PROTOKOŁ NR XLIV/17
z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XLIV Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 25 października
2017r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała
nieprzerwanie w godzinach od 13,30 do 16,50
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 XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Wiceprzewodniczący Rady Pan Marek Zientek, który powitał wszystkich
obecnych na sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 radnych, co
stanowi quorum do podejmowania uchwał.
Wiceprzewodniczący Zientek poprosił o zgłaszanie uwag do porządku obrad.
Pani Koszulińska poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad punktu
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości.
Wiceprzewodniczący Zientek podał pod głosowanie wniosek w sprawie
wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości, który w wyniku
głosowania został przyjęty jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 13
radnych. Za przyjęciem wniosku 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, Marek Baumel.
Rada Miejska w Mszczonowie w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęła
następujący porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
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3. Informacja o stanie oświaty w Gminie Mszczonów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i
informacji o gruntach.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i
informacji o lasach.
7. Podjęcie uchwały w ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości
i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
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 wyrażenia zgody na przekazanie w ramach
odszkodowania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości.
14. Informacja z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej.
15. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zakończenie obrad.
W głosowaniu udział wzięło 13 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, Marek Baumel

Ad. 2 Wiceprzewodniczący Zientek stwierdził, że protokół z XLIII 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, 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 13 radnych.
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Ad.3 W tym punkcie głos zabrali:
Pani Ewa Zielińska – Dyrektor CUW w Mszczonowie przedstawiła informację o
stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Mszczonów za rok szkolny
2016/2017, która stanowi załącznik do protokołu.
Wiceprzewodniczący Zientek
przedstawionej informacji.

jest

pod

wrażeniem

szczegółowości

Radna Gryglewska uważa, że należy pochylić się nad patronem Szkoły
Podstawowej w Mszczonowie. Obecny patron szkoły nadany był w zupełnie
innych realiach. W związku z tym uważa, że należy zastanowić się nad zmianą
patrona. Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne pochyliło się nad tym
tematem i odbyło w tej kwestii spotkanie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej
w Mszczonowie. Korzystając z okazji bardzo serdecznie podziękowała wszystkim
tym, którzy działają w zakresie oświaty na terenie tej gminy.
Burmistrz Kurek w sprawie patrona szkoły jest zdania, że Szkoła Podstawowa
winna przejąć patrona Gimnazjum tj. Jana Adama Maklakiewicza. Sprawa ta
będzie na spokojnie wyjaśniona i załatwiona. W kwestii zadań oświatowych
poinformował, że Gmina wydaje naprawdę bardzo duże środki na ten cel.
Dziękuje Pani Ewie Zielińskiej i dyrektorom za pozyskiwanie dodatkowych
środków na oświatę. Jeśli chodzi o inwestycje w oświacie, to nie jest to tylko
inwestycja przedszkolna w Mszczonowie, trwają także prace w Osuchowie i
Piekarach. Czeka nas także proces inwestycyjny w Lutkówce. Jak tylko będzie
możliwe pozyskanie dodatkowych środków to będziemy starali się poprawić
także bazę sportową przy szkołach. Uważa, że odgórnie należy dostosować
programy edukacyjne do obecnych realiów. Należy te programy zmienić.
Materiału do opanowania przez ucznia jest bardzo dużo, nauczyciele nie mają
czasu na przerobienie tego materiału nie mówiąc już o jego utrwaleniu. Wszystko
to wymaga zreformowania. Na zakończenie wypowiedzi poinformował, że
Gmina będzie robić wszystko aby poprawić bazę lokalową szkół oraz warunki
pracy dla nauczycieli.
Pani Zielińska poinformowała, że podpisana została umowa na projekt zabawa
uczy. Projekt ten opiewa na wartość ponad 750 tys. zł. Środki te przeznaczone
będą na doposażenie edukacji przedszkolnej. Dziękuje Panu Burmistrzowi i
radnym za bardzo dobre traktowanie oświaty, za to, że nie brakuje środków na
realizacje zadań oświatowych. Dziękuje dyrektorom szkół za współpracę,
dziękuje wszystkim nauczycielom za pracę. Dziękuje pracownikom urzędu za
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wspieranie ich pracy. Dziękuje kierownikom jednostek za współpracę w realizacji
zadań oświatowych.
Burmistrz Kurek poprosił dyrektorów szkół o włączenie się w organizację
obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.
Wiceprzewodniczący Zientek dziękuje wszystkim za to co robią na rzecz oświaty.
Pan Adam Lemiesz- Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w
Żyrardowie przedstawił informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
szkolnym 2016/2017 oraz o stanie organizacyjno-technicznym szkół i placówek
oświatowych na początku roku szkolnego 2017/2018. Informacja stanowi
załącznik do protokołu. Ponadto poinformował, że niezależnie od
dofinansowania unijnego w 2018r. rozpocznie się budowa boiska w
Mszczonowie. W tym roku opracowana będzie dokumentacja odnośnie
przeniesienia linii energetycznej i jeśli warunki na to pozwolą zostanie ta linia
przeniesiona. Do rozstrzygnięcia jest kwestia rozłażenia na 2 lata inwestycji
budowy boiska z tym, że w 2018r. powstałoby boisko główne wraz z
oświetleniem a w roku 2019 boisko boczne i zewnętrzna siłownia. Druga
inwestycja z Zespole Szkół realizowana byłaby w 2019r. Korzystając z okazji
dziękuję dyrektorom szkół średnich z Mszczonowa za współpracę. Dziękuje
również władzom Gminy Mszczonów za współpracę, która jest kreatywna i daje
wymierną jakość.
Wiceprzewodniczący Zientek gratuluje dyrektorom szkół wyników matur.
Radny Wirowski podziękował Panu Lemieszowi za współpracę z mszczonowskimi
szkołami średnimi. Ma jednak pewien żal do Pana Starosty, który obiecał
zrealizowanie całej inwestycji przy mszczonowskich szkołach średnich w 2017
roku. Dla niego osobiście jest wstyd, że dwie duże szkoły średnie nie mają
żadnego zaplecza sportowego. Nie rozumie dlaczego inwestuje się wszędzie a nie
w Mszczonowie, nie wyobraża sobie aby do końca tej kadencji tej inwestycji nie
było .
Pan Lemiesz odpowiedział, że inwestycja ta rozpoczyna się. Zrealizowany będzie
cały konsultowany z gminą projekt. On też nie chciałby aby inwestycja
podzielona była na 2 lata ale to nie zależy od niego. Dla tej inwestycji założono,
że będzie ona realizowana w ramach dofinansowania z programu rewitalizacji i
dlatego jest zmiana kolejności w inwestycjach powiatowych w zakresie oświaty.
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Prowadzona inwestycja w Puszczy Mariańskiej też jest rozłożona na 2 lata. Nie
mniej jednak uwagę odnośnie tej inwestycji przekaże Panu Staroście.
Wiceprzewodniczący Zientek jeszcze raz dziękuję dyrektorom szkół za pracę na
rzecz oświaty. Dziękuje też wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi
szkół.

Obrady sesji opuścili radni: Ryszard Stusiński i Andrzej Osial.

Ad.4 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że Komisja Budżetu, Rozwoju i
Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała wszystkie uchwały.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów. W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz
Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek
Zientek, Mirosław Wirowski, Marek Baumel. Uchwała nr XLIV/309/17 stanowi
załącznik do protokołu.

Ad.5 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach. W
głosowaniu udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert
Głąbiński, Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej
Osiński, Jerzy Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław
Wirowski, Marek Baumel. Uchwała nr XLIV/310/17 stanowi załącznik do
protokołu.
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Ad.6 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach. W głosowaniu
udział wzięło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński,
Barbara Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski,
Marek Baumel. Uchwała nr XLIV/311/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i
obiektach budowlanych.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych. W głosowaniu udział wzięło 11
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski,
Marek Baumel. Uchwała nr XLIV/312/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.8 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia
stawek podatku od nieruchomości.
Radny Krawczyk zapytał się czy stawka 0,77 zł jest utrzymana na tym samym
poziomie a jeśli nie to jaki jest wzrost
Pani Barbulant odpowiedziała, że jest to wzrost o stopień inflacji czyli o 1,9%.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości. W głosowaniu udział wzięło 11
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski,
Marek Baumel. Uchwała nr XLIV/313/17 stanowi załącznik do protokołu.
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Ad.9 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. W głosowaniu udział wzięło
11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski,
Marek Baumel. Uchwała nr XLIV/314/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.10 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą
Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów. W głosowaniu udział
wzięło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski,
Marek Baumel. Uchwała nr XLIV/315/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.11 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na przekazanie w ramach odszkodowania nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Mszczonów.
Wiceprzewodniczący Zientek podziękował za rozpoczęcie procesu rozwiązania
problemu połączenia dróg w Osuchowie.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na przekazanie w ramach odszkodowania nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Mszczonów. W głosowaniu udział wzięło 11
radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski,
Marek Baumel. Uchwała nr XLIV/316/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.12 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
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Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. W głosowaniu udział
wzięło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski,
Marek Baumel. Uchwała nr XLIV/317/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.13 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
Radny Wirowski zapytał się jak będzie technicznie wyglądała sprawa przejęcia
nieruchomości. Czy po I transzy obecni właściciele będą jeszcze korzystać z tej
nieruchomości.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że obecni właściciele ostatecznie wyprowadzą się
po zapłaceniu ostatniej transzy ale gruntami będziemy zarządzać w miarę
potrzeby.
Wiceprzewodniczący Zientek poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości. W głosowaniu udział
wzięło 11 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara
Gryglewska, Krzysztof Krawczyk, Dariusz Olesiński, Andrzej Osiński, Jerzy
Siniarski, Renata Siwiec, Waldemar Suski, Marek Zientek, Mirosław Wirowski,
Marek Baumel. Uchwała nr XLIV/318/17 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.14 W tym punkcie przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Krzysztof
Krawczyk poinformował, że od ostatniej sesji Komisja Rewizyjna dokonała
kontroli wydatków osobowych na oświatę w 2016r. i I półroczu 2017r. W zakresie
objętym kontrolą komisja nie dopatrzyła się żadnych nieprawidłowości.

Ad.15 W tym punkcie Burmistrz Kurek poinformował o wydanych
zarządzeniach między sesjami. Wykaz zarządzeń stanowi załącznik do protokołu.
Ponadto poinformował, że:
- prawdopodobnie będziemy musieli znaleźć tereny pod budownictwo
mieszkaniowe z przeznaczeniem na wynajem mieszkań dla cudzoziemców
zatrudnionych w naszych firmach.
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- będziemy musieli pozyskać środki z Mazowieckiego Urzędu Pracy na
przeprowadzenie szkoleń naszych mieszkańców na potrzeby parku rozrywki,
- Firma Global Park podjęła decyzje o wykonaniu swojego odwiertu
geotermalnego.

Ad.16 W tym punkcie głos zabrali:
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że zgłaszają się do niego
mieszkańcy ze skargami na funkcjonowanie autobusów PKS a właściwie na brak
połączeń na trasie Bobrowce – Żyrardów zwłaszcza w niedziele.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że problem polega na tym, że jest zbyt mała liczba
osób korzystających z komunikacji publicznej. Na jego prośbę Pan Gowin przez 4
niedziele uruchomił przejazd na trasie Bobrowce – Osuchów i niestety z uwagi
na zbyt małą ilość osób korzystających musiał te kursy zawiesić. Nie mniej jednak
porozmawia z KS Mszczonowianka aby to klub uruchomił przewóz osób w
niedziele do kościoła na trasie Bobrowce – Osuchów.
Wiceprzewodniczący Zientek zapytał się czy w dni szkolne można korzystać z
przejazdów autobusami.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że oczywiście tak ponieważ są to normalne kursy
rejsowe.
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że w tej sprawie pojechała do
Grodziska Maz. delegacja ale dyrektor PKS poinformował, że niestety nie może
pomóc w kwestii uruchomienia komunikacji w niedziele.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że Dyrektor PKS nie pomoże ponieważ nie jest
tym zainteresowany.
Radny Suski poinformował, że Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął
uchwałę antysmogową. W związku z tym zapytał się czy taką uchwałę powinna
podjąć także nasza rada.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że uchwała ta obowiązuje na terenie całego
województwa. Jego zdaniem nie wystarczy wymienić tylko piecy aby sytuacja
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uległa zmianie. Z tego co mu wiadomo Ministerstwo Energetyki pracuje nad
programem obniżenia cen energii w przypadku ogrzewania elektrycznego.
Wiceprzewodniczący Osiński poinformował, że piece na własnym ciągu mniej
dymiły niż piece nowe z zainstalowaną dmuchawą.
Radny Wirowski proponuje zastanowić się nad formą premiowania osób, które
opalają gazem. Być może ulga w podatku od nieruchomości zachęci do przejścia
na ogrzewanie gazowe.
Burmistrz Kurek poinformował, że na sesję listopadową możemy przygotować i
podjąć uchwałę np. zwolnienia z dwóch rat podatku od nieruchomości w zamian
za przejście na ogrzewanie gazowe. Obecnie czekamy na środki z dofinansowania
i będziemy starali się zwarte osiedla jednorodzinne przyłączyć do geotermii.
Problem ten jest także dokuczliwy na terenie wiejskim przy zwartej zabudowie i
temat ten generalnie jest bardzo trudny. Jeśli rząd wprowadziłby bonus na piece
elektryczne to część osób na pewno by z tego skorzystała.
Radny Wirowski prosi o umieszczenie ozdób bożonarodzeniowych na ul.
Grójeckiej na wlocie do miasta. To samo dotyczy ul. Żyrardowskiej. Jest zdania,
że pod tym względem te ulice są zaniedbywane. Ponadto prosi aby nasze
jednostki odpowiedzialne za organizacje imprez okolicznościowych pamiętały o
organizacji uroczystości przy pomniku papieża z okazji rozpoczęcia jego
pontyfikatu.
Radny Olesiński w kwestii smogu uważa, że z ekogroszku nie ma dymu.
Wiceprzewodniczący Zientek poinformował, że tańszym rozwiązaniem od
ekogroszku jest przejście na opalanie gazem z instalacją zbiornika na gaz.
Burmistrz Kurek poinformował, że nie możemy dofinansowywać wymiany piecy
na ekogroszek ponieważ i tak jest to opalanie węglem. Jeśli na nasz teren uda się
wejść Firmie BLUGAZ to firma ta jest w stanie postawić duży zbiornik na gaz na
zwartym terenie wiejskim.
Wiceprzewodniczący Zientek zapytał się czy gmina nadal będzie utrzymywać
dofinansowanie do wymiany piecy.
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Burmistrz Kurek odpowiedział, że oczywiście tak. W kwestii obchodów rocznicy
pontyfikatu papieża Jana Pawła II poinformował, że zobowiąże jednostki do
organizacji z tego tytułu uroczystości.
Radny Siniarski w kwestii ewentualnego karania osób opalających węglem. Jest
zdania, że na terenie wiejskim z rozrzuconą zabudową jest problem. Są tam
osoby samotne, które nie stać na wymianę pieca.
Burmistrz Kurek jest zdania, że problem polega na tym, że są bardzo duże
budynki a użytkowane są np. tylko 2 pomieszczenia. W tym przypadku
należałoby dokonać przeróbki instalacji i zamontować zawory po to aby nie grzać
całego budynku.
Radny Krawczyk jest zdania, że sprawa ta powinna być uregulowana odgórnie i
powinna być utrzymana stała opłata za gaz.

Ad.17 Zamknięcia XLIV 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 2017-10-31
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