PROTOKOŁ NR XLIII/17
z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XLIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 27 września 2017r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie
w godzinach od 13,10 do 16,40
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Radni nieobecni na sesji usprawiedliwieni : Łukasz Koperski
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni: Piotr Chyła
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2

Ad.1 Otwarcia XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Zientek, który powitał wszystkich
obecnych na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 12 radnych, co
stanowi quorum do podejmowania uchwał.
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że uległ zmianie porządek obrad
sesji w punkcie 14.
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania
przyjęła następujący porządek obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Informacja z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku oraz w
placówkach podległych Gminie Mszczonów.
4. Ocena działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
5. Ocena z działalności sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Grabce Józefpolskie oraz fragment miejscowości Marków – Towarzystwo –
Obszar I.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Mszczonowa.
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9.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu: "Zabawa
uczy i doskonali" współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X - Edukacja dla
rozwoju regionu Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej
jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Usług Wspólnych w
Mszczonowie” i nadania jej statutu
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2017 .
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mszczonów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
15. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej.
16. Informacja przedstawiciela „Związku Międzygminnego Mazowsze
Zachodnie” o pracach związku.
17. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie obrad.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem porządku obrad
głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski

Ad. 2 Wiceprzewodniczący Zientek stwierdził, że protokół z XLII 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: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska,
Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek,
Mirosław Wirowski. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
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Ad.3 Pani Barbulant odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie przedłożonej przez Burmistrza Mszczonowa informacji z wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku oraz przedstawiła część opisową do
w/wym informacji.
Radny Stusiński poinformował, że w dniu 25 września Komisja Budżetu,
Rozwoju i Rolnictwa szczegółowo zapoznała się z informacją z wykonania
budżetu Gminy za I półrocze 2017r. i zaopiniowała ją jednogłośnie pozytywnie.
Ponadto na tym samym posiedzeniu komisja zaopiniowała pozytywnie
wszystkie projekty uchwał, które są przedmiotem dzisiejszej sesji.
Radny Krawczyk poinformował, że w dniu 5 września Komisja Rewizyjna
szczegółowo zapoznała się z informacją z wykonania budżetu Gminy za I
półrocze 2017r. i zaopiniowała ją jednogłośnie pozytywnie

Ad.4 W tym punkcie Pan Michał Szymański – Dyrektor Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Mszczonowie przedstawił prezentację dotyczącą działalności
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mszczonowie. Prezentacja stanowi załącznik do
protokołu. Ponadto poinformował, że w najbliższym czasie czekają OSiR dwa
jubileusze związane z jego działalnością tzn. w 2018r. jest 10-lecie działalności
term mszczonowskich a w 2019r. 20 lecie działalności OSiR.
Radny Wirowski prosi o mocniejsze nagłaśnianie promocji na termach dla
mieszkańców prosząc jednocześnie o dalsze utrzymywanie tej promocji.
Ponadto zapytał się o funkcjonowanie siłowni zewnętrznej na termach.
Zasugerował, że w przypadku nie korzystania z tej siłowni przez mieszkańców
jej zdemontowanie i zamontowanie na osiedlu w celu lepszego jej
wykorzystania przez mieszkańców.
Pan Szymański w kwestii funkcjonowania siłowni zewnętrznej poinformował, że
została ona zamontowana w ramach programu unijnego i nie może być
przeniesiona w inne miejsce. Odnośnie jej wykorzystania poinformował, że
największe obłożenie tej siłowni jest w sezonie letnim tj. w miesiącach lipiecsierpień. W kwestii promocji dla mieszkańców poinformował, że OSiR promuje
swoją działalność wszędzie gdzie się da. Notorycznie promocje dla
mieszkańców zamieszczane są w Merkuriuszu Mszczonowskim. Prowadzona
jest aktywna akcja promocyjna poprzez sołtysów poprzez wywieszanie przez
sołtysów materiałów promocyjnych na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
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Wiceprzewodniczący Osiński zwrócił uwagę, że przy kasach na termach nie ma
informacji o promocjach na termach.
Pan Szymański poinformował, że wszystkie informacje dotyczące działalności
term są umieszczone przy wejściu na termy łącznie z regulaminami i cennikiem.
Radny Głąbiński w kwestii karty mieszkaniec uważa, że jest to bardzo dobre
rozwiązanie. Co prawda jest to kosztowne rozwiązanie ale bardzo przydatne dla
mieszkańców. W kwestii promocji dla mieszkańców prosi o utrzymanie
promocji od godziny 18-tej.
Pan Szymański odpowiedział, że promocja dla mieszkańców jest od godziny 18tej. W kwestii wydania karty dla mieszkańców poinformował, że OSiR
przymierza się do tego zadania. Taka karta wydawana byłaby na okres jednego
roku.
Wiceprzewodniczący Zientek podziękował za wszelką działalność term
mszczonowskich. Jest pod wrażeniem imponującej liczby osób odwiedzających
te termy. Jest też bardzo duża liczba osób korzystających z groty solnej.
Dziękuje także za inne formy działalności term takie jak rajdy rowerowe, kijki
Nordic walking. Za te wszystkie formy działalności wszyscy są bardzo wdzięczni.

Ad.5 Ocena z działalności sportu na terenie miasta i gminy Mszczonów
Pan Zdzisław Banasiak – Prezes KS „Mszczonowianka” przedstawił
sprawozdanie z działalności tego klubu, które stanowi załącznik do protokołu.
Radny Głąbiński w związku z zatrudnieniem nowego trenera poprosił Prezesa
klubu o kilka słów na temat nowego trenera i przedstawienie jego
dotychczasowych osiągnięć.
Pan Banasiak poinformował, że o osiągnięciach trenera można mówić na koniec
sezonu. Obecnie trudno jest mówić o osiągnięciach trenera i wynikach sekcji na
koniec sezonu.
Pan Grzegorz Piątkowski przedstawiciel UKS „Olimpijczyk 2008” przedstawił
informację z działalności tego klubu, która stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto poinformował, że otrzymywana dotacja z budżetu gminy pozwala
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klubowi na funkcjonowanie na minimalnym poziomie. Klubowi trudno jest
pozyskać dofinansowanie od sponsorów. Od początku tego roku kluby ponoszą
opłaty za wynajem sal od jednostek gminnych i są to znaczne dla nich kwoty.
Od początku tego roku sekcja siatkówki poniosła koszty za wynajem sal w
wysokości 1280 zł, koszykówki w kwocie 1000 zł a sekcja pływania 2000 zł. Prosi
o zwiększenie budżetu poszczególnych sekcji chociaż o koszty tych opłat.
Na sesję przybył radny Marek Baumel.
Pan Marcin Melon przybliżył projekt związany z utworzeniem sekcji żeglarskiej.
Według niego najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie sekcji żeglarskiej w
ramach UKS Olimpijczyk. Założenia działalności tej sekcji przedstawione zostały
w informacji, która stanowi załącznik do protokołu.
Radny Wirowski jest zdania, że należy wesprzeć działalność Pana Melona i
Piątkowskiego. Pomysł Pana Melona dotyczący utworzenia sekcji żeglarskiej
popiera w pełni. Żeglarstwo jest tematem bardzo modnym i przyszłościowym.
Wiceprzewodniczący Osiński zapytał się czy w ramach UKS Olimpijczyk jedyną
sekcją dorosła jest sekcja siatkówki.
Pan Piątkowski odpowiedział, że sekcja siatkówki jest najstarsza i dopracowała
się już seniorów, pozostałe sekcje są sekcjami młodzieżowymi i trzeba czasu
aby dopracować się tam seniorów.
Radny Głąbiński również jest za tym aby wesprzeć działania w kwestii
utworzenia sekcji żeglarskiej. Ponadto poinformował, że żeglarstwo jest
sportem
elitarnym
kształtującym
pewnego
rodzaju
osobowości,
przekierunkowuje rozwój młodego człowieka w pewne aspekty i dziedziny życia
społecznego. Poprzez żeglarstwo możemy wychować sobie ludzi, którzy mogą
w przyszłości zarządzać tym miastem i zasiadać w radzie.
Pan Marek Sikora przedstawiciel UKS Lutkówka przedstawił informację z
działalności tego klubu, która stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Osiński podziękował Panu Sikorze za zaangażowanie w
prace tego klubu i za jego działalność na rzecz dzieci.
Pni Katarzyna Malinowska – Prezes SKF FRESCH przedstawiła informację z
działalności tego stowarzyszenia, która stanowi załącznik do protokołu.
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Wiceprzewodniczący Zientek jest pod wrażeniem ogromnej liczby czynnych
uczestniczek trenujących w sekcjach tego stowarzyszenia. Jest zdania, że jeśli
gmina nadal będzie się rozwijać to pan Burmistrz również nie będzie szczędził
środków na działalność klubów sportowych. Dziękuje Pani Malinowskiej za jej
wieloletnią działalność na rzecz tego stowarzyszenia.
Radna Gryglewska jest dumna z tego co wszyscy działacze sportowi robią na
niwie sportu. Wykonują bardzo dobrą robotę na rzecz młodzieży i za to
wszystko im bardzo dziękuje. Za bardzo ważne uważa powstawanie nowych
sekcji i jest zdania, że nasza gmina na niwie sportu jest wiodącą gminą w Polsce.
Jest niewiele gmin w których klub sportowy obchodzi 60 lecie działalności.
Wiceprzewodniczący Zientek uważa, że w Polsce jest niewiele gmin, które tak
finansują sport. Każdy zainteresowany może w klubach znaleźć coś dla siebie.
Burmistrz Kurek podziękował wszystkim działaczom sportowym za ich pracę.
Zaznaczył, że jeśli sytuacja budżetowa gminy byłaby lepsza to na pewno
nakłady na sport też byłyby większe. Obecna sytuacja finansowa gminy z uwagi
na możliwości pozyskania środków unijnych i konieczność zabezpieczenia
wkładu własnego do programów unijnych nie pozwala na zwiększenie dotacji
dla klubów sportowych. W najbliższych planach jest wykonanie dwóch siłowni
zewnętrznych z dofinansowaniem unijnym. Jeśli sytuacja finansowa gminy
ulegnie poprawie to w perspektywie dotacja dla klubów sportowych zostanie
zwiększona. Jego zdaniem rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia w klubach
też powinny większe środki przeznaczać na szkolenie swoich dzieci
uzdolnionych sportowo. Poinformował także, że w Gminie Grodzisk Mazowiecki
powstaje szkółka piłkarska Legii Warszawa i nasze uzdolnione dzieci będą
mogły uczęszczać do tej szkółki. Współpracujemy także z klubem radomskim w
zakresie koszykówki. Uważa, że należy nawiązywać współpracę także z innymi
klubami. Dodał, że on również jest za tym aby powstała sekcja żeglarska ale
rodzice muszą do tej sekcji wkładać również swoje środki finansowe a gmina
może ewentualnie opłacić instruktorów. Poinformował, że w 2018r. będzie
przy naszych termach budowany basen dla nurków. Perspektywy rozwoju
sportu w naszej gminie są naprawdę duże. Przeanalizowana zostanie sprawa
opłat za wynajem sal przez kluby w naszych obiektach. Namawia kluby aby
uczestniczyli w programach grantowych. Zapewnił, że gmina na pewno będzie
wspierać wszystkie sekcje sportowe i będzie robić wszystko aby w tej dziedzinie
nie było gorzej. Jest pełen uznania dla wszystkich działaczy sportowych. Uważa
także, że jeśli ktoś wchodzi do sekcji to również powinien partycypować w
kosztach utrzymania sekcji, ponieważ nawet symboliczna opłata mobilizuje do
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uczestnictwa w zajęciach sekcji. Spróbuje także namówić firmę Mostva do
ufundowania stypendiów sportowych dla najbardziej uzdolnionych dzieci.
Pan Banasiak podziękował w imieniu klubów sportowych za wsparcie ze strony
gminy. Ponadto dodał, że aby drużyna mogła awansować do III ligi musi mieć
zaplecze w postaci odpowiedniego stadionu. Zapytał się także o losy
zagospodarowania terenu na boisko przy LO w Mszczonowie.
Burmistrz Kurek poinformował, że Pan Starosta oczekuje na rozstrzygnięcie
konkursu unijnego. W tym roku tego boiska niestety Pan Starosta nie
rozpocznie.
Wiceprzewodniczący Zientek podziękował wszystkim działaczom sportowym za
dotychczasową działalność zwłaszcza na rzecz dzieci i młodzieży.

Ad.6 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz fragment
miejscowości Marków – Towarzystwo – Obszar I oraz szczegółowo omówiła
uwagi zgłoszone do tego projektu.
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania
jednogłośnie opowiedziała się za rozpatrzeniem uwag przez Burmistrza
Mszczonowa. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem
rozstrzygnięcia uwag przez Burmistrza Mszczonowa głosowali: Robert
Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej
Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński,
Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz fragment
miejscowości Marków – Towarzystwo – Obszar I, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk,
Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski.
Uchwała nr XLIII/300/17 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie nieruchomości.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz
Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski. Uchwała nr
XLIII/301/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8 Pani Sitek przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa wraz z uzasadnieniem do
uchwały.
Radny Krawczyk poinformował, że Komisja Rewizyjna w dniu 5 września
szczegółowo zapoznała się ze skargą oraz wyjaśnieniami składanymi przez Panią
Sitek. Komisja Rewizyjna jednogłośnie uznała skargę za nieuzasadnioną.
Radny Wirowski zapytał się czy Pani Brzóska została umieszczona w jakimś
ośrodku.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że ta Pani przebywa obecnie w szpitalu w
Sochaczewie. Pani Ciszewska wystąpi do sądu z wnioskiem o jej
ubezwłasnowolnienie po to aby umieścić ja po wyjściu ze szpitala w
odpowiednim domu opieki. Ponadto poinformował, że prokurator jeszcze nie
podjął decyzji o odebraniu psów tej pani i nadal są one jej własnością. Na dzień
dzisiejszy psy te przebywają w schronisku i gmina z tego tytułu ponosi
miesięczne koszty ponad 8 tys. zł. W tej chwili poszukiwane są rodziny
zastępcze dla tych psów. Na zakończenie wypowiedzi poinformował, że Pani
Brzóska nie wyraziła zgody na jakikolwiek remont w jej mieszkaniu.
Radny Wirowski zapytał się czy gmina nie może obciążyć hipoteki
nieruchomości tej Pani kosztami utrzymania psów.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że gmina może obciążyć hipotekę tymi kosztami
i to w odpowiednim czasie zrobi.
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Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof
Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski,
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław
Wirowski. Uchwała nr XLIII/302/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.9 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z
przystanków, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek,
Mirosław Wirowski. Uchwała nr XLIII/303/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu: "Zabawa uczy i doskonali"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja
przedszkolna.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
zatwierdzenia do realizacji projektu: "Zabawa uczy i doskonali"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Osi priorytetowej X - Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1
Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.4 Edukacja
przedszkolna, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu
udział wzięło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy
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Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek,
Mirosław Wirowski. Uchwała nr XLIII/304/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum
Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą
uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą
„Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu , którą w
wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski,
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław
Wirowski. Uchwała nr XLIII/305/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.12 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017 .
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą
Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski. Uchwała nr
XLIII/306/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.13 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów, którą w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski. Uchwała nr
XLIII/307/17 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.14 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie 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 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert
Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski,
Marek Zientek, Mirosław Wirowski. Uchwała nr XLIII/308/17 stanowi załącznik
do protokołu.

Ad.15 W tym punkcie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof
Krawczyk poinformował, że od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna dokonała
kontroli:
1. Wpływów i wydatków w Przedszkolu Miejskim za 2016r. i I półrocze
2017r.
2. Zasadności przyznawania pomocy materialnej przez MOPS za I
półrocze 2017r.
3. Rozliczeń przychodów i wydatków targowisk za 2016r.
We wszystkich przypadkach komisja nie dopatrzyła się żadnych
nieprawidłowości.

Ad.16 W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował, że Związek
Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” funkcjonuje praktycznie w dwóch
kwestiach tj. w zakresie planowania przestrzennego. W tym przypadku w
ramach związku funkcjonuje pracownia urbanistyczna, która opracowuje plany
zagospodarowania przestrzennego. Składka naszej gminy na rzecz związku
wynosi ok. 90.000 zł rocznie. Drugą dziedziną jaką zajmuje się związek jest
zbiórka padliny. Zakupiony został w ostatnim okresie nowy samochód do
zbiórki padliny, zmieniono także operatora tego samochodu. Punkt zbiórki
padliny obejmuje swoim zasięgiem 35 gmin.

Ad.17 W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował o wydanych
zarządzeniach między sesjami. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do
protokołu. Ponadto poinformował, że:
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- na początku października będzie z ruchu wyłączona droga nr 50
ponieważ będzie ronione rondo i nakładki,
- na ul. Malinowej dołożone zostaną dwie lampy,
- w dniu 1 listopada nie będzie handlu kwiatami na parkingu przy kościele
Ojca Pio.

Ad.18 W tym punkcie głos zabrali:
Radny Wirowski uważa, że zgodę na handel kwiatami może wydać ksiądz na
terenie przy plebanii.
Pan Grzejszczak- Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Mszczonowie w
kwestii ostatnich podpaleń poinformował, że trwa w tej sprawie dochodzenie.
Sprawą ta zajmuje się również Komenda Wojewódzka w Radomiu.
Radny Głąbiński zapytał się czy znany jest termin budowy hali magazynowej w
Mszczonowie. Ponadto zapytał się jak postępuje budowa parku rozrywki.
Burmistrz Kurek poinformował, że jedna hala magazynowa jest już zakończona i
w tym tygodniu nastąpi jej odbiór. Kolejna nowa hala prawdopodobnie będzie
budowana ale w przyszłym roku. Dodał także, że nasze firmy zlokalizowane w
dzielnicy przemysłowej mają problemy związane z brakiem ludzi do pracy.
Wiceprzewodniczący Zientek zwrócił uwagę na notoryczne zalewisko wody na
ul. Wołowskiej w Osuchowie co wiąże się z zagrożeniem bezpieczeństwa na tej
ulicy. Rozwiązaniem byłoby zrobienie rowu przy tej drodze. Prosi o interwencję
w tej sprawie u Starosty.
Burmistrz Kurek zwrócił uwagę, ze jest to droga powiatowa a nie gminna.
Wiceprzewodniczący Zientek prosi aby interwencję w starostwie w sprawie tej
drogi wykonała gmina.
Burmistrz Kurek poinformował, że Dyrektor Pydzik o tej sprawie wie ale nie
posiada na ten cel środków w budżecie.
Wiceprzewodniczący Zientek zapytał się w czyjej gestii jest oświetlenie uliczne
na ul. Mszczonowskiej na wysokości ZUS. Z uwagi na drzewa nie ma żadnego
oświetlenia na drodze.
str. 12

Burmistrz Kurek odpowiedział, że oświetlenie uliczne jest w gestii gminy i
dopóki nie spadną liście z drzew to problem ten będzie istniał. Być może jakimś
rozwiązaniem będzie zainstalowanie mocniejszych żarówek.
Wiceprzewodniczący Zientek prosi o zamontowanie mocniejszych żarówek na
parkingu przy kościele w Osuchowie.
Radny Krawczyk prosi o częstsze patrole przy fontannie koło Geotermii.
Burmistrz Kurek prosi o patrole na osiedlu przy geotermii szczególnie w piątki i
soboty.
Radny Krawczyk jest zdania, że wystarczyłoby aby partol w tym miejscu postał
jakiś czas.
Burmistrz Kurek poinformował, że zakupione zostały dwie przenośne kamery i
jedna taka kamera zamontowana będzie w parku przy geotermii.
Wiceprzewodniczący Osiński prosi o patrole w terenie wiejskim między godziną
22 a 24 z uwagi na kradzieże jabłek i wózków to transportu jabłek.
Radny Wirowski prosi o zorganizowanie spotkania ze starostą w kwestii
odłożonej inwestycji sportowej przy LO i Zespole Szkół w Mszczonowie.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że takie spotkanie zostanie zorganizowane.
Radny Wirowski zapytał się w jakim celu są wbijane kołki na rogu ul.
Maklakiewicza.
Pani Koszulińska odpowiedziała, że wytyczane są parkingi przy ul.
Maklakiewicza i Tysiąclecia z działki, która będzie przeznaczona do ewentualnej
sprzedaży.
Radny Głąbiński przypomniał, że Przewodniczący Koperski zaproponował
przedłużenie ul. Sienkiewicza tak aby wpadała ona prosto do ul. Maklakiewicza
i uważa, że należy podjąć decyzję w tej sprawie.
Burmistrz Kozłowski poinformował, że jest to jedyna wolna działka w obszarze
rewitalizacji. Program rewitalizacji został uchwalony a jednym ze wskaźników
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jest wprowadzenie nowej działalności gospodarczej. Jest to jedyna działka na
której można taka nową działalność gospodarczą wprowadzić.
Burmistrz Kurek poinformował, że na ten temat była już rozmowa i nie ma
mowy aby ten teren przeznaczyć pod ulicę.
Burmistrz Kozłowski prosi o zapoznanie się z programem rewitalizacji a
szczególnie z obszarami rewitalizacji.

Ad.19 Zamknięcia XLIII 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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Marek Zientek

Sporządzono dnia 2017-10-08
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