedziała, że drogi te będą utrzymywane przez naszą gminę
ale tylko w naszych granicach administracyjnych.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia o przejęciu zadań w zakresie zarządzania
odcinkiem dróg dojazdowych w ciągu Drogi Krajowej nr 8 i Drogi Krajowej nr 50
( obwodnica Mszczonowa) zlokalizowanych na terenie 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, Dariusz
Olesiński, Mirosław Wirowski, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek. Uchwała nr XL/282/17
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia dotyczącego współpracy przy realizacji studium wykonalności w
celu wspólnej realizacji przyszłej inwestycji pod nazwą" Obsługa komunikacyjna
pasma południowo- zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu
m.st.Warszawa Dzielnica Włochy- Raszyn- Żabia Wola- RadziejowiceMszczonów"
Przewodniczący Koperski zapytał się jakie są szanse na realizacje tej inwestycji.
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Burmistrz Kurek odpowiedział, że do tej pory Gmina Raszyn nie zgadzała się na
realizacje tej inwestycji . W obecnej chwili gmina ta zgadza się na spisanie takiego
porozumienia. Dodał także, że aby ubiegać się o jakiekolwiek dofinansowanie
inwestycji musi być najpierw opracowane studium wykonalności.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego współpracy przy realizacji studium
wykonalności w celu wspólnej realizacji przyszłej inwestycji pod nazwą" Obsługa
komunikacyjna pasma południowo- zachodniego województwa mazowieckiego
w korytarzu m.st.Warszawa Dzielnica Włochy- Raszyn- Żabia WolaRadziejowice- Mszczonów", którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Marek
Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek. Uchwała nr XL/283/17
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek. Uchwała nr XL/284/17
stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11 Pani Barbara Ciszewska – Kierownik MOPS w Mszczonowie
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego
Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Mszczonów na lata
2017-2019
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia
trzyletniego Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Gminy Mszczonów na lata 2017-2019, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
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Waldemar Suski, Marek Zientek. Uchwała nr XL/285/17 stanowi załącznik do
protokołu.

Ad.12 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017
Radny Stusiński poinformował, ze 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 11 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek. Uchwała nr XL/286/17
stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 13 W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował o wydanych
zarządzeniach między sesjami. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto poinformował, że:
- jest opóźnienie w budowie nowego Komisariatu Policji. Obecnie wykonawca z
inwestorem prowadzi spór na temat jakości wmontowywanych okien. Ponadto
wykonawca ma problem z pozyskaniem pracowników do pracy na budowie tego
obiektu,
- po sesji w dniu 3 lipca proponuje aby radni udali się na teren budowy parku
rozrywki celem zapoznania się z przebiegiem prac przy realizacji tej inwestycji,
- jest nadzieja na poprawę sytuacji dróg powiatowych ponieważ
prawdopodobnie powstanie samorządowy fundusz odbudowy dróg
powiatowych.

Ad.14 W tym punkcie głos zabrali:
Przewodniczący Koperski odczytał lis mieszkańców budynku przy ul. Malinowej
11 w kwestii założeń do planu zagospodarowania przestrzennego na sąsiadującej
z budynkiem działce. List stanowi załącznik do protokołu.
Burmistrz Kurek poinformował, że w uzgodnieniu z inwestorem proponuje
spotkanie inwestora, jego projektanta z mieszkańcami tego bloku celem
wypracowania wspólnego stanowiska. Przypomniał, że wcześniej te tereny były
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przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne, potem zmieniono przeznaczenie
tych terenów pod budownictwo jednorodzinne. Na zakończenie wypowiedzi
poinformował, że w miesiącu sierpniu gmina doprowadzi do spotkania inwestora
z mieszkańcami bloku przy ul. Malinowej 11.
Radny Wirowski zwrócił uwagę na ogromne wyrwy na skrzyżowaniu ul.
Grójeckiej i Dworcowej oraz na porozrzucane duże kawałki asfaltu.
Radny Suski poinformował, że leżące kawałki wyrwanego asfaltu zostały już
sprzątnięte.
Radny Głąbiński prosi o uporządkowanie terenu po spalonym kiosku na osiedlu
Północ. Proponuje rozebrać kostkę i przedłużyć tymczasowe miejsca postojowe.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że zgodnie z umową najmu kostkę musi rozebrać
właściciel spalonego kiosku. Urząd dopilnuje aby ta kostra została rozebrana i
uprzątnięta.
Ad.15 Zamknięcia XL 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 2017-06-30
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