PROTOKOŁ NR XLVIII/18
Z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie
XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Mszczonowie odbyła się w dniu 26 stycznia 2018r.
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie i trwała nieprzerwanie
w godzinach od 12,05 do 14,30
Radni obecni na Sesji według załączonej listy obecności – zał. nr 1
Osoby zaproszone według załączonej listy obecności –zał. Nr 2
Radni nieobecni na sesji nieusprawiedliwieni : Piotr Chyła, Dariusz Olesiński

Ad.1 Otwarcia XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie dokonał
Przewodniczący Rady Pan Łukasz Koperski, który powitał wszystkich obecnych na
sesji. Następnie stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum
do podejmowania uchwał.
Porządek obrad XLVIII sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
3. Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i gminy
Mszczonów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 20 listopada 2017r. na sposób
rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2017 roku przez Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Mszczonowie na Wicedyrektora Szkoły Podstawowej w
Mszczonowie –
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Mszczonów,
przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub
osoby fizyczne
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 419/2,
918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich granicach ewidencyjnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
nieruchomości.
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8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na
rok 2018
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mszczonów.
10. Informacja z działalności Burmistrza Mszczonowa między sesjami.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zakończenie obrad.

Ad. 2 Przewodniczący Koperski stwierdził, że protokół z XLVII Sesji został
sporządzony i był przekazany radnym przed sesją. Radni nie wnieśli uwag i
zastrzeżeń do protokołu przyjmując go w drodze głosowania przy 12 głosach za
(Marek Baumel, Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski,
Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Mirosław Wirowski, Renata
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek) i 1 głosie
wstrzymującym się (Jerzy Siniarski). W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.

Ad.3 Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta i gminy
Mszczonów.
Pan Sławomir Dobrowolski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Żyrardowie przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w
zakresie ochrony przeciwpożarowej w roku 2017 na terenie miasta i gminy
Mszczonów, która stanowi załącznik do protokołu.
Pan Wojciech Szustakiewicz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego jest zdania, że
zarówno PSP jak i OSP na naszym terenie stoją na wysokim poziomie pod
względem kompetencji i umiejętności. Dotyczy to także wyposażenia
technicznego. Tylko dzięki dowódcom akcji nie doszło do większej tragedii przy
takich akcjach jak zagazowanie budynku w Żyrardowie czy też uszkodzenie
gazociągu. W imieniu społeczeństwa powiatu żyrardowskiego podziękował PSP
za udział w akcjach, za opiekę nad OSP, ponieważ pod tym względem PSP w
Żyrardowie jest wzorem do naśladowania. Poprosił o przedstawienie informacji
na temat braku szkoleń ratownictwa medycznego dla członków OSP. Informacja
ta jest niezbędna z uwagi na pojawiające się zarzuty w tym zakresie. Podziękował
Radzie Miejskiej w Mszczonowie za coroczne podejmowanie tematyki ochrony
przeciwpożarowej na sesji Rady Miejskiej. Jako mieszkaniec gminy Mszczonów
dziękuje samorządowi Mszczonowa i jednostkom OSP z terenu miasta i gminy

str. 2

Mszczonów za wszystkie podejmowane działania w zakresie bezpieczeństwa
mieszkańców.
Pan Dobrowolski poinformował, że PSP jest bardzo zainteresowania
przeszkoleniem członków OSP zarówno pod względem szkoleń z zakresu p.poż
jak i również szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego. Dodał, że na szkolenia
medyczne certyfikowane same OSP muszą poszukiwać środków finansowych na
szkolenia a PSP może jedynie pomóc zorganizować takie szkolenia.
Przewodniczący Koperski zapytał się jakie są plany inwestora Parku Rozrywki
dotyczące ochrony przeciwpożarowej parku.
Burmistrz Kurek poinformował, że z tego co mu wiadomo to proces uzgadniania
dokumentacji parku z Komendą Wojewódzką PSP trwał bardzo długo. Inwestor
dostał pewne zalecenia, które musi zrealizować. Jeśli będzie potrzeba
zaangażowania OSP Wręczy i Grabc Towarzystwo to sprawa ta będzie
rozpatrzona. Dodał także, że ratownicy przyjmowani do pracy w tym parku będą
musieli posiadać najwyższe możliwe certyfikaty. Odnośnie wniosków PSP
poinformował, że wszystkie stacje ujęć wody mają automatycznie załączane
agregaty prądotwórcze.
Pani Korzonkowska przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie
ochrony przeciwpożarowej w gminie Mszczonów w 2017 roku, które stanowi
załącznik do protokołu.
Pan Waldemar Suski – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Z OSP RP
Mszczonów przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, które stanowi
załącznik do protokołu. Ponadto zaapelował do radnych o przychylne
ustosunkowanie się do zgłaszanych próśb przez jednostki OSP.
Pan Mariusz Grzejszczak – Prezes OSP w Zbiroży przedstawił wniosek Zarządu
OSP w Zbiroży dotyczący zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z
przeznaczeniem do ratownictwa drogowego dla OSP Zbiroża. Wniosek stanowi
załącznik do protokołu. Ponadto dodał, że samochód Tatra miał w 2017 roku
ponad 20 wyjazdów tzw. gospodarczych typu podtopienia.
Pan Łukasz Strojek – członek Zarządu OSP Zbiroża zwrócił się z prośbą o
wygospodarowanie w budżecie gminy Mszczonów środków na zakup tego
samochodu. Dzięki zabezpieczeniu środków w budżecie będą mieli możliwość
starać się o pozyskanie na ten cel dofinansowania z różnych źródeł z czego ok.
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50.000 zł z Komendy Głównej PSP, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska do 300.000 zł, od Marszałka Województwa w granicach 100.000 i od
firm ubezpieczeniowych. Razem mogą ubiegać się o dofinansowanie w granicach
500.000 zł i jak się uda wygospodarować z budżetu Gminy Mszczonów około
200.000 zł to zakup tego samochodu byłby możliwy. Zakup tego samochodu
bardzo tej jednostce by pomógł z uwagi na położenie tej jednostki na granicy
trzech powiatów gdzie dochodzi do wieku wypadków drogowych. Dojazd ze
Zbiroży do wypadku w tych okolicach jest do 5 minut a z Mszczonowa do 12
minut, PSP z uwagi na ruch na drodze nr 50 potrzebuje na dojazd do wypadku
około 19 – 20 minut. Jednostka OSP Zbiroża wyjeżdża na każde wezwanie ale nie
jest w stanie zagwarantować, że zawsze dojedzie obecnym samochodem aby
pomagać innym ludziom.
Wiceprzewodniczący Osiński popiera wniosek OSP Zbiroża o zakup średniego
samochodu. Dodał, że jednostka ta jest prężnie działającą jednostką, udziela się
bardzo aktywnie w wielu dziedzinach. Średnia wieku strażaków w tej jednostce
to 25 lat i dlatego też warto zainwestować w nowy samochód dla tej jednostki.
Wiceprzewodniczący Zientek uważa, że wszystkie jednostki zasługują na dobry
sprzęt ale jednostka OSP Zbiroża położona jest w newralgicznym punkcie naszej
gminy i dlatego też z całego serca popiera ten wniosek.
Pan Grzegorz Koperski – Naczelnik OSP w Mszczonowie podziękował za
otrzymaną dotację z KSRG dzięki której zakupiono dla jednostki defibrator oraz
fantomu do ćwiczeń. Poinformował, że co tydzień w jednostce OSP Mszczonów
organizowane są zbiórki szkoleniowe. Na dzień dzisiejszy jednostka dysponuje
ok. 25-26 druhów przeszkolonych i gotowych do wyjazdu na akcje. Podziękował
Burmistrzowi za pomoc w znalezieniu samochodu z demobilu, dziękuje też
Radzie Miejskiej dzięki której jednostka ta jest dobrze wyposażona w sprzęt.
Jedyną rzeczą jaka jest im niezbędna z wyposażenia bojowego w najbliższym
czasie do samochód drabina.
Pan Paweł Lasoń przedstawiciel orkiestry OSP Mszczonów odczytał pismo jakie
zostało złożone w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie w dniu 10 listopada 2017r.
na które do dnia dzisiejszego nie udzielono odpowiedzi. W piśmie tym orkiestra
między innymi prosi o zwiększenie dotacji o 10.000 zł. Pismo stanowi załącznik
do protokołu.
Pan Janusz Kociszewski – Prezes OSP Grabce Towarzystwo poinformował, że
jednostce tej udało się pozyskać samochód ciężki, który jest po kolizji i wymaga
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remontu. Mechanicznie pojazd ten jest sprawny, ma wszystkie certyfikaty
dopuszczające go do ruchu. Prosi o zwiększenie kwoty w granicach 100 – 110 tys.
zł na remont tego samochodu z budżetu gminy. Dodał, że z funduszu sołeckiego
przeznaczono na ten cel kwotę 27.000 zł, posiadają własne środki w kwocie 50
tys. zł. Naprawa tego samochodu będzie wynosić około 150.000 zł netto. Brakuje
im w granicach 100 – 110 tys. zł. Jednostka ta posiada 24 przeszkolonych
strażaków z tego 9 jest przeszkolonych w zakresie ratownictwa medycznego.
Dodał, że obecny 30- letni star 200 coraz częściej ulega awariom i inwestować w
ten samochód już jest nie warto. Prosi o pozytywne rozpatrzenie jego prośby
dotyczącej zwiększenia środków finansowych na remont pozyskanego
samochodu ciężkiego. Liczy na poparcie w tej sprawie przez Radę Miejską.
Pan Krzysztof Bodecki – Prezes OSP we Wręczy poinformował, że w tym roku
przypada 90-lecie powstania jednostki. Planowane są z tej okazji uroczystości
rocznicowe w dniu 24 czerwca na które już dzisiaj serdecznie zaprasza.
Pan Grzegorz Koperski poinformował, że PSP organizuje szkolenia w zakresie
podstawowym. Jednostka w Mszczonowie posiada katamaran i w najbliższą
niedzielę odbędzie się certyfikowane szkolenie z zakresu obsługi tego sprzętu.
Tego typu szkolenia są płatne i dziękuje Radzie Miejskiej za środki, dzięki którym
mogą się szkolić. Dodał, że jednostka ta korzysta również z innego sprzętu
specjalistycznego, z obsługi którego również się szkoli. Prosi o zwiększeniem
środków w budżecie gminy z przeznaczeniem na szkolenia specjalistyczne
strażaków.
Pan Kamil Siemiński Naczelnik OSP w Piekarach poinformował, że nakłady
finansowe w kwocie 122 tys. zł na OSP Piekary były duże, ale też potrzeby tej
jednostki są bardzo duże. Jednostka ta borykała się z bardzo częstymi awariami
energii elektrycznej w strażnicy, bardzo dużo własnej pracy włożyli w remont
samochodu po to aby remont ten był tańszy. Podziękował PSP za otrzymaną
dotację. Obecnie rozpoczęli remont zaplecza strażnicy, stary samochód
naprawiają z własnych środków. Jedynie co im potrzeba to drugi garaż na
samochód. Na zakończenie wypowiedzi serdecznie podziękował za wsparcie dla
tej jednostki.
Pan Dobrowolski poinformował, że jest możliwość pozyskania środków z MSWiA
i KSRG będzie w tym roku te środki rozdysponowywał. Prosi aby jednostki
występowały z wnioskami o przydział tych środków.
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Burmistrz Kurek poinformował, że Gmina robi wszystko aby pozyskiwać sprzęt
dla jednostek OSP. Jeśli chodzi o zgłoszone wnioski o zabezpieczenie środków w
budżecie gminy, to takie wnioski należy składać we wrześniu i październiku
poprzedniego roku. Teraz nie ma już możliwości zwiększenia środków w budżecie
gminy. Jest oburzony tym, że OSP nie otrzymało odpowiedzi na złożony wniosek,
sprawę tę wyjaśni. Poinformował, że dzięki byłemu Komendantowi PSP Grabce
Towarzystwo pozyskały samochód ciężki, teraz walczymy o pozyskanie środków
na remont tego samochodu. Jeśli chodzi o samochód dla OSP Zbiroża to jest w
stałym kontakcie z KWPSP z którą ustalił, że jeśli KWPSP otrzyma nowy samochód
to Zbiroża otrzyma samochód używany dotychczas przez KWPSP. Nowy
samochód dla OSP Zbiroża nie będzie kupiony ponieważ nas na to nie stać.
Walczymy o pieniądze na remont strażnicy OSP Zbiroża. Jesteśmy po rozmowie
z KG PSP na temat pozyskania samochodu drabina dla OSP Mszczonów. Nikt w
gminie nie bagatelizuje potrzeb OSP ale sprzętu jest mało i kosztuje bardzo dużo.
Ponadto sprzęt ten podrożał poprzez wprowadzenie stawki VAT z 8 nam 23%.
Dla gminy w tym roku priorytetem jest remont samochodu w Grabcach
Towarzystwo. Jeśli chodzi o niewidoczne zasuwy to jest zdania, że dopóki
mieszkańcy sami nie zrozumieją potrzeby aby były one widoczne to sytuacja nie
ulegnie poprawie. Monitoring tych zasuw jest prowadzony i na bieżąco są one
prawidłowo oznakowywane. Jeśli chodzi o obchody 90 -lecia działalności OSP we
Wręczy to gmina dokona wsparcia organizacji tej imprezy. Szczególne słowa
podziękowania skierował pod adresem OSP w Piekarach za osobiste
zaangażowanie strażaków w remont strażnicy i sprzętu pożarniczego. Tylko
dzięki zaangażowaniu strażaków udało się dla tej jednostki pozyskać za
niewielkie pieniądze samochód bojowy.
Radny Suski poinformował, że Premier Morawiecki poleci zbudowanie ciężkiego
samochodu pożarniczego w górnej cenie 500.000 zł
Radny Wirowski zapytał się czy nie wyjechanie danej jednostki do akcji skutkuje
negatywnie tym, że inna jednostka nie wyjedzie i ktoś nie otrzyma pomocy .
Pan Dobrowolski poinformował, że w takim przypadku do akcji jest
dysponowana najbliższa jednostka. Dla PSP jest lepiej jak dana OSP zgłosi, że w
danym czasie nie jest zdolna do wyjazdów, wówczas nie jest w ogóle
dysponowana. W przeciwnym razie PSP dysponuje kolejna jednostkę i uciekają
cenne minuty.
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Przewodniczący Koperski podziękował wszystkim strażakom za ratowanie życia i
mienia ludzkiego, za ich poświęcenie dla miejscowego środowiska. Za
organizowanie życia społeczno – kulturalnego w terenie. Za to wszystko jeszcze
raz serdecznie podziękował. Słowa podziękowania skierował także pod adresem
PSP za wspieranie działań strażaków ochotników.

Ad.4 W tym punkcie Przewodniczący Koperski poinformował, że skarga z
dnia 20 listopada 2017r. na sposób rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2017
roku przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Wicedyrektora
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie była przedmiotem obrad posiedzenia
wspólnego wszystkich komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie, które specjalnie
na tę okoliczność zostało zwołane w dniu 22 stycznia br. Komisje wypracowały
uzasadnienie do projektu uchwały, które również przed sesją było omawiane na
posiedzeniu komisji Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa.
Radny Stusiński poinformował, że na posiedzeniu przed sesją Komisja Budżetu,
Rozwoju i Rolnictwa w części 1 uznała skarg za bezzasadną, w części 2 za zasadną
a w części 3 za częściowo zasadną.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie skargi z
dnia 20 listopada 2017r. na sposób rozpatrzenia skargi z dnia 19 czerwca 2017
roku przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mszczonowie na Wicedyrektora
Szkoły Podstawowej w Mszczonowie, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Mirosław Wirowski, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski. Uchwała Nr
XLVIII/351/18 stanowi załącznik do protokołu

Ad.5 Pani Zielińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Mszczonów, przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne
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Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na
terenie Gminy Mszczonów, przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne, którą w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Mirosław Wirowski, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski. Uchwała Nr
XLVIII/352/18 stanowi załącznik do protokołu

Ad.6 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
obejmującego działki o nr ew. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w
ich granicach ewidencyjnych oraz szczegółowo omówiła zgłoszona uwagę do
tego planu.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie stanowisko Burmistrza
Mszczonowa w kwestii rozstrzygnięcia zgłoszonej uwagi, które w wyniku
głosowania przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za
przyjęciem uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz
Koperski, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Mirosław Wirowski,
Renata Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski
Radny Wirowski jest za przyjęciem tej uchwały. Ma tylko obiekcję czy z chwilą
pobudowania w tym miejscu bloków wielorodzinnych zmodernizowana linia
kolejowa nie będzie z nimi kolidować.
Burmistrz Kurek odpowiedział, że jeśli nie byłyby spełnione wszystkie wymogi to
nie uzgodniono by tego planu. Ponadto dodał, że generalnie pobudowane tam
mieszkania będą na wynajem.
Pani Koszulińska poinformowała, że ustalenia planu mówią, że stolarka okienna
ma być o podwyższonym standardzie akustycznym, to samo dotyczy elewacji.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa
obejmującego działki o nr ew. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w
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ich granicach ewidencyjnych, którą w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowali:
Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof Krawczyk,
Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Mirosław Wirowski, Renata Siwiec, Ryszard
Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski. Uchwała Nr
XLVIII/353/18 stanowi załącznik do protokołu

Ad.7 Pani Koszulińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości, którą w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski,
Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Mirosław Wirowski, Renata
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski.
Uchwała Nr XLVIII/354/18 stanowi załącznik do protokołu

Ad.8 Pani Barbulant przedstawiła projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018.
Przewodniczący Koperski poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą Uchwałę
Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018, która w wyniku głosowania przyjęto
jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem uchwały
głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski, Krzysztof
Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Mirosław Wirowski, Renata Siwiec,
Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski. Uchwała Nr
XLVIII/355/18 stanowi załącznik do protokołu

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, która w wyniku głosowania
przyjęto jednogłośnie. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych. Za przyjęciem
uchwały głosowali: Robert Głąbiński, Barbara Gryglewska, Łukasz Koperski,
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Krzysztof Krawczyk, Andrzej Osial, Andrzej Osiński, Mirosław Wirowski, Renata
Siwiec, Ryszard Stusiński, Waldemar Suski, Marek Zientek, Jerzy Siniarski.
Uchwała Nr XLVIII/356/18 stanowi załącznik do protokołu

Ad.10 Burmistrz Kurek przedstawił wykaz wydanych zarządzeń między
sesjami, który stanowi załącznik do protokołu. Ponadto poinformował, że:
1. Unieważniono przetarg na rewitalizację parku miejskiego ponieważ
potencjalny wykonawca pomylił się w kwocie podatku VAT. W związku
z powyższym ponownie ogłoszono przetarg.
2. Rozstrzygnięto przetarg na tzw. „czerwona drogę „ do parku rozrywki,
3. Ogłoszono przetarg na ul. Jeżynową,
4. Będziemy ogłaszać przetarg na powierzchniowe utwardzanie dróg.

Ad.11 W tym punkcie głos zabrali:
Pani Zielińska przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
prowadzonych przez Gminę Mszczonów za 2017r.
Radny Krawczyk w związku w włamaniami do garaży na osiedlu Dworcowa III
prosi o skierowanie w ten rejon dodatkowych patroli policji.

Burmistrz Kozłowski poinformował, że w budżecie gminy jest zabezpieczona
kwota w wysokości 10.000 zł na dodatkowe patrole w wyznaczonych terenach
do rewitalizacji. Teren spółdzielni mieszkaniowej znajduje się w wyznaczonym
rejonie rewitalizacji w związku z czym nie ma problemów ze skierowaniem w ten
rejon dodatkowych patroli policji.
Wiceprzewodniczący Osiński zwrócił uwagę na bardzo ciemny fragment ulicy na
odcinku od Weterynarii do ul. Malinowej. Jego zdaniem odcinek ten wymaga
doświetlenia.
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Ad.12 Zamknięcia XLVIII 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 2018-02-04
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