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O Raporcie
Raport o stanie gminy jest dokumentem wprowadzonym do znowelizowanej Ustawy
o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. [Dz. U. z 2018 r. poz. 130]. Nakłada ona obowiązek
przedstawienia przez Burmistrza co roku do dnia 31 maja Radzie Miejskiej raportu o stanie gminy
obejmującego podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. Mogą w niej zabrać głos też mieszkańcy zgłoszeni oficjalnie
w formie pisemnej do przewodniczącego rady. Po zakończeniu debaty Rada Miejska przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania podejmuje się bezwzględną większością głosów ustawowego składu. Niepodjęcie
uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum
zaufania. W przypadku nieudzielenia wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada może podjąć
uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania burmistrza.
W ciągu roku Rada Miejska jest stale, na bieżąco informowana o działalności burmistrza w okresie między sesjami; najważniejsze decyzje, w tym zmiany budżetowe jak
i decyzje w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu
wymagają także uchwał. Burmistrz oraz komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której
składają sprawozdania ze swej działalności. Jednostki organizacyjne j.s.t także składają
ze swoich działań szczegółowe sprawozdania. Radni mogą przedstawiać swoje stanowiska na
sesji Rady. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, jednostek organizacyjnych oraz
jednostek pomocniczych Gminy i może zapraszać na swoje posiedzenia Burmistrza, jego zastępców,
kierowników jednostek organizacyjnych Gminy oraz inne osoby według potrzeb; Komisja Rewizyjna
opiniuje wykonanie budżetu, w tym zakresie występuje do Regionalnej Izby Obrachunkowej
o zaopiniowanie swojego wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi. Rada
i RIO są obligatoryjnie informowani o wykonaniu budżetu za 6 miesięcy roku kalendarzowego, jak i po każdym roku. Radni mają w ciągu roku budżetowego prawo składania
zapytań, wniosków i interpelacji. Również obywatelom udostępnia się różne rodzaje dokumentów.
Przy takim arsenale możliwości działań prawnych jakimi dysponuje Rada każdej gminy Raport
staje się swoistym przypomnieniem i podsumowaniem dokonań roku poprzedniego, tym bardziej, że
najważniejszy element – sprawozdanie z wykonania budżetu wymagane innym przepisem prawnym jest przedstawiane również przez Burmistrza i Skarbnika.

Metryczka Gminy Mszczonów
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Gmina leży w województwie mazowieckim, w Powiecie Żyrardowskim. Powierzchnia Gminy Mszczonów ma 152 km2. Ludność wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 11282, w tym w mieście 6182 osób a w gminie - 5100 osób. W
latach 2002-2017 liczba mieszkańców
wzrosła o 6 %. Średni wiek wynosił
39,6 lat i był nieznacznie niższy od
średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego oraz od
średniego wieku mieszkańców całej
Polski.
Mieszkańcy gminy Mszczonów zawarli w
2017 roku 72 małżeństw, co odpowiada
6,2 małżeństwom na 1000 mieszkańców.
W roku 2018 wg danych Urzędu Gminy
zawarto 88 ślubów.
Lubow. Jest to znacznie więcej od
wartości dla województwa mazowieckiego oraz znacznie więcej od
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(dane UM w Mszczonowie i GUS – do 2017 włącznie)

wartości dla Polski. 28 % mieszkańców było stanu wolnego, 53 % żyło w małżeństwie, 6 %
mieszkańców było po rozwodzie a 11 % to wdowy/wdowcy.
Gmina miała dodatni przyrost
naturalny odpowiadający
przyrostowi naturalnemu 2,16
na 1000 mieszkańców. W 2017
i 2018 roku zarejestrowano
odpowiednio: 127 i 208 zameldowań w ruchu wewnętrznym
oraz 122 i 131 wymeldowań, w
wyniku czego saldo migracji
wewnętrznych wynosi dla
gminy Mszczonów +5 i +
77. 60,5% mieszkańców gminy Mszczonów było w wieku
produkcyjnym, 19,9% w wieku
przedprodukcyjnym a 19,5%
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym.
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Na 1000 mieszkańców w 2017 pracowało 404 osób. 42 % wszystkich pracujących ogółem stanowiły
kobiety. Bezrobocie rejestrowane wynosiło w 2017 roku 9 % (10% wśród kobiet i 7% wśród mężczyzn). W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 4254 PLN, co
odpowiadało 94 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród
aktywnych zawodowo mieszkańców gminy Mszczonów 1218 osób wyjeżdżało do pracy do innych
gmin, a 2445 pracujących przyjeżdżało do pracy spoza gminy, tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosiło +1227. 21,5% aktywnych zawodowo mieszkańców pracowało w sektorze
rolniczym, 22 % w przemyśle i budownictwie, a 27 % w sektorze usługowym.

Gmina Mszczonów uzyskuje przez lata liczne tytuły, certyfikaty i dyplomy, a także znajduje miejsce w
ogólnopolskich rankingach, co poświadcza uznanie zewnętrznych czynników opiniotwórczych dla jej
rozwoju i dokonań. W roku 2018 były to:
 Dziewiąte miejsce w „Rankingu Zrównoważonego Rozwoju 2018” w kategorii gmin miejskowiejskich.
 Tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2018”.
 Dwudzieste miejsce w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w 2018 r. w kategorii gmin
miejsko-wiejskich na 857 jednostek samorządu terytorialnego.

Polityka finansowa
Polityka finansowa Gminy jest podstawowym narzędziem działania każdego samorządu. Polega na pozyskiwaniu do budżetu środków finansowych, które umożliwiają realizację zadań nałożonych
przez ustawę o samorządzie gminnym oraz realizacji odpowiedniej strategii wydatkowania tych środków, by efektywnie zaspokajać potrzeby lokalnej społeczności.
Wobec znacznego obciążenia budżetów wydatkami bieżącymi środki na realizację inwestycji
samorządy lokalne pozyskują głównie ze źródeł zewnętrznych. Ich wielkość zależy przede wszystkim
od kreatywności i aktywności.
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Wskaźnik samodzielności finansowej dochodowej służy ocenie stopnia możliwości generowania dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego, na które dana jednostka ma
wpływ. Wyznacza się go jako iloraz wartości dochodów własnych z wyłączeniem udziału w podatkach
stanowiących dochody budżetu państwa i wartości dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego ogółem. O efektywności realizacji zadań Gminy decyduje także wynik finansowy, który przyjmując wartości dodatnie określany jest mianem nadwyżki, natomiast w przypadku wartości ujemnej staje
się deficytem budżetowym. Wskaźnik samodzielności finansowej wydatkowej natomiast pozwala ocenić stopień możliwości swobodnego dysponowania dochodami jednostki samorządu terytorialnego.
Ograniczenia wynikające z przepisów państwowych odnoszą się zarówno do gromadzonych przez
gminę dochodów, jak i do dokonywanych przez nią wydatków. Jeśli chodzi o wydatki, państwo ogranicza dowolne ich kształtowanie przez gminę ustalając:
 listę zadań obligatoryjnych, np. odprowadzanie ścieków, prowadzenie jednostek oświatowych;
 warunki realizacji tych i innych zadań w formie norm lub wielkości minimalnych,
W efekcie tych ograniczeń gmina musi najpierw przewidzieć środki na zadania obowiązkowe,
a dopiero w drugiej kolejności na różne inne cele, nawet te uznane przez nią za ważniejsze.
Jeśli chodzi natomiast o politykę dochodową gmin, państwo ogranicza możliwości jej prowadzenia ustalając przede wszystkim:
 listę źródeł dochodów gmin, w tym zwłaszcza takich, na które nie mają one bezpośredniego
wpływu (udziały, subwencje i dotacje);
 stawki podatków i opłat;
 wyłączenia, zwolnienia i ulgi w podatkach i opłatach;
 roczny i łączny limit zadłużenia.
Jak widać z zestawienia wymienione ograniczenia pozostawiają gminom niewielki zakres swobody: ustalanie stawek poniżej wielkości maksymalnych, stosowanie odroczeń i umorzeń oraz wprowadzanie własnych ulg i zwolnień, a także uruchamianie nielicznych źródeł dochodów fakultatywnych .
Rodzaje źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz podany wyżej przegląd ograniczeń polityki budżetowej władz lokalnych pozwalają stwierdzić, że:
 możliwości prowadzenia własnej polityki dochodowej gminy są niewielkie,
nie mogą one
w zasadzie bezpośrednio zwiększać swoich dochodów;
 w tej sytuacji władzom gminy pozostaje oddziaływanie pośrednie, ukierunkowane na zwiększanie bazy dochodowej w celu uzyskiwania większych wpływów budżetowych w przyszłości.
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Samodzielność finansowa jednostki samorządu terytorialnego określa ramy jej
funkcjonowania oraz realne możliwości postawionych przed nią zadań.

Przykładem działań mających na celu zwiększanie bazy dochodowej w wyniku rozwoju gminy
może być zachęcanie inwestorów zewnętrznych do lokalizowania działalności gospodarczej na jej
terenie.
**
Budżet na rok 2018 Gminy Mszczonów został przejęty uchwałą nr LVII/349/17 po wcześniejszych dyskusjach w komisjach, zaś Uchwałą Nr XLVII/350/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z
dnia 20 grudnia 2017r. przyjęto też Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.
Wcześniej, pozytywne opinię wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwalą Nr Pł.402.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7
grudnia 2017 roku o budżecie na 2018 a Uchwałą Nr Pł.401.2017 o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
Wykonanie budżetu za 6 miesięcy 2018 r. zostało przedstawianie zgodnie z przepisami
ustawy o finansach publicznych Radzie Miejskiej i wcześniej Regionalnej Izbie Obrachunkowej zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 49/18 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 31 sierpnia 2018 r. w
sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2018
roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze
2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która reguluje też kwestie w zakresie trybu zatwierdzenia wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Skarbnik Gminy przygotował
dokumenty za rok 2018, które stanowią podstawę do pełnych analiz ze strony Radnych
jak i RIO.
**
Podział na dochody o gwarantowanej wysokości i dochody cykliczne ma największy wpływ na to,
że budżety gmin są w trakcie roku budżetowego modyfikowane. Nie jest to wynikiem złych szacunków w trakcie planowania kolejnego roku przez Burmistrza i Skarbnika przy wydatnej pomocy komisji
Rady, ale zmienności i słabej przewidywalności różnego rodzaju parametrów i kwot niezależnych od
gminy oraz - co ważne – powolnych lub opóźnionych decyzji biurokratycznych w przypadkach środków zewnętrznych. Budżet wszystkich gmin polskich jest dynamiczny, zmienny. Liczne analizy
badają przyczyny tego zjawiska, ale też nie znaleziono żadnego rozwiązania problemu. Tą zmienność
w trakcie roku należy po prostu zaakceptować.
Budżet Gminy Mszczonów był w ciągu roku 2018 12 razy zmieniany uchwałami Rady Miejskiej oraz 21 zarządzeniami Burmistrza Gminy.
Diagram zmian wprowadzanych uchwałami Rady
Miejskiej do planu budżetowego 2018 roku jest pokazany poniżej:

Dochody og.

dochody bież.

wydatki og.

wydatki bież

wynik budzetu

wynik operacyjny
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Budżet 2018 w uchwałach Rady Miejskiej

Sytuację finansową każdej gminy można oceniać na wiele sposobów, np. poprzez wykorzystanie zestawu wskaźników lub przez analizę zasobów. Również Ministerstwo Finansów analizując finanse
publiczne publikuje okresowe zestawienia wskaźników sporządzone dla różnych grup jednostek samorządu terytorialnego. Jest to materiał, który pozwala na analizy porównawcze.
Dla celów niniejszego Raportu wykorzystano metody obrazujące podejście samorządu do realizowanych celów i zadań. Za podstawowe źródła analizy przyjęto sprawozdania budżetowe za rok
2017 i w zakresie planu i wykonania 2018 roku (sprawozdawczość za IV kwartały).
W tabeli poniżej zaprezentowano strukturę dochodów Gminy Mszczonów w latach 2017-2018.
Tabl. Struktura dochodów Gminy Mszczonów ze względu na źródło pochodzenia
w latach 2017-2018.
2017
Plan 2018
wyk. 2018
2018:2017
Dochody ogółem
66 338 544
72 374 312
81 052 535
122 %
Dochody własne
39 209 872
50 032 973
Subwencje
10 008 933
10 224 055
10 543 713
105 %
Dotacje
17 119 738
20 475 848
W latach 2017-2018 dochody ogółem Gminy Mszczonów systematycznie rosną. Rosną też subwencje.
Strukturę dochodów przedstawiono w oparciu o wskaźnik udziału dochodów własnych ogółem
w dochodach budżetu ogółem (WDW):
WDW (2017 wyk.) = 59 %
WDW (2018 wyk.) = 61 %
WDW informuje o potencjale finansowym i samodzielności jednostki samorządu terytorialnego. Obraz struktury dochodów własnych wskazuje na faktyczną niezależność od zewnętrznych źródeł finansowania zadań samorządu terytorialnego, a także na wyciągnięcie
wniosków, co do wrażliwości jednostki samorządu terytorialnego i budżetu na ewentualne zmiany
w wielkości poszczególnych rodzajów dochodów własnych i ocenę zagrożenia z tego tytułu. Im wyższy
jest wskaźnik, tym mniejsze uzależnienie jednostki samorządu od sytuacji budżetu państwa, koniunktury gospodarczej czy poziomu bezrobocia.
Wskaźnik WDW w Gminie Mszczonów oscyluje w granicach 61 % . Oznacza to, że
taka część dochodów ogółem jest własna, niezależna od budżetu państwa.
Badania w zakresie finansów prowadzą różne instytucje monitorujące sytuację sektora publicznego. W badaniu GUS porównującym zmiany w zakresie dochodów własnych gmin w latach 20082017 pod względem dochodów per capita Mszczonów plasuje się na miejscu 106 z dochodem 3370 zł
na mieszkańca. W porównaniu do 2008 dochód wzrósł o 987 zł, to jest 41 %. Najwyższe dochody
własne notują gminy Kleszczów 43781 zł i Rewal 25080, najniższe zaś – Potok Górny 537 zł i Dzikowiec 559 zł. Dla porównania niektóre inne gminy z regionu:
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2017

różnica per
capita (w
zł)

4 430,22

5 497,12

1 066,90

Ożarów Mazowiecki (3)

2 888,24

5 022,73

2 134,49

Lesznowola (2)

3 689,02

4 898,16

1 209,13

Jaktorów (2)

1 377,93

3 573,52

2 195,59

Pruszków (1)

2 013,01

3 522,89

1 509,88

Mszczonów (3)

2 382,89

3 370,48

987,59

Błonie (3)

2 216,69

3 316,62

1 099,92

Brwinów (3)

2 275,03

3 301,50

1 026,47

Żabia Wola (2)

1 978,47

3 085,49

1 107,02
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Miejsce
20 Nadarzyn (2)
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Nazwa gminy

157 Baranów (2)
175 Wiskitki (2)
Grodzisk Mazowiecki (3)

189
322 Góra Kalwaria (3)
Ożarów (3)

326
387 Żyrardów (1)
389 Sochaczew (1)
395 Sochaczew (2)

1 447,74

3 022,54

1 574,79

926,55

2 953,32

2 026,77

2 224,16

2 884,59

660,43

1 925,59

2 468,06

542,47

2 324,15

2 460,73

136,57

1 621,68

2 319,56

697,88

1 558,27

2 316,55

758,27

1 498,48

2 305,36

806,88

W Raporcie znajdują się porównania Gminy Mszczonów do innych samorządów. Bazują one
na danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny i innych
źródłach. Bardzo ciekawe analizy Min. Finansów publikowane są cyklicznie; w obecnej chwili nie ma
dostępnych informacji obejmujących rok 2018, dlatego też wykorzystano najnowsze jakie zostały
dotąd udostępnione i które można uznać za swoisty bilans otwarcia roku 2018. W tym przypadku są
to dane za 2017 rok, choć opublikowane zostały w roku 2018. By uzyskać reprezentatywny obraz do
porównań brano gminy o podobnej do Mszczonowa liczbie ludności (od 11000 do 11999).
**
Z punktu widzenia konstrukcji budżetu ważną kwestią jest podział dochodów na bieżące
i majątkowe.
Tabl. Struktura dochodów ogółem Gminy Mszczonów w latach 2017-2018
2017
Dochody ogółem,
z tego:
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

Plan 2018

wyk. 2018

2018 : 2017

66 338 544

72 374 312

81 052 535

122 %

61 469 602
4 888 941

62 156 405
10 217 907

67 389 037
13 663 497

109 %
279 %

Wykonanie dochodów ogółem, bieżących i majątkowych w roku 2018 było znacząco wyższe od przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2018 i w roku 2017.
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Dochody bieżące

Plan 2018
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W dalszej kolejności poddano analizie strukturę dochodów przy użyciu wskaźników finansowych. Pierwszym z nich jest wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach budżetu ogółem
(WDB). W badanych latach kształtuje się on następująco:
WDB (2017 wyk. .) = 92 %
WDB (2018 plan) =
85 %
WDB wyk. 2018 =
83 %
Przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe
niebędące dochodami majątkowymi. Wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach ogółem
Gminy Mszczonów wykazuje tendencję malejącą. Wykonanie na koniec roku było niższe niż w
2017 r. i planie budżetowym na 2018 roku.
Im większa gmina tym dochody ogółem per capita, w tym dotacje i subwencje, maleją. Odwrotny trend występuje w przypadku dochodów własnych.
Porównanie do innych samorządów o podobnej populacji – dane Ministerstwa Finansów:

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem
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Kolejnym zastosowanym w analizie wskaźnikiem jest wskaźnik udziału dochodów majątkowych w dochodach budżetu ogółem (WDM),
WDM 2017 wyk. =
7%
WDM 2018 plan =
14 %
WDM 2018 wyk. =
16 %
W 2018 r wskaźnik ten wzrósł w por. do 2017 r. i na koniec IV kwartału 2018 wyniósł ponad
16 %. W stosunku do planu był wyższy o 2 % .

Obowiązującą zasadą jest, że im większy jest udział dochodów majątkowych
w strukturze dochodów budżetu, tym większy jest potencjał rozwoju danej j.s.t.

Dalej dokonano analizy struktury dochodów własnych obejmującej dochody podatkowe, w tym
udziały we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. PIT oraz CIT oraz skutki
polityki podatkowej Gminy.
Tabl. Wybrane dochody podatkowe Gminy Mszczonów w latach 2017-2018 r.
2017
Plan 2018
2018
2018:2017
Dochody podatkowe ogółem dz.
29 563 773
30 898 934
32 643 313
110 %
756
Rozdz. 75615, z tego
14 925 753
15 434 000
16 631 203
111 %
- podatek od nieruchomości
14 439 042
15 000 000
16 255 766
112 %
- podatek rolny
26 493
30 000
25 500
96 %
- podatek leśny
42 806
42 000
43 583
101 %
- podatek od środków transportu
307 551
300 000
194 930
63 %
Rozdz. 75616, z tego :

4 266 087

4 158 000

4 451 824

104 %

-

2 136
648
42
420

2 200
600
40
380

2 265
649
43
428

106
100
102
102

podatek
podatek
podatek
podatek

Razem
i 75616

od nieruchomości
rolny
leśny
od środków transportu
rozdziały

75615

051
234
520
336

19 191 840

000
000
000
000

19 592 000

155
211
426
968

21 083 027

%
%
%
%

109 %

Dochody podatkowe ogółem w analizowanych latach przekroczyły 21 mln zł a w porównaniu do 2017 roku wzrosły o 9 %.

2018 r.

15 000 000

2 200 000

16 255 766

2 265 155

17 200 000
18 520 921
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Plan 2018 r.

10

Wykonanie dochodów podatkowych przekroczyło plan zakładany na 2018 rok.
Udział sumy dochodów rozdziałów 75615 i 75616 w dochodach działu 756 wynosił w kolejnych latach następująco:
 2017 –
64 %
 2018 (plan) – 63 %
 2018 –
64 %
Przy analizie wielkości poszczególnych źródeł dochodów rozdziałów 75615 i 75616 należy zwrócić
uwagę, że największą pozycją stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Ich
wysokość w badanych latach przedstawiono w kolejnej tabeli.
Tabl. Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2017-2018 (w zł.)
Podatek
Razem
Osoby prawne
Osoby fizyczne
2 136 051
2017 r .
14 439 042
16 575 093

W Gminie Mszczonów dominującym podatkiem jest podatek od nieruchomości. Jest
to rezultatem lokowania w jej granicach firm dysponujących rozległymi działkami, budynkami biurowymi i magazynowymi. Budowany we Wręczy zespól rekreacyjny w kolejnych latach zasili gminę podatkami również. Dalsze wykorzystywanie znakomitego położenia gminy wobec ważnych szlaków drogowych daje wielkie szanse finansowe jednostce.
Do dochodów własnych gmin zalicza także udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa tj. PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz CIT (podatek dochodowy
od osób prawnych).
Tabl. Udział we wpływach z PIT i CIT Gminy Mszczonów w latach 2017-2018 (w zł)
2017
Plan 2018
2018
2018:2017
Dochody ogółem budżetu
66 338 544
72 374 312
81 052 535
122 %
z tego dochody działu 756
29 563 773
30 898 934
32 643 313
110 %
z tego udział w PIT
8 948 426
9 386 734
9 983 248
111 %
z tego udział w CIT
1 306 532
1 100 000
1 303 137
99 %
Udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa PIT w latach 2017-2018 wykazuje
tendencję rosnącą. W 2018 roku wpływy z tego podatku były o ponad 1 mln zł wyższe niż w roku
poprzednim.

Dochody podatkowe
33 000 000

12 000 000

32 500 000
10 000 000

32 000 000
31 500 000

8 000 000

31 000 000
30 500 000

6 000 000

30 000 000
29 500 000

4 000 000

29 000 000
28 500 000

2 000 000

28 000 000
27 500 000

0
2017

D z.756

Plan 2018

PIT

CIT

2018

Liniowy (D z.756)

Liniowy (PIT)

Wśród podatków dochodowych podatek PIT jest dominującym i wykazuje trend rosnący.

Niebagatelny wpływ na kondycję budżetu j.s.t ma prowadzona przez nią polityka podatkowa.
W zakresie wybranych podatków i opłat lokalnych gminy mogą obniżyć górne stawki, wprowadzać ulgi
i zwolnienia podatkowe, umarzać zaległości, a także rozkładać na raty płatności podatkowe i odraczać
termin płatności. Skutki prowadzonej przez Gmina Mszczonów polityki podatkowej w 2017 i 2018 roku
przedstawiono w kolejnej tabeli.
Tabl. Skutki polityki podatkowej Gminy Mszczonów w latach 2017 – 2018 (w zł)
Skutki decyzji umorzenia zaległości podatkowych i rozłożeń na raty

454 585
496 823

82 994
45 733

394 683
315 872

Razem

1 023 262
858 428
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Skutki udzielenia ulg
i zwolnień
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2017
2018

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Analiza sprawozdania Rb-PDP za 2017 i 2018 r prowadzi do wniosku, że Rada Gminy Mszczonów nie uchwala maksymalnych stawek podatkowych. Określenie stawek podatkowych, udzielenie ulg
i zwolnień to suwerenna polityka Rady Gminy. Skutki polityki podatkowej wliczone są do dochodów
podatkowych ogółem Gminy, co ma przełożenie na wysokość subwencji wyrównawczej. Oznacza to,
że wykorzystywane przez Rady Gmin władztwo podatkowe, nie może być gminom refundowane w postaci kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej.
Kolejnym źródłem dochodów j.s.t są subwencje. Są pomocą skierowaną do jednostek samorządu terytorialnego w sytuacji, gdy uzyskują one zbyt niskie dochody z własnych źródeł. Głównym
celem jest równoważenie budżetu gminy (wyrównanie dochodu poszczególnych jednostek). Subwencja zasila budżet i nie jest związana z realizacją konkretnego zadania.
Tabl. Wysokość i struktura subwencji przekazywanej do budżetu Gminy Mszczonów
w latach 2017 – 2018
2017 r.

Subwencja ogólna
Subwencja oświatowa
Subwencja wyrównawcza
Subwencja równoważąca

Plan 2018 r.

2018 r.

2018:2017

10 008 933

10 609 930

10 543 713

105 %

9 946 731
0
0

10 174 055
0
0

10 479 473
0
0

105 %

Subwencja oświatowa kierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego
w związku z finansowaniem przez nie zadań związanych z prowadzeniem placówek
oświatowych różnego typu. Subwencja jest naliczana na podstawie liczby uczniów w placówkach
prowadzonych lub datowanych przez gminę. Jest ona korygowana wskaźnikiem uwzględniającym
ewentualne zróżnicowanie kosztów kształcenia (np. liczby osób niepełnosprawnych) oraz stopniem
awansu zawodowego nauczycieli.
Wskaźnik udziału subwencji ogólnej w dochodach budżetu ogółem (WSO).
W badanych latach wskaźnik utrzymuje się na poziomie:
WSO (2017 wyk. )
= 15 %
WSO (2018 plan)
= 14 %
WSO (2018 )
= 14%
Subwencja ogólna w dochodach budżetu (ogółem) Gminy Mszczonów stanowi ponad 10 mln
zł. Jest to ponad 14 % budżetu Gminy. W analizowanych latach udział kwotowy subwencji
ogólnej lekko wzrasta.
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Im większy udział dotacji celowych w budżecie, tym mniejsza jest samodzielność
w określaniu rodzajów zadań jakie Gmina może finansować.
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Dochodem budżetów j.s.t są również dotacje celowe. Środki finansowe dotacyjne,
w przeciwieństwie do środków subwencyjnych, przeznaczone są na realizację ściśle określonych
zadań. Nie można ich wydatkować dowolnie. Udział dotacji w dochodach budżetu Gminy
Mszczonów przedstawiono na podstawie wskaźnika struktury dotacji ogółem w dochodach budżetu
ogółem (WDC),
WDC (2017) =
25 %
WDC (2018 plan) =
28 %
WDC (2018) =
16 %
Wskaźnik WDC opisujący udział dotacji ogółem w roku 2018 osiągnął wartość 16 %, spadając o 9 %
procentowych w por. do 2017 r. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157,
poz. 1240 ze zm.) reguluje kwestie przeznaczenia środków dotacyjnych i wskazując szeroki zakres
celów. Wiele z nich jest indywidulanych, powiązanych z działaniami konkretnej gminy i dlatego stosowanie tu benchmarkingu nie jest przydatne.

Transfery finansowe na mieszkańca
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MUSZYNA
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TYCZYN
BARANÓW S.
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RASZKÓW
BIAŁA R.
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Transfery finansowe odzwierciedlają przeciętną przekazaną kwotę z budżetu państwa – subwencja
ogólna i dotacje bieżące - na jednego mieszkańca jednostki.
Tabl. Wybrane dochody Gminy Mszczonów w 2017-2018 r.
Plan 2018

2018 wyk.

66 338 544
366 805
94 776
1 153 194
2 819 693
23 500
140 739
3 178

72 374 312
2 000
8 490 000
2 641 286
16 000
86 329
2 302

81 052 535
333 684
94 344
12 144 931
1 759 606
20 950
148 990
123 499

122 %
91 %
100 %
1053 %
62 %
89 %
106%
3886 %

18 919

10 000

66 483

351 %

30 302 914
10 294 681
1 713 924
22 225
604 404
25 738

30 898 934
10 824 055
1 828 453
13 200
467 000
13 650

33 704 666
10 761 270
2 208 324
23 284
583 726
20 172

12 336 733
3 142 753

11 816 000
2 779 303

6 889
3 207 244

3 086 800

111
105
129
105
97
78

%
%
%
%
%
%

63 428

93 %

12 672 916
2 339 060

103 %
74 %

4 568

66 %

3 978 626

124 %

13

68 221

2018:2017
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Dochody ogółem
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dział 500 Handel
Dział 600 Transport i łączność
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dział 710 Działalność usługowa
Dział 750 Administracja
Dział 751 Urzędy naczelnych organów
władzy
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Dział 756 Dochody podatkowe
Dział 758 Różne rozliczenia
Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 851 Ochrona zdrowia
Dział 852 Pomoc społeczna
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 855 Rodzina
Dział 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
926 Kultura fizyczna

2017

Analizując dane zwarte w tabeli można zauważyć, że największym źródłem dochodów Gminy
Mszczonów w 2018 roku był dział 756 dochody podatkowe, wynoszący ponad 33 mln zł. Na wykonane
dochody ogółem w wysokości 81 mln zł dochody tego działu stanowią ponad 41 %.
Drugim znaczącym źródłem dochodów są dochody zaklasyfikowane w dziale 600 stanowiące
dotacje celowe otrzymane m. in. z budżetu państwa oraz z samorządu województwa na dofinansowanie
realizacji inwestycji w zakresie budowy dróg gminnych.
W analizowanych latach zarówno dochody działu 756 jak i działu 600 wykazują tendencję rosnącą.
Ponadto stałym źródłem dochodów gminy Mszczonów są dochody z wpływów z biletów wstępu na
halę sportową, baseny oraz lodowisko, co wykazane zostało w dziale 926.
Podstawowym źródłem informacji o dochodach i ich przeznaczeniu pozostaje Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mszczonów w 2018 r.

Najwyższe dochody Gminy Mszczonów
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Kultura fizyczna

Rozliczenia

Transport

Rodzina

Dochody podatkowe

Wydatki publiczne to rozdysponowanie środków pieniężnych przez państwo i inne związki
publicznoprawne w celu zaspokojenia potrzeb publicznych.
Tabl. Wybrane wydatki Gminy Mszczonów w latach 2017-2018
2017

Wydatki ogółem, z tego
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

63 808 973
55 508 275
8 300 698

Plan 2018

74 154 227
59 899 881
14 254 396

2018

81 330 319
60 250 206
21 080 113

2018:2017

127 %
108 %
253 %
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W analizie wydatków budżetu Gminy Mszczonów zastosowano metodę wskaźnikową obliczając wskaźnik struktury wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem. W latach 2017-2018
wskaźnik wydatków bieżących kształtował się na następującym poziomie:
WZB (2017 wyk. ) =
86 %
WZB (2018 plan) =
80 %
WZB (2018 wyk. ) = 74 %
Wydatki bieżące to główna część wydatków ogółem. W porównaniu rok do roku wyraźnie rysuje się
trend malejący. Realizacja roku 2018 była wyższa od planu budżetowego.
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem natomiast rośnie. W kolejnych
latach stanowi odpowiednio :
WZM (2017 wyk. ) = 14 %
WZM (2018 plan) =
20 %
WZM ( wyk. ) =
26 %
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Na przestrzeni dwóch lat wzrost wydatków wyniósł ok. 17 mln zł. W porównaniu roku do
roku zwraca uwagę znaczący wzrost w grupie wydatków majątkowych.

Zwraca uwagę znaczący przyrost wydatków majątkowych w roku 2018.
Porównanie udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w stosunku do dochodów
ogółem Gminy Mszczonowa do innych gmin polskich o podobnej liczbie ludności (dane Ministerstwa
Finansów).

wydatki majątkowe w wydatkach ogółem
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TARCZYN
CZARNA B
TYCZYN
LESKO
LUBAWKA
CZEMPIŃ
Tabl. Struktura wydatków Gminy Mszczonów w latach 2017-2018
Plan 2018

2018

69 442 667
12 800
17 000

81 330 319
290 637
21 384

123 %
100 %
671 %

24 123
6 251 383
612 277

5 028 653
912 736

36 700
18 265 619
1 176 723

152 %
292%
192 %

198 736
6 449 295
3 178

196 665
7 873 948
2 286

163 062
7 318 872
123 499

82 %
113 %
3886 %

949 445

582 968

810 168

85 %

66 338 544
291 445
3 186

602
681
17 590
543
2 409
672

822
243
559
860
261
164

493 814

546
750
22 049
580
2 635
932

367
000
112
502
199
966

579 888

514
387
18 991
573
2 600
802

2018:2017

212
885
210
466
931
658

525 287

85
57
108
105
108
119

%
%
%
%
%
%

106 %
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Wydatki ogółem, z tego
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dział 400 Wytwarzanie
i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dział 500 handel
Dział 600 Transport i łączność
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dział 710 Działalność usługowa
Dział 750 Administracja
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy …
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Dział 757 obsługa długu
Dział 758 Różne rozliczenia
Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 851 Ochrona zdrowia
Dział 852 Pomoc społeczna
Dział 853 Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej
Dział 854 Edukacyjna opieka wy-

2017

Strona

klasyfikacja budżetowa

chowawcza
Dział 855 Rodzina
Dział 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 926 Kultura fizyczna i sport

12 465 529
6 361 877

11 909 670
6 513 011

12 854 648
8 056 905

103 %
127 %

2 297 687

2552 399

2 668 751

116 %

4 892 979

5731 087

5 157 692

105 %

Kwota w dz. 751 miała związek z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendami gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi (wedle nomenklatury budżetowej). Kwota pierwotnie planowana była przeznaczona na prowadzenie jedynie rejestru wyborców.

W Gminie Mszczonów w 2018 dział 801 [oświata i wychowanie] generuje największe koszty i stanowi około 23 % wszystkich wydatków.

Najważniejsze wydatki Gminy Mszczonów
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W analizowanych latach wydatki działu 801 wykazują tendencję rosnącą. W 2017 r. na
oświatę wydano 17,5 mln zł, w 2018 r prawie 18,9 mln zł. Wydatki dz. 801
to największe
i najważniejsze źródło finansowania oświaty. Poza wspomnianym działem zadania oświatowe finansowane są z działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki tego działu przekroczyły 0,5 mln zł
w 2018.
Zwrócić należy uwagę, że wydatki oświatowe są wyższe od ubiegłorocznych i pamiętać o nierekompensowanych z budżetu Państwa, przerzuconych na barki samorządów wydatkach związanych ze zmianami w oświacie. Podobnego zjawiska należy się
spodziewać w roku 2019.
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**
Porównanie udziału płac i pochodnych w wydatkach bieżących Gminy Mszczonów do innych
gmin o podobnej liczbie ludności (dane Ministerstwa Finansów).

Obciążenie wydatków bieżących płacami
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W dalszej kolejności analizie poddano wynik budżetowy Gminy Mszczonów. Wynik budżetu
to różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. Budżet jednostki samorządu
terytorialnego może być zrównoważony, wówczas wydatki są na tym samym poziomie co dochody.
Nadwyżka występuje wówczas, gdy wydatki są mniejsze niż dochody, natomiast deficyt to odwrotność nadwyżki.
Wynik operacyjny to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.
Ma on bardzo duże znaczenie stanowiąc jeden z najistotniejszych wskaźników sytuacji finansowej
j.s.t. Obrazuje zdolność jednostki samorządu terytorialnego do pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Deficyt operacyjny oznacza, że wydatki są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe j.s.t. Wykonywanie zadań bieżących przez jednostkę odbywa się w tym
przypadku kosztem sprzedaży majątku lub poprzez zaciągnięcie nowych zobowiązań.
Tabl. Wynik budżetu i wynik operacyjny Gminy Mszczonów w latach 2017-2018.
2017 r.

Plan 2018

2018

Wynik budżetowy

+2 529 571

-779 965

-277 784

Wynik operacyjny

+5 961 327

+2 256 524

+7 138 830

2017 r.

Wynik budżetu i operacyjny
Plan 2018

2018

8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
-1000000
-2000000

Wynik budżetowy

Wynik operacyjny
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Budżet Gminy Mszczonów w roku 2018 wykazuje w odróżnieniu do 2017 roku deficyt budżetowy, to znaczy wydatki ogółem przewyższają dochody ogółem. Warto zwrócić uwagę, że wynik operacyjny jest dodatni, a nawet w zakończonym roku był wyższy od planowanego.

Wynik operacyjny w latach 2017-2018 jest na bezpiecznym poziomie i spełnienia
wymagania art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Porównanie udziału nadwyżki operacyjnej w stosunku do dochodów ogółem Gminy Mszczonów do innych gmin polskich o podobnej liczbie ludności (dane Ministerstwa Finansów).
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Tabl. Zadłużenie Gminy Mszczonów w latach 2017-2018
Łączna kwota długu (zobowiązania)
Wskaźnik Wz (stosunek zobowiązań do dochodów ogółem)

2017 r.

2018 r.

13 647 104
20,5 %

14 595 973
18,0 %

Wskaźnika zadłużenia w Gminie Mszczonów w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. maleje.
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Porównanie ponoszonych kosztów obsługi zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem Gminy Mszczonów do innych gmin o podobnej liczbie ludności (dane Ministerstwa Finansów).

Obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę zadłużenia
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Budżet Gminy Mszczonów jest stabilny i wykazuje szereg pozytywnych tendencji w
porównaniu roku 2018 do poprzedniego. Wzrastają dochody ogółem i własne. Zwraca
uwagę wzrost dochodów majątkowych. Dochody z podatków wzrastają. Wydatki majątkowe bardzo wyraźnie zostały podniesione. Obniżono skutki polityki podatkowej.
Wynik budżetu jest ujemny, ale jego poziom nie stanowi żadnego zagrożenia. Wynik
operacyjny wzrasta. Porównanie do innych jednostek o podobnej wielkości wskazuje,
że Gmina Mszczonów nie notuje żadnych złych tendencji w zakresie finansów.
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Strategia Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020 z perspektywą do 2025 roku została
przyjęta Uchwałą Nr XXIII/161/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 1 czerwca 2016 r. Jest ona
głównym instrumentem realizacji celów rozwojowych gminy w perspektywie do 2025 roku. Przyjęto
następujące kierunki:
Wizja: Gmina Mszczonów atrakcyjnym miejscem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz inwestycyjnego, wyróżniającym się w skali regionu i kraju, posiadającym przyjazną środowisku gospodarkę oferującą mieszkańcom dobrą jakości życia i oferującą kompleksową obsługę dla osób odwiedzających
gminę.
Misja: Zbudowanie konkurencyjnego ośrodka gminnego, wykorzystującego własny potencjał produkcyjno-usługowy oraz turystyczny i rekreacyjny, dogodne położenie geograficzne i walory naturalne dla
wzmocnienia współpracy społeczno-gospodarczej i tworzenia harmonijnych warunków rozwoju życia
na terenie Gminy.
Cel główny: Wzrost konkurencyjności Gminy opartej na potencjale własnym dla rozwoju zrównoważonej gospodarki o środowiskowych walorach technologicznych i dynamicznej przedsiębiorczości z
udziałem aktywnych zawodowo i społecznie mieszkańców.
Tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego stanowi jedno z kluczowych zadań samorządu Gminy. Propozycje zawarte w opracowaniu koncentrują się w dużej
mierze na wzmacnianiu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, a także zrównoważonego jej rozwoju w wymiarze zapewnienia nowoczesnej edukacji, dobrej jakości opieki zdrowotnej, czy zapewnieniu
bezpieczeństwa mieszkańców. Strategia wskazuje także znaczenie rewitalizacji obszarów miejskich dla
rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mszczonów, w tym wykorzystanie jej naturalnych potencjałów rozwoju i zasobów kulturowych. W „Strategię” wpisano szereg działań mających pozytywny, długoterminowy wpływ na podniesienie standardu życia ludzi zamieszkujących Gminę. Należy do nich:
rozwój usług edukacyjnych, sportu, wypoczynku, budowę więzi społecznych i współpracy mającej na
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celu poprawę jakości środowiska lokalnego oraz aktywizacji społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych.
Wyznaczone kierunki - cele strategiczne :
NOWOCZESNA i EFEKTYWNA GOSPODARKA Cel 1: Rozwój gospodarczy gminy z wykorzystaniem istniejącego potencjału.
TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA Cel 2: Rozwój turystyki, sportu i rekreacji
INFRASTRUKTURA Cel 3: Rozwój infrastruktury
RYNEK PRACY I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO Cel 4: Rozwój rynku pracy i aktywne społeczeństwo
REWITALIZACJA Cel 5: Rewitalizacja
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Cel 6: Efektywność energetyczna i OZE
Podstawowym narzędziem monitorowania realizacji Strategii będą wskaźniki określone na poziomie celu głównego oraz celów operacyjnych. Dla wszystkich wskaźników przyjęto sposób pomiaru
zakładający trzyletnią częstotliwość pomiaru, określenie wartości bazowej oraz docelowej, a także
zakładanej wartości w roku 2020.
Wskaźniki celu głównego SRGM 2020 ustalone są w Strategii. Dotychczas nie robiono analizy
działań. Dla wszystkich parametrów kontrolnych przyjęto trzyletni cykl pomiarów. Najbliższa analiza
przypada na rok 2019.
Wskaźniki osiągnięte na koniec 2018 roku:
Wskaźniki celu głównego
Liczba przedsiębiorstw
Saldo migracji
Związki kooperacyjne i gosp.
Osoby fizyczne prow. dz. gosp.
Poziom bezrobocia w wieku produkcyjnym

2014
927
-5,0
1
670
7,2

2018
1942
0,6 (2017)
1
1882
5,02

cel 2020
970
-2,8
4
700
5,8

Wskaźniki celu 1: Rozwój gospodarczy gminy z wykorzystaniem istniejącego potencjału
Wskaźniki
2014
2018
cel 2020
Podmioty w systemie REGON
936
2097
950
Liczba inwestycji gminy wsparcia terenów
produkcyjnych
0
0
2
liczba inwestycji przedsiębiorstw
21
23
27

2
cel 2020
110
4
1
100
cel 2020
9,88
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Wskaźniki celu 4: Rozwój rynku pracy i aktywne społeczeństwo
Wskaźniki
2014
2018
Stopa bezrobocia rejestrowanego
12
bd
Udział bezrobotnych zarejestrowanych

cel 2020
4
3
11750
7
4
1
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Wskaźniki celu 2: Cel strategiczny Rozwój turystyki, sportu i rekreacji
Wskaźniki
2014
2018
Turystyczne obiekty noclegowe w gminie
1
3
Długość oznakowanych tras rowerowych
1,6
3.38
Liczba osób korzystających z noclegów
8058
bd
Liczba tras rowerowych w Gminie
6
7
Trasy spacerowe
3
3
Liczba lokalnych produktów turystycznych
1
1
Liczba obiektów turystycznych na bazie
wód geotermalnych
1
1
Wskaźniki celu 3: Rozwój infrastruktury
Wskaźniki
2014
2018
Długość dróg gminnych o nawierzchni
bitumicznej
98,8
120,4
Przedszkola w Gminie
2
3
Parki przemysłowe i strefy gospodarcze
0
0
Liczba korzystających z usług e-administracji 0
88

w wieku produkcyjnym
kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe
Udział kobiet w grupie bezrobotnych

7,2
17
50,7

5,0
6
54,6

5,8
30
45,3

Wskaźniki celu :5 Rewitalizacja kulturowa, przyrodnicza i społeczna
Wskaźniki
2014
2018
cel 2020
Liczba projektów rewitalizacji
1
5 (plus 4 w real.)
10
Uruchomienie zrewitalizowanych terenów
1
1
4
Wskaźniki celu 6: Efektywność energetyczna i OZE
Wskaźniki
2014
Wsparte projekty dot. efektywności
energetycznej OZE i ochrony środowiska
w instytucjach publicznych
0
Wdrożone inteligentne systemy
Energetyczne typu „Smart grid”
0
Obiekty użyteczności publ. Poddane
Termomodernizacji
0
Liczba akcji podnoszących świadomość
ekologiczną mieszkańców
1

2018

cel 2020

0

4

0

2

3

5

3

5

Ze Strategią Rozwoju mają ścisły związek i są wobec niej komplementarne inne programy,
studia i regulaminy obowiązujące w Gminie Mszczonów, w tym:
Program Rewitalizacji Gminy Mszczonowa przyjęty Uchwałą nr XXXVII/266/17 RADY MIEJSKIEJ
W MSZCZONOWIE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Rewitalizacji gminy
Mszczonowa na lata 2016-2023''.
Celem głównym rewitalizacji jest społeczno-gospodarczy i funkcjonalny wzrost znaczenia obszarów miejskich poprzez ograniczenie skali występowania negatywnych zjawisk społecznych i zapewnienie warunków zrównoważonego rozwoju gminy ukierunkowanego na poprawę jakości życia mieszkańców Mszczonowa. Przyjęte w PRM podejście oparte jest na przekonaniu, że obszary Mszczonowa,
realizujące dotychczasowe funkcje społeczne, przestrzenne i gospodarcze muszą być postrzegane
także, jako atrakcyjne do życia, inwestowania oraz o dobrej organizacji przestrzennej. Wśród zadań są
inwestycyjne jak działania miękkie – społeczne (edukacyjne, sportowe, turystyczne, kulturalne itp.).
Sprawozdanie z realizacji Programu Rewitalizacji gminy Mszczonowa na lata 2016-2023 w roku 2018
zostało wykonane w marcu 2019 r. i ono zawiera szczegóły działań.
W dokumencie końcowym ustanowiono następujący zakres dla procesu rewitalizacji Mszczonowa w latach 2016-2023:
 rozwój funkcji gospodarczych i centro-twórczych Mszczonowa,
 poprawa jakości życia mieszkańców, w tym m.in. w zakresie bezrobocia, bezpieczeństwa publicznego, pomocy społecznej oraz edukacji,
 porządkowanie wymagającej odnowy tkanki urbanistycznej i infrastruktury technicznej, poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych,
 zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego oraz rekreacyjno-zdrowotnego Mszczonowa, stworzenie warunków dla rozwoju nowych form aktywności gospodarczej, społecznej,
kulturalnej, edukacyjnej i turystyczno-rekreacyjnej,
 poprawa jakości powietrza

2018
5,61

cel
9

1,73

1,4
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Mszczonowa na lata
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Wskaźniki monitorujące stan realizacji Programu Rewitalizacji Gminy
2016 – 2023
Wskaźniki
2016
 Liczba osób z obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy
9,7
społecznej (na 100 mieszkańców)
 Liczba przestępstw i wykroczeń w obszarze rewitalizacji
(na 100 mieszkańców)
1,5
 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym z obszaru



rewitalizacji (na 100 mieszkańców)
Liczba osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji
( na 100 mieszkańców)

22,9

24,8

22

4,6

3,49

4,3

Wskaźniki stanu realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Mszczonowa na lata 2016-2023 zostały
osiągnięte w dwóch przypadkach tj. zmalała liczba osób bezrobotnych oraz zmalała liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Nastąpił natomiast wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym, a
także wzrost, przy zakładanym spadku, liczby przestępstw i wykroczeń.
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PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSZCZONÓW przyjęty Uchwalą nr
X/141/16 z dnia 24 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr XXIX/215/16 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Mszczonów.
Aktualizacja PGN dla Gminy Mszczonów obejmowała uzupełnienie listy działań przewidzianych do realizacji przez dopisanie działań: Budowa nowego zakładu geotermalnego; Budowa instalacji
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O związkach i uzupełnianiu się Programu Rewitalizacji ze Strategią Rozwoju pisano wcześniej. Działania rewitalizacyjne mają zarówno konotacje inwestycyjne jak i inne. Poniżej przedstawione są te
mające związek z inwestycjami:
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na os. Dworcowa III
Wykonano prace budowlane związane z budową placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie. Koszty poniesione w 2018 r.: 147 800 zł
Budowa urządzeń rekreacyjno – sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego
W 2018 roku rozpoczęła się budowa boiska. Koszty poniesione w 2018 r.: 1061390 zł
Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi
Realizacja inwestycji rozpoczęta została wiosną 2018 roku, a jej zakończenie planowane jest w II
kwartale 2019 roku. Wśród planów będzie tu m.in. amfiteatr i fontanny. Wartość zawartej umowy: 2
880 000 zł
Dostosowanie budynki użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych poprzez budowę pochylni oraz remont schodów w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszczonowie.
Przebudowa sieci wodociągowej na os. Dworcowa III
Przebudowano sieć wodociągową w ulicy Jeżynowej.
Przebudowa sieci kanalizacji na os. Dworcowa III
Przebudowano sieć kanalizacji w ulicy Brzoskwiniowej.
Przebudowano sieć wodociągowa w ulicy Jeżynowej.
Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego
W grudniu 2018 roku ogłoszono przetarg na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania,
przewidywany termin zakończenia inwestycji 31 października 2019 roku.
Podłączenie nieruchomości w ul. Grójeckiej i Zarzecznej do sieci kanalizacji sanitarnej
Wykonano 4 podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Grójeckiej i Zarzecznej . Koszty poniesione w 2018 r.: 31021 zł
Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne
Przebudowano oświetlenie uliczne ul. Jeżynowej.
Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe w indywidualnych budynkach mieszkalnych
Udzielono 7 dotacji właścicielom nieruchomości na wymianę pieca węglowego na piec gazowy.
Budowa nowego Komisariatu Policji
Oddano do użytkowania nowy komisariat Policji w Mszczonowie. Na ten cel Gmina przeznaczyła 800
tys. złotych oraz przekazała działkę pod budowę.
Budowa Parku Wodnego we Wręczy
Jest to najbardziej spektakularna inwestycja w Mszczonowie i jedna z najważniejszych tego
typu w Polsce. Ma szansę w znaczący sposób przyczynić się do rozkwitu gminy w różnych aspektach.
W 2018 zakończyły się prace przy fundamentach, wykopach i nieckach basenowych wewnątrz budynku. Powstał też odwiert termalny, z którego czerpana będzie woda do ogrzewania basenów i budynków. Trwają prace budowlane w strefie, gdzie znajdować się będzie większość z 32 zjeżdżalni wodnych. Pierwsze z nich zostały już wstępnie zamontowane na zewnątrz budynku. Teren budowy obejmie ok. 8,5 ha.

do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin:
Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Gminy Żyrardowa; Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska,
Wiskitki i Gminy Żyrardowa.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mszczonów jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno - energetycznego tj.
redukcji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
zwiększenia efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza oraz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Plan wyznacza główny cel strategiczny rozwoju Gminy, który polega na
poprawie jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza,
w tym CO2 oraz ograniczenie zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach.

Polityka w zakresie inwestycji
Podnoszone mocno w Strategii cele infrastrukturalne mają bardzo silny związek z rozwojem
gospodarczym gminy. Bez rozwiniętej infrastruktury komunikacyjnej, budowy nowych dróg i modernizacji już istniejących, przedsiębiorczość zarówno lokalna jak i zewnętrzna nie ma szans rozwoju.
Lepsze drogi to większe szanse na rozwój, inwestycje i nowe miejsca pracy. Myśląc o znaczących w
skali kraju inwestycjach w turystykę nie sposób nie myśleć o drogach, również tych lokalnych. Rozwój
turystyki przyniesie za sobą popyt na usługi, a te mają szansę być świadczone również przez lokalnych
przedsiębiorców. Lepsza infrastruktura to również zachęta do osadnictwa na terenie Gminy. Poniżej
zamieszczony jest wykaz inwestycji, które mają ścisły związek z realizacją nie tylko Strategii Rozwoju,
ale i innych programów omówionych pokrótce wcześniej.
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Inwestycje drogowe w 2018:
1. Przebudowa ulicy Strażackiej w Grabcach Towarzystwo, dług. 430 m (dofinansowanie Fundusz
Sołecki);
2. Przebudowę ulicy Brzozowej w Kowiesach , dl. 255 m (dofinansowanie Fundusz Sołecki);
3. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Malinowej w Mszczonowie;
4. Przebudowa ulicy Zachodniej w Zdzieszynie, dług. 570 m;
5. Przebudowa drogi gminnej Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie, Strzyże, odcinek
I przebudowa ulicy Sosnowej, Granicznej, Wiejskiej, Gościnnej, Północnej w Gminie Mszczonów (dofinansowanie ze środków Woj. Mazowieckiego);
6. Przebudowa ulicy Jodłowej w Badowo- Dańkach, dług. 273 m;
7. Przebudowa ulicy Polnej w Osuchowie, dług. 622 m;
8. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych;
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Wykonane w 2018 zadania w zakresie dokumentacyjnym:
1. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku przy ulicy Brzoskwiniowej;
2. Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Zbiroży;
3. Opracowanie dokumentacji na przebudowę remizy OSP w Grabcach Towarzystwo;
4. Opracowanie dokumentacji konkursowej na zagospodarowanie terenów zieleni w Mszczonowie;
5. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji ZRID na budowę sieci drogowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia dróg dla terenów inwestycyjnych w Mszczonowie;
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia dla II etapu;
7. Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sosnowej, w Zbiroży, Mariance i Pieńkach
Strzyże;
8. Opracowanie dokumentacji na przebudowę skrzyżowania ulicy Piekarskiej i Białogórskiej w
Osuchowie;
9. Przebudowa ulicy Jeżynowej w Mszczonowie. Opracowanie aktualizacji dokumentacji oraz części robót przebudowy ulicy Jeżynowej;
10. Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej – opracowanie aktualizacji dokumentacji;
11. Budowa zbiornika retencyjnego w Parku Miejskim w Mszczonowie, aktualizacja dokumentacji i
projektów wykonawczych;

9. Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi Olszówka – Mszczonów do drogi krajowej Sochaczew Grójec, dług. 1785 m (dofinansowanie ze środków Woj. Mazowieckiego);
10. Budowa azyli na przejściach dla pieszych w ulicy Tarczyńskiej przy rondzie z ul. Warszawską;
11. Przebudowa drogi gminnej Olszówka, Grabce Wręckie na odcinku Grabce Wręckie, Grabce
Towarzystwo, dług. 1669 m;
12. Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo , Bobrowce w miejscowościach Bobrowce
i Suszeniec, dług. 1500 m, dofinansowanie z PROW 2016-2020;
13. Remonty nawierzchni bitumicznej ulic na terenie gminy , konserwacja sygnalizacji świetlnej,
naprawy odwodnienia;
14. Remont dróg we wsiach: Zbiroża, Lublinów, Mszczonów, Nowa, Polna, Pogorzałki, osiedle
Tarczyńska II, Działkowa, Ciemno Gnojna, Piekary, Wólka Wręcka, Grabce Wręckie, Osuchów,
Badowo Mściska, Bronisławów, Gurba, Adamowice, Sosnowica, Janówek, Budy Zasłona, Strzyże;
15. Remont dróg z Funduszu Sołeckiego we wsiach: Badowo Dańki, Badów Górny, Badowo –
Mściska, Bobrowce, Grabce Józefpolskie, Gurba, Lutkówka Kolonia, Nosy Poniatki, Nowy
Dworek, Osuchów, Pawłowice, Piekary, Sosnowica, Suszeniec, Wygnanka, Zbiroża, Zimna
Woda, Zimnice;
16. Remonty nawierzchni metodą powierzchniowego utrwalenia z Funduszu Sołeckiego we
wsiach: Gąba, Nosy Poniatki, Grabce Towarzystwo, Kowiesy, Lutkówka, Marianka, Lublinów,
Strzyże, Wymysłów;
17. Bieżące utrzymanie dróg także zimowe, montaż i poprawa znaków drogowych, prace porządkowe, czyszczenie i koszenie rowów i poboczy, wycięcie zakrzaczeń, uzupełnianie poboczy i likwidacja miejsc niebezpiecznych;
18. Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace porządkowe i utrzymaniowe oraz
wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic na terenie gminy;
19. Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania - Przebudowa drogi
Mszczonów – Strzyże – Bobrowce – granica powiatu Osuchów Bobrowce;
Inne inwestycje w 2018:
1. Wykonanie odwodnienia budynku komunalnego w Osuchowie;
2. Rozbudowa istniejącego terenu rekreacyjnego przy ulicy Jeżynowej w Mszczonowie poprzez
budowę Otwartej Strefy Aktywności;
3. Wykonanie ogrodzenia boiska w Osuchowie;
4. Zagospodarowanie parku miejskiego – I etap;
5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z uwzględnieniem wymiany energochłonnego oświetlenia – w celu poprawy stanu środowiska naturalnego ;
6. Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we Wręczy;
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Podsumowując najważniejsze fakty realizowanej Strategii i związanej z nią polityki inwestycyjnej należy zwrócić uwagę na niezwykle ważne elementy, które powodują, że Gmina Mszczonów ma
unikalne w skali kraju szanse rozwojowe. Wynikają one z różnych czynników, wśród których
wskazać należy:
- położenie przy ważnych szlakach drogowych:
Szosa S8
Autostrada A2, (w kontekście połączenia z Warszawą, Lotniskiem Okęcie i ekspozycją w kierunku zachodniej granicy)
Obwodnica - droga krajowa nr 50
- inwestycje:
Park of Poland – największy w Europie budowany Aquapark, który przyciągnie bardzo dużą
liczbę turystów i przyniesie podatki od nieruchomości
Planowane lotnisko w Baranowie
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Wskaźniki celu głównego SRGM 2020 ustalone są w Strategii. Dotychczas nie robiono analizy
działań. Dla wszystkich parametrów kontrolnych przyjęto trzyletni cykl pomiarów. Najbliższa analiza
przypada na rok 2019.

Inwestycje przemysłowe dużych firm polskich i zagranicznych wykorzystujących położenie w
pobliżu Warszawy i bliskość ważnych szos prowadzących w kierunkach północ - południe i wschód zachód
- zasoby gruntów na cele budowlane i inwestycyjne w mieście Mszczonów i w okolicy
- Infrastruktura miejska, wodna i sanitarna.
Gmina Mszczonów stoi przed szansą silnego rozwoju w kolejnych latach, którego wyznacznikami będą: rozwój budownictwa mieszkaniowego (jednorodzinnego i wielorodzinnego pod warunkiem
udostepnienia developerom możliwości budowy domów i rozwoju infrastruktury komunalnej i miejskiej), zwiększenie podaży miejsc pracy, zwiększone dochody, w tym także podatkowe (od nieruchomości osób prawnych, PIT, CIT).
Pełne wykorzystanie szansy zależy od otwartości władz Gminy na zmiany, budowy
sprawnego aparatu administracyjnego, akceptacji mieszkańców dla zmian i rozwoju, stosowania nowoczesnych metod komunikacji administracji z interesariuszami (inwestorami, turystami,
otoczeniem biznesu itp.), poziomu edukacji młodzieży i dorosłych, jak i wykorzystania wszelkich
prawnie dopuszczonych form wspierania przedsiębiorczości w Gminie.

Polityka oświatowa
Jednostki samorządu terytorialnego funkcjonujące na różnych szczeblach terytorialnej organizacji państwa realizują odmienne zadania oświatowe. Najważniejsze z nich bezpośrednio dotyczące
obywateli realizuje samorząd gminy. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego,
realizuje cele publiczne własne i zlecone we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Finansowe środki na oświatę pochodzą z budżetu państwa, budżetów samorządów terytorialnych, jak również
ze źródeł pozabudżetowych. Jeżeli chodzi o środki budżetowe, to w największej części pochodzą one z
subwencji oświatowej, która stanowi część subwencji ogólnej. Ciężar finansowania w całości oświaty
zdecydowanie przesuwa się w stronę subwencji oświatowej, do której jednak samorządy są zmuszone
dopłacać znaczne środki.
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W Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów kwestie edukacyjne znajdują się w celu operacyjnym 4.5 Rozwój usług edukacyjnych.
Jednym z ważniejszych czynników
decydujących o rozwoju społecznogospodarczym gminy jest poziom wykształcenia jej mieszkańców.
Przyjęcie w planowaniu strategicznym
wyodrębnionego celu dotyczącego doskonalenia
oferty usług edukacyjnych oznacza podjęcie
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W roku szkolnym 2017/2018 samorządy polskie zostały zobowiązane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wdrożenia reformy oświaty. Jej podstawowym organizacyjnym założeniem jest
likwidacja gimnazjów i wydłużenie nauczania w szkołach podstawowych. Oprócz kwestii likwidacji
gimnazjów pojawiły się inne wyzwania, zmiany programów szkolnych, zmiany w przepisach oświatowych, jak i coroczne zmiany w finansowaniu. Nad środowiskiem nauczycielskim zawisły też zagrożenia
zwolnieniami, ponieważ na kłopoty finansowe samorządów, potrzeby dokładania do subwencji oświatowej i finansowania zadań własnych w zakresie oświaty nakładają się problemy demograficzne –
coraz mniejsza liczba uczniów. To powoduje, że liczba otwieranych nowych klas pierwszych, zgłaszających się do szkół nowych roczników staje się kosztownym problemem. Polityka oświatowa prowadzona przez władze Gminy Mszczonów w trudnych latach reformy polega na zachowaniu stabilności całego lokalnego systemu edukacyjnego, zarówno organizacyjnego jak i
kadrowego, niezależnie od nakładów finansowych jakich to wymaga, a potrzeba których
jest wywołana praktycznym przenoszeniem przez MEN i Min. Finansów znacznego ciężaru
reformy na samorządy. Wynika to z mocnego przekonania władz Gminy, że edukacja nie
może być tylko i wyłącznie uzależniona od otrzymanych funduszy. Jest to również powinnością – misją gminy - dbania o swoich mieszkańców. Jest to finansowanie przyszłości dzieci
i młodzieży mieszkającej na terenie Gminy. Edukacja jest też wpisana do Strategii Rozwoju
Gminy jak i Programu Rewitalizacji. Kwestie finansowe i organizacyjne jakie zostaną pokazane w
dalszej części są też bardzo mocno widocznym elementem realizacji przyjętych celów i dróg rozwoju
Gminy Mszczonów.

przez gminę w najbliższym okresie działań mających na celu wzmocnienie jakości edukacji. Zwiększenie dostępności i poprawa warunków edukacji przedszkolnej to jedno z priorytetowych zadań gminy
na najbliższe lata, służących osiągnięciu powyższego celu. Realizowane to będzie przez tworzenie nowych miejsc i poprawę warunków sprawowania opieki oraz wydłużanie godzin pracy w istniejących już
placówkach przedszkolnych a także, rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe
przeznaczone dla najmłodszych. Kolejnym wyzwaniem wynikającym z założonego celu strategicznego będzie podniesienie jakości i efektywności kształcenia w gminnych szkołach podstawowych.
Podobnie kwestie edukacyjne znajdowały się już w poprzednio aktywnym Programie rewitalizacji z lat 2007-2015. Poza działaniami typowo inwestycyjnymi gmina zrealizowała w Mszczonowie
również projekty edukacyjne z POKL z dofinansowaniem unijnym. Cele i zadania edukacyjne znajdują
się też, jak już pisano, w obecnie obowiązującym Programie rewitalizacji.
Warto zwrócić uwagę na inny czynnik, który pozytywnie świadczy o oświacie w gminie. Publikowany przez GUS współczynnik skolaryzacji (ujęty jako procent uczniów zamieszkujących gminę i
pobierających w niej naukę), jest wysoki i przekracza 100 %. Oznacza to, że nawet jeśli są rodziny,
które wyjechały (bez wymeldowania) z gminy wraz z dziećmi, lub też, jeśli są rodziny, których dzieci
uczęszczają do szkoły w innej gminie (np. w Żyrardowie), to ten ubytek jest rekompensowany napływem uczniów z sąsiednich gmin. Z badań innych samorządów wynika, że to jest również
oznaką opinii o poziomie nauczania i jakości zajęć u mieszkańców pobliskich gmin. Ma to
duże znaczenie też dla finansów oświatowych.

Jak już napisano wcześniej, w dokumentach strategicznych i programowych Gminy ujęte są
zadania edukacyjne skierowane nie tylko na utrzymanie i rozwój struktury placówek szkolnych i
przedszkolnych, ale też położono mocny nacisk na różnorodne dodatkowe zajęcia i programy skierowane do dzieci i młodzieży. Gmina korzysta w tym zakresie z możliwości zdobycia funduszy unijnych i
regionalnych przeznaczonych na realizację projektów.
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Gmina Mszczonów realizowała i realizuje szereg działań rozszerzających ofertę edukacyjną:
Projekt: „Zabawa uczy i doskonali” zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wg umowy: 765
527 zł (dofinansowanie: 612 137 zł, wkład własny pieniężny: 153 390 zł
Projekt: „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” – realizowany w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość
projektu wg umowy: 843 427 zł (dofinansowanie: 800 758 zł, wkład własny z budżetu Gminy
Mszczonów: 42 669 zł).
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Edukacyjne zajęcia dodatkowe są ważnym elementem prowadzonej polityki oświatowej
– inwestowania w rozwój najmłodszych mieszkańców gminy.

Projekt: „Szkoła w działaniu” – realizowany w latach 2018-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wg
umowy: 362 492 zł (dofinansowanie: 343 854 zł, wkład własny z budżetu Gminy Mszczonów: 18 638
zł).
Nauka pływania dla dzieci i młodzieży (Przedsięwzięcie V, projekt 4)
Projekt kierowany był do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mszczonów (uczniowie szkoły Podstawowej
i klas gimnazjalnych) a w szczególności z obszarów objętych rewitalizacją gminy w ramach projektu
„Program rewitalizacji gminy Mszczonowa w latach 2016 - 2023”.
„Od smyka do seniora”
Gminne Centrum Informacji prowadziło cykl zajęć umuzykalniających, Uczęszczało w sumie 58 osób.
Program „A jak będę dorosły – czyli z dziećmi o przyszłości”
W ramach Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa zorganizowano cykl spotkań w przedszkolach i
szkołach podstawowych prezentujących różne zawody i sposoby na życie.
**
Na terenie Gminy Mszczonów obserwuje się także wzrost liczby dzieci z niepełnosprawnościami zgłaszających się do gminnych szkół i przedszkoli. Konieczna stała się poprawa dostępności kształcenia dla osób niepełnosprawnych przez ciągłe dostosowywanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb, poprawę warunków do organizowania w przedszkolach i szkołach zespołów
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oddziałów integracyjnych, specjalnych oraz prowadzenia
edukacji włączającej.
Utrzymanie wysokiej jakości usług edukacyjnych będzie jednym z ważniejszych
czynników wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców gminy oraz wysoką ocenę jej atrakcyjności.
Finansowanie zadań oświatowych i wychowawczych bazuje głównie na subwencji oświatowej,
dotacjach, w tym celowych otrzymywanych w ramach programów rządowych, dofinansowań uzyskiwanych w związku z realizacją projektów unijnych i na środkach własnych gminy. Placówki oświatowe
pozyskują także dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z opłat od rodziców za pobyt w przedszkolu i
dodatkowe godziny w zerówkach, zwroty wydatków od innych jednostek (szkoły podstawowe), wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w zerówkach, przedszkolach i punktach przedszkolnych.
W planie budżetowym na 2018 zapreliminowano dochody w dz. 801 w kwocie 1 828 453 zł. W
sprawozdaniu Rb-27S na koniec roku wykazano dochody większe, w kwocie 2 208 324 zł.
Poniższe zestawienie przedstawia podstawowe zagregowane dane na temat dochodów i wydatków w omawianym zakresie:

DOCHODY I WYDATKI GMINY A WYDATKI PONOSZONE NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH W
LATACH 2017- 2018
ROK

2017

2018

DOCHODY
Gmina ogółem

66 338 544

Dział 801 Oświata i wychowanie

1 713 924

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

68 221

Suma (Dział 801 i 854)

1 782 145

81 052 535
2 208 324
63 428
2 271 735

SUBWENCJA OŚWIATOWA
10 479 473

WYDATKI
Gmina ogółem

63 808 973

81 330 319

Dział 801 Oświata i wychowanie

17 590 559

18 991 210
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9 946 731
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Subwencja oświatowa

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek
samorządu terytorialnego*
Suma (Dział 801, 854 i Rozdział 75085 )

493 814

525 287

607 543

739 289

18 691 917

20 255 787

UDZIAŁ PROCENTOWY WYDATKÓW PONOSZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OŚWIATOWYCH W WYDATKACH GMINY OGÓŁEM
%
29,29
24,90
UDZIAŁ PROCENTOWY SUBWENCJI OŚWIATOWEJ W WYDATKACH PONOSZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ OŚWIATOWYCH
%
53,21
51,73
*Wydatki rozdziału 75085 dotyczą wspólnej obsługi gminnych szkół i przedszkoli

Dochody i wydatki oświatowe
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-25000000

dochody dz.801 i 854

subwencja oświat.

wydatki dz. 801 i 854

Wydatki na zadania oświatowe w roku 2018 w porównaniu do roku poprzedniego kwotowo
wzrosły, choć w porównaniu do budżetu gminy w ujęciu procentowym - zmalały. Sama subwencja
oświatowa pokrywa zaledwie nieco powyżej połowy ponoszonych kosztów.

Wydatki na oświatę w budżecie Gminy Mszczonów
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UDZIAŁ PROCENTOWY WYDATKÓW
OŚWIATOWYCH W WYDATKACH GMINY
OGÓŁEM
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0

Wzrost subwencji oświatowej i ponoszonych kosztów zadań
oświatowych (2018 : 2017 )
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subwencja oświatowa

koszty oświatowe łącznie

Jak widać na powyższym diagramie wzrost procentowy subwencji oświatowej pozostał w roku 2018 w
tyle za wzrostem ponoszonych przez Gminę kosztów oświatowych.

Porównania wydatków oświatowych
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relacja wydatków oświatowych do wydatków ogółem
relacja subwencji oświatowej do sumy wydatków oświatowych
Struktura kosztów oświatowych

75085 Wspólna Obsługa jednostek samorządu
terytorialnego
80101 Szkoły podstawowe
80110 Gimnazja
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki

Dochody

Wydatki

2017

2017

2018

2018

1 713.924

17 590 559 2 208 324

Wydatki
2018:2017

18 991 210

108%

0

607 543

0

739 289

122%

228383

7778255

119967

9150654

118%

126 765

3039062

20 835

2148402

71%

0

62 686

0

71 167

114%
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Dochody
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Dział/Rozdział

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80104 Przedszkola

69 354

750 059

1 247 042

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

34 528

521 680

70%

3 345 708* 1 399 265

3894200**

116%

37 508

373 052

53 667

481 802

129%

0

579 837

0

587 552

101%

80149 Realizacja zadań wymagających specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach…
80150 Realizacja zadań wymagających specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych, gimnazjach…
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół
…

4 870

158 919

0

193 441

122%

1481476

0

1209225

82%

0

0

0

197 509

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

0

0

130 513

130 513

0
68 221

21 500***
493 814

449 547
63 428

405 060****
525 287

80113 Dowożenie uczniów do szkół

80195 Pozostała działalność
854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1884%
106%

*w tym kwoty: 647 590 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”, 517 502 zł - dotacja dla
Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”, 356 809 zł - wydatki związane z realizacją projektu UE „Zabawa
uczy i doskonali”; ** w tym kwoty: 569 295 zł - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia”,
659 271 zł - dotacja dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina”; *** pomoc zdrowotna dla nauczycieli
**** w tym kwoty: 23 150 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, 243 964 - wydatki związane z realizacją projektu
UE „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”, 137 946 - - wydatki związane z realizacją projektu UE „Szkoła w działaniu”
Demografia
Kwestie demograficzne są kluczowe dla przyszłości organizacji oświaty w każdej gminie. Ponieważ nie można w przypadku Mszczonowa przewidzieć liczby mieszkańców, która może się osiedlić
do gminy w kolejnych latach, także na skutek rozwoju i inwestycji, toteż na razie trzeba bazować na
danych oficjalnych.
W tabeli poniżej są zamieszczone liczby dzieci urodzonych w kolejnych latach i zameldowanych w poszczególnych miejscowościach w ramach obwodów szkolnych:
2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

SP LUTKÓWKA

11

10

6

7

14

12

12

SP BOBROWCE
SP OSUCHÓW

12

18

20

14

13

16

18

SP PIEKARY

10

8

11

12

13

18

14

SP MSZCZONÓW

90

88

84

77

82

111

75

SP WRĘCZA

13

7

8

4

4

9

8

RAZEM

136

123

121

111

121

157

120

30

2013 r.
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Obwód szkolny 2012 r.

Liczba urodzeń
180
160
140
120
100

80
60
40
20
0
R.2012

R. 2013

LUTKÓWKA

R.2014

R.2015

BOBROWCE - OSUCHÓW

R.2016

PIEKARY

R.2017

MSZCZONÓW

R.2018

WRĘCZA

Z danych demograficznych wynika, że w kolejnych latach szkolnych w szkołach zlokalizowanych na
wsiach planować należy utworzenie po jednym oddziale klasy pierwszej a w szkole podstawowej w
Mszczonowie 4-5 oddziałów. Dodatkowo, w razie zaistnienia takiej potrzeby tworzone będą klasy integracyjne i specjalne.

Symulacja liczby oddziałów klasy I w poszczególnych szkołach (wariant
20 uczniów w oddziale)
LUTKÓWKA
PIEKARY
WRĘCZA

7
6

BOBROWCE - OSUCHÓW
MSZCZONÓW

5
4
3
2
1
0
2021/22

2022/23

2023/2024 2024/2025 2025/2026
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R.2019/20

Symulacja łącznej ilości tworzonych klas I (w wariancie 20 uczniów)
12

LUTKÓWKA

BOBROWCE - OSUCHÓW

10
8
6
4
2
0
R.2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/2024

2024/2025

2025/2026

Liczba uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
Uśredniona
statystyczna
liczba uczniów
2/3 + 1/3

Liczba uczniów
na dzień
30-09-2017

Liczba uczniów
na dzień
30-09-2018

SP Wręcza
SP Lutkówka
SP Piekary
SP Osuchów + klasy gimnazjalne
SP Bobrowce
SP Mszczonów + klasy gimnazjalne

19
87
117
150
39
842

18
101
129
125
33
855

18,67
91,67
121,00
141,67
37,00
846,33

Ogółem

1254

1261

1 256,33

Szkoła podstawowa

wg bazy danych SIO

Liczba uczniów
na dzień
30-09-2018

Oddział Przedszkolny w SP Wręcza

9

8

8,67

Oddział Przedszkolny w SP Lutkówka

20

17

19,00

Strona

Uśredniona
statystyczna
liczba uczniów
2/3 + 1/3

Liczba uczniów
na dzień
30-09-2017

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

32

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oddział Przedszkolny w SP Piekary
Oddział Przedszkolny w SP Osuchów
Oddział Przedszkolny w SP Mszczonów
Ogółem
wg bazy danych SIO

21
18
29
97

20
16
16
77

20,67
17,33
24,67
90,33

Liczba uczniów w przedszkolu
Liczba uczniów
na dzień
30-09-2018

Uśredniona statystyczna
liczba uczniów
2/3 + 1/3

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie
231
234
Ogółem
231
234
wg bazy danych SIO
Liczba uczniów w punktach przedszkolnych przy szkołach podstawowych
Punkty przedszkolne

232,00
232,00

Liczba
uczniów
na dzień
30-09-2017

Liczba
uczniów
na dzień
30-09-2018

Uśredniona
statystyczna
liczba uczniów
2/3 + 1/3

Punkt Przedszkolny "Kubuś Puchatek" przy SP Wręcza

12

13

12,33

Punkt Przedszkolny "Bajkowy zakątek" przy SP Bobrowce

18

22

19,33

Punkt Przedszkolny "Bajka" przy SP Piekary

21

22

21,33

Punkt Przedszkolny "Muminkowo" przy SP Lutkówka

25

24

24,67

76,00

81,00

77,67

Ogółem
wg bazy danych SIO

33

Liczba uczniów
na dzień
30-09-2017

Strona

Przedszkole

Uśredniona statystyczna liczba uczniów w 2018 r.
Punkt Przedszkolny "Muminkowo" przy SP…
Punkt Przedszkolny "Bajka" przy SP Piekary
Punkt Przedszkolny "Bajkowy zakątek" przy SP…
Punkt Przedszkolny "Kubuś Puchatek" przy SP…
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie
Oddział Przedszkolny w SP Mszczonów
Oddział Przedszkolny w SP Osuchów
Oddział Przedszkolny w SP Piekary
Oddział Przedszkolny w SP Lutkówka
Oddział Przedszkolny w SP Wręcza
SP Mszczonów + klasy gimnazjalne
SP Bobrowce
SP Osuchów + klasy gimnazjalne
SP Piekary
SP Lutkówka
SP Wręcza

0

200

400

600

800

1000

Placówki zlokalizowane w Mszczonowie bardzo wyraźnie górują liczebnością uczniów (dzieci)
nad pozostałymi. Biorąc pod uwagę także liczbę urodzeń i wynikającą z tego spodziewaną liczbę
otwieranych w kolejnych latach oddziałów klas pierwszych, spodziewać się należy petryfikacji sytuacji swoistej marginalizacji małych szkół. Jest oczywiste, że koszty ich utrzymania będą także rosły.
Liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne dotowanych przez
Gminę Mszczonów i roczne kwoty udzielonych przez gminę dotacji
Przedszkole

Liczba uczniów
na dzień
30-09-2017*

Liczba uczniów
na dzień
30-09-2018*

Kwota
dotacji
w 2017 r.

Kwota
dotacji
w 2018 r.

Niepubliczne Przedszkole „Smerfolandia”

83

75

647 590 zł

569 295 zł

Publiczne Przedszkole „Bajkowa Kraina”
Ogółem
*wg bazy danych SIO

67
150

90
165

517 502 zł

659 271 zł

1 165 092

1 228 566

Strona
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Wg opracowania GUS „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/18” w pełnym wymiarze
pracowało w roku szkolnym 2017/2018 w Polsce 86, 4 % nauczycieli.
Wg bazy danych SIO (stan na 30.09) w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Mszczonów, w roku szkolnym 2017/2018 w pełnym wymiarze zajęć zatrudnionych było 131 nauczycieli, wymiarze niepełnym - 51 nauczycieli. W roku szkolnym 2018/2019 – 135 nauczycieli pełnozatrudnionych i 59 nauczycieli niepełnozatrudnionych.

Rok szkolny

Etaty przeliczeniowe nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Mszczonów
Ogółem
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany

2017/2018

154,80

1,66

16

51,10

86,04

2018/2019

163,01

6,85

17,18

47,51

91,47

Dane: baza SIO, stan na 30.09
Wg opracowania GUS „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/18” średnia liczba dzieci na oddział przedszkolny w Polsce wynosiła 20 [ w mieście 21, n wsi 20], w punktach przedszkolnych 13 [w
mieście 10, na wsi 16] , w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 18 [w mieście 19,
na wsi 17]. Średnia liczba uczniów na nauczyciela wynosiła w przedszkolach 13,1 a w szkołach podstawowych 11,9

Liczba uczniów na etat i oddział - stan na 30.09.2017
SP we Wręczy z oddz. przedszkolnymi
SP w Bobrowcach
SP w Osuchowie z oddz. przedszkolnymi i…
SP w Lutkówce z oddz. przedszkolnym
SP w Piekarach z oddz. przedszkolnymi
SP w Mszczonowie z oddz. przedszkolnymi…

Punkt Przedszkolny „Kubuś Puchatek” przy…
Miejskie Przedszkole Nr 1 w Mszczonowie
Punkt Przedszkolny Bajka przy SP w…
Punkt Przedszkolny Muminkowo przy SP…
Punkt Przedszkolny „Bajkowy zakątek” przy…
10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

uczniów na etat
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uczniów na oddział

5,0
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0,0

Konsekwentnie prowadzona polityka oświatowa Gminy Mszczonów powoduje, że mimo
notowanych w kraju problemów i zagrożeń związanych z reformą sytuacja jest stabilna.
Bardzo uproszczona analiza kosztów ponoszonych na oświatę pokazuje ich wysoki udział
w budżecie wydatków gminy. Subwencja oświatowa pokrywa zaledwie połowę kosztów
działań. Tendencje demograficzne są niekorzystne, co oznacza, że w kolejnych latach do
poszczególnych szkół, poza Szkołą Podstawową w Mszczonowie, będzie trafiać mało
uczniów. Należy się spodziewać wyższych wydatków w roku 2019 choćby z tytułu zagwarantowanych nauczycielom podwyżek płac. Nakłady na prowadzenia poszczególnych
szkół będą wyższe, a koszty w przeliczeniu na ucznia będą rosły. Ważne będzie umiejętne
zagospodarowanie licznej kadry pedagogicznej. Konieczna jest głęboka, krytyczna analiza
kosztów, ich źródeł, kosztów działania poszczególnych szkół, stopnia pokrycia kosztów
zadań subwencjonowanych subwencją oświatową i organizacji pracy szkół w kontekście
rozwiązań akceptowanych w planach organizacyjnych.
Ważnym elementem w działaniach Gminy są liczne działania edukacyjne wykraczające
poza podstawy nauczania, jak i skierowane do dzieci z niepełnosprawnościami.

Realizacja uchwał Rady Gminy
Rada Miejska w Mszczonowie w 2018 roku podjęła 102 uchwały. Wszystkich uchwał w wersji elektronicznej są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP Mszczonów), za okresu styczeń – kwiecień
2018 r pod adresem bip.mszczonow.pl/408,rok-2018. oraz pozostałe na portalu mszczonow.esesja.pl
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Uchwała nr XLVIII/352/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia
26 stycznia 2018 r. 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
Uchwała nr XLVIII/353/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia
26 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonowa obejmującego działki
o nr ew. 419/2, 918/13, 918/14, 918/15, 918/17, 918/18 w ich
granicach ewidencyjnych.
Uchwała Nr XLVIII/354/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
26.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

uwagi
Uchwała weszła w życie z
dniem
podjęcia. Skarga uznana
została:
1) w części 1 skargi za
bezzasadną,
2) w części 2 skargi za
zasadną,
3) w części 3 skargi za
częściowo zasadną z przyczyn wskazanych
w uzasadnieniu.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Maz.
z 2018 r.
poz. 1704.
Obowiązująca od 2 marca
2018 r.

Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2018 r. poz. 2085, 1874.
Plan zagospodarowania
przestrzennego obowiązuje.
Gmina nabyła działkę
gruntu aktem notarialnym
Rep A Nr 821/2018 z 06

36
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Uchwała Nr XLVIII/351/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
26.01.2018 r. 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
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Lp.

Uchwała Nr XLIX/357/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
28.02.2018 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w
Gminie Mszczonów na lata 2018 – 2021
7

8

9

Uchwała Nr XLIX/358/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
28.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów

Uchwała Nr XLIX/359/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
28.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/07 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości Marków - Towarzystwo.
Uchwała Nr XLIX/360/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
28.02.2018 r. w sprawie podziału gminy Mszczonów na okręgi
wyborcze

10
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Uchwała Nr XLIX/361/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
28.02.2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

12

Uchwała Nr XLIX/362/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
28.02.2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

13

Uchwała Nr XLIX/363/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia

Uchwała wyborcza. Stosowana. Gmina Mszczonów
została podzielona na 15
okręgów wyborczych, z
których uprawnieni do
głosowania wybierają po 1
radnym do rady miasta.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na
rok 2018 Nr XLVII/349/17
z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Nr
XLVII/350/17 z dnia 20
grudnia 2017r
Uchwała weszła w życie z

37
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Uchwała Nr XLVIII/356/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
26.01.2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

lutego 2018 roku
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na
rok 2018 Nr XLVII/349/17
z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Nr
XLVII/350/17 z dnia 20
grudnia 2017r.
Uchwała realizowana jest
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mszczonowie poprzez
Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar
przemocy w rodzinie w
Gminie Mszczonów na lata
2018 – 2021
Uchwałą Nr VIII/60/19 z
dnia 29 maja 2019 r. zatwierdzona została zmiana
Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.
Uchwała w trakcie realizacji zgodnie z ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Strona
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Uchwała Nr XLVIII/355/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
26.01.2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018

15

16

17

Uchwała nr L/367/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28
marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mszczonów na okręgi
wyborcze

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Maz.
z 2018 r.
poz. 5413.
Obowiązująca od 1 września 2018 r.
Uchwała Nr L/366/18 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z
dnia 28 marca 2018r. w
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Mszczonów w roku 2018 –
w ramach realizacji zadań
określonych w Programie
na terenie gminy Mszczonów w 2018r. zostało
odłowionych 41 zwierząt,
w tym 29 psów i 12 kotów
dziko żyjących (które po
zabiegu
sterylizacji/kastracji zostało wypuszczonych w miejsce
bytowania). Do schroniska
dla zwierząt w miejscowości Piotrowice 10 psów z
czego 2 zostały adoptowane. Pozostałe 19 psów
zostało oddane do adopcji
przed przekazaniem do
schroniska. Z tytułu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi z budżetu gminy
Mszczonów zostało wydatkowanych 58 018,26 zł.
Uchwała wyborcza. Stosowana. Korekta obszaru
okręgów wyborczych ze
względu na uwarunkowania geograficzne. Ilość 15
okręgów wyborczych pozostała bez zmian.

38

14

Uchwała nr L/364/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28
marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych
formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
Uchwała nr L/365/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28
marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek dla nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 6 ustawy z
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mszczonów.
Uchwała nr L/366/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28
marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Mszczonów w roku 2018

dniem podjęcia. Pomoc
finansowa udzielona na
podstawie stosownej
umowy zawartej
z Powiatem
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Maz.
z 2018 r.
poz. 5410.
Obowiązująca od 1 września 2018 r.
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28.02.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu
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Uchwała nr L/369/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28
marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonowa obejmującego działki o nr
ew. 1643/4 i 1643/1 w ich granicach ewidencyjnych.
Uchwała nr L/370/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28
marca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego część działek
o nr ew. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 i 114 położonych w miejscowości Wymysłów.
Uchwała Nr L/371/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
28.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr L/372/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
28.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr L/373/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
28.03.2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018
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Uchwała Nr L/374/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
28.03.2018 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów
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Uchwała Nr L/375/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
28.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
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Uchwała Nr L/376/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
28.03.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa

27

Uchwała LI/377/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany imienia Szkole Podstawowej
im. 25 Pułku Artylerii Pancernej w Mszczonowie.

Do przetargu nie zgłosił się
żaden potencjalny oferent.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na
rok 2018 Nr XLVII/349/17
z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Nr
XLVII/350/17 z dnia 20
grudnia 2017r.
Gmina zbyła działkę dnia
12 października 2018 roku
na podstawie aktu notarialnego Rep A Nr
6805/2018
Uchwała weszła w życie z
dniem
podjęcia. Skarga uznana
została za nieuzasadnioną.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia z mocą
obowiązującą od 16 sierpnia 2018 r. Szkole nadano
imię Jana Adama Maklakiewicza
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Uchwała wyborcza. Stosowana. Gmina Mszczonów
została podzielona na 14
obwodów wyborczych. W
każdym obwodzie ma siedzibę komisja wyborcza na
potrzeby przeprowadzenia
wyborów powszechnych.
10 Komisja ma swoją siedzibę w mieście Mszczonów. 4 komisje mają siedzibę w miejscowościach
Piekary, Osuchów, Bobrowce, Lutkówka.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2018 r. poz. 5411. Plan
zagospodarowania przestrzennego obowiązuje.
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2018 r. poz. 5412. Plan
zagospodarowania przestrzennego obowiązuje.
Do przetargu nie zgłosił się
żaden potencjalny oferent.
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Uchwała nr L/368/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28
marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mszczonów na obwody
głosowania
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Uchwała LI/380/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25
kwietnia 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Mszczonów
Uchwała LI/381/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Uchwała nr LII/382/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 23
maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie

Uchwała LII/383/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23
maja 2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie
Gminy Mszczonów do organu regulacyjnego
Uchwała nr LII/384/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 23
maja 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Sosnowica
Uchwała nr LII/385/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 23
maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za
zajęcie pasa drogowego

Uchwała LII/386/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23
maja 2018 r. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o
dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, konkurs nr POIS.02.05.00-IW.02-00005/18 oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą
„Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie”
określonego w Studium Wykonalności.
Uchwała LII/387/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23
maja 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2018.

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Maz.
12 lipca 2018r poz. 7086 (ul. Baśniowa)
Na podstawie przedmiotowej uchwały naliczane są
opłaty za zajęcie pasa
drogowego oraz za
umieszczenie urządzeń w
pasie drogowym
Złożony został wniosek .
Realizacja projektu w latach 2019-2021

Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na
rok 2018 Nr XLVII/349/17
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Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2018 r. poz. 6420. Plan
zagospodarowania przestrzennego obowiązuje.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na
rok 2018 Nr XLVII/349/17
z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Nr
XLVII/350/17 z dnia 20
grudnia 2017r.
Gmina nabyła działkę – akt
notarialny Rep A Nr
4002/2018 z 18 czerwca
2018r
Uchwała realizowana jest
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mszczonowie na podstawie
decyzji administracyjnych
dla osób powyżej 75 roku
życia
Uchwała została przyjęta.
Regulamin przesłano do
Wód Polskich
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Uchwała nr LI/378/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Marków-Towarzystwo, fragment miejscowości Lublinów oraz fragment miejscowości Czekaj.
Uchwała LI/379/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25
kwietnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2018

40

41

42

43
44
45

Uchwała LIII/390/18 Rady Miejskie w Mszczonowie z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.
Uchwała nr LIII/391/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działkę nr
ew. 25/11 położoną w miejscowości Badów Górny.
Uchwała LIII/392/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i
gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu
jej rozliczenia.
Uchwała LIII/393/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze zamiany.
Uchwała LIII/394/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Uchwała LIII/395/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała LIII/396/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Mszczonów.
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Uchwała LIII/397/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12
czerwca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2018.

Uchwała LIII/398/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12
czerwca 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową

Udzielono absolutorium
Burmistrzowi Mszczonowa
z
tytułu wykonania budżetu
za rok 2017. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała realizowana jest
na podstawie tekstu jednolitego statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2018 r. poz. 7874. Plan
zagospodarowania przestrzennego obowiązuje.
uchwała została uchylona
uchwałą nr LV/407/18
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia
2018r.
Akt notarialny Rep A Nr
1318/2019 z 28 lutego
2019 r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia – częściowo zrealizowana.
II przetarg nierozstrzygnięty (do przetargu nie zgłosił
się żaden oferent)
Pismem z dnia 2018-08-27
Burmistrz Mszczonowa
zwrócił się do jednostek
pomocniczych o zaopiniowanie projektu uchwały w
sprawie ograniczenia na
terenie Gminy Mszczonów
godzin nocnej sprzedaży
napojów alkoholowych. Na
zebraniach sołeckich zostały podjęte uchwały opiniujące powyższy projekt
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na
rok 2018 Nr XLVII/349/17
z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
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z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia.
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Uchwała LIII/388/18 Rady Miejskie w Mszczonowie z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mszczonów
za 2017 rok.
Uchwała LIII/389/18 Rady Miejskie w Mszczonowie z dnia 12
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
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Uchwała LIV/401/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27
czerwca 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Mszczonów zmiany w WPF.
Uchwała LV/402/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu:
„Szkoła w działaniu” 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 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym
w szkołach zawodowych).
Uchwała LV/403/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu:
„Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” 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 10.1.1 Edukacja ogólna
(w tym w szkołach zawodowych).
Uchwała LV/404/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała LV/405/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała nr LV/406/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Gminy Mszczonów

Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na
rok 2018 Nr XLVII/349/17
z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Nr
XLVII/350/17 z dnia 20
grudnia 2017r
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Projekt
jest realizowany od
01.08.2018 r. do
31.07.2020 r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Projekt
jest realizowany od
01.08.2018 r. do
31.07.2020 r.
Do chwili obecnej z przyczyn nie leżących po stronie Gminy, nie zrealizowano uchwały
Działka zbyta – akt notarialny Rep A Nr 8232/2018
z 13 grudnia 2018 roku.
Uchwała realizowana jest
poprzez wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
w miejscu i poza miejscem
sprzedaży.
Do 31 grudnia 2018 r.
zostało wydanych 126
zezwoleń w tym:
1. poza miejscem sprzedaży
(sklepy):
- do 4,5% zawartości
alkoholu
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Uchwała LIV/399/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27
czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę
Mszczonów przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
Uchwała LIV/400/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27
czerwca 2018 r. zmieniającej uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2018

zmiany Uchwały Nr
XLVII/350/17 z dnia 20
grudnia 2017r.
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Maz.
z 2018 r.
poz. 7875.
Obowiązująca od 27 sierpnia 2018 r.
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oraz piwa – 35 zezwoleń,
- powyżej 4.5% do
18%
zawartości alkoholu z
wyją
kiem piwa -30 zezwoleń,
- powyżej 18% zawartości
alkoholu – 33 zezwolenia,
2. w miejscu sprzedaży
(gastronomia):
- do 4,5% zawartości
alkoholu
oraz piwa – 16 zezwoleń,
- powyżej 4.5% do
18%
zawartości alkoholu z
wyją
kiem piwa -6 zezwoleń,
- powyżej 18% zawartości
alkoholu – 6 zezwolenia.
Ilość wydanych zezwoleń
mieści się w limicie zawartym w podjętej uchwale.

Uchwała nr LV/407/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu
jej rozliczenia.

na zasadach i w trybie
określonym
niniejszą
uchwałą z budżetu Gminy
Mszczonów wydatkowano
na poszczególne zadania
następujące kwoty:
-na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta i gminy udzielono
dotacji celowej 22 osobom
fizycznym, w wysokości
18 543,41 zł (usunięto i
przekazano do unieszkodliwienia 4 467 m2 odpadów
zawierających
azbest),
-na dofinansowanie wymiany przestarzałych pieców centralnego ogrzewania udzielono dotacji 7
właścicielom nieruchomości (2 na terenach wiejskich i 5 na terenie miasta)
i wydatkowano z budżetu
Gminy na ten cel kwotę
22 705,09 zł,
-na
budowę
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
udzielono
dotacji
3
osobom
fizycznym
(zamieszkałym na terenach
wiejskich) w wysokości 18
000 zł.

Uchwała nr LV/408/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za odpady
komunalne w drodze inkasa i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała nr LV/409/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków
w drodze inkasa i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała LV/410/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2018.

Na inkasentów opłaty za
odpady komunalne wyznaczono sołtysów
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Uchwała LV/411/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Mszczonów.
Uchwała LV/412/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powia-

Na inkasentów podatków
wyznaczono sołtysów
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na
rok 2018 Nr XLVII/349/17
z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Nr
XLVII/350/17 z dnia 20
grudnia 2017r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Pomoc
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Uchwała LV/414/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie
Uchwała nr LVI/415/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 26
września 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości
Mszczonów
Uchwała nr LVI/416/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 26
września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Mszczonów
Uchwała LVI/417/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 26
września 2018 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.
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Uchwała nr LVI/418/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 26
września 2018 r. w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Uchwała LVI/419/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 26
września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Uchwała LVI/420/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 26
września 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Mszczonowa skarga.
Uchwała LVI/421/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 26
września 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta
Mszczonowa".

Uchwała porządkująca
weszła w życie
Uchwała opublikowana w
Dz. U. Woj. Maz. z 8 listopada 2018 r poz. 10807 –
(ul. Stanisława Świerczyńskiego)
Dokonano zmiany do
uchwały nr IV/20/03.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszczonów.
Zmieniona Uchwałą nr
VII/53/19 Rady Miejskiej w
Mszczonowie, opublikowaną w Dz. U. Woj. Maz. z 27
maja 2019r poz. 6731
Zbycie działki – akt notarialny Rep A Nr 3948/2019
z 11 marca 2019 r
Uchwała weszła w życie z
dniem
podjęcia. Skarga uznana
została za nieuzasadnioną.
Rada Miejska w Mszczonowie nadała tytuł „Zasłużony
dla Miasta Mszczonowa”
Panu Grzegorzowi Kozłowskiemu oraz Panu Zdzisławowi Banasiakowi. Uchwa-
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Uchwała LV/413/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 22
sierpnia 2018 r. w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych Gminy Mszczonów, w sprawie ograniczenia na terenie
Gminy Mszczonów godzin nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

finansowa udzielona na
podstawie stosownej
umowy zawartej
z Powiatem
Pismem z dnia 2018-08-27
Burmistrz Mszczonowa
zwrócił się do jednostek
pomocniczych o zaopiniowanie projektu uchwały w
sprawie ograniczenia na
terenie Gminy Mszczonów
godzin nocnej sprzedaży
napojów alkoholowych. Na
zebraniach sołeckich zostały podjęte uchwały opiniujące powyższy projekt
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towi Żyrardowskiemu.

Uchwała LVII/424/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 17
października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.
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Uchwała LVII/425/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 17
października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy
Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
Uchwała LVII/426/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 17
października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała nr LVII/427/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 17
października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości
Uchwała LVII/428/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 17
października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
przez Gminę Mszczonów nieruchomości w drodze darowizny.
Uchwała LVII/429/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 17
października 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2018.

Uchwała LVII/430/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 17
października 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.
Uchwała I/1/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 21 listopada
2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Mszczonowie
Uchwała I/2/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 21 listopada

Uchwalono roczny program
współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.
Uchwała w trakcie realizacji. Wykaz nieruchomości
opublikowany 24 kwietnia
2019 roku
Uchwała przyjęta do realizacji
Powiązana z Uchwałą
LIII/393/18 z 12 czerwca
2018 r - akt notarialny Rep
A Nr 1318/2019 z 28 lutego 2019r
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na
rok 2018 Nr XLVII/349/17
z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Nr
XLVII/350/17 z dnia 20
grudnia 2017r
Wybrano Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana
Łukasza Koperskiego
Wiceprzewodniczącymi
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Uchwała nr LVII/423/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 17
października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
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Uchwała LVI/422/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 26
września 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2018.

ła weszła w życie z dniem
podjęcia.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na
rok 2018 Nr XLVII/349/17
z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała realizowana jest
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mszczonowie na podstawie
decyzji administracyjnych
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mszczonowie
na bieżąco realizuje zadania zawarte w gminnym
programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i
przemocy w rodzinie na
2019 r.
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Uchwała I/3/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 21 listopada
2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza
Mszczonowa.
Uchwała II/4/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w
Mszczonowie i określenia przedmiotu ich działania
Uchwała II/5/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Mszczonowie
Uchwała II/6/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie oddelegowania przedstawiciela Gminy
Mszczonów do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie
Uchwała Nr II/7/18 Rady Miejskiej W Mszczonowie z dnia 28
listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment
miejscowości Wręcza oraz fragment miejscowości Wręcza A
Uchwała II/8/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów
na rok 2018

Uchwała II/9/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mszczonów
Uchwała II/10/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz ustanowienia służebności gruntowej.
Uchwała III/11/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2019.
Uchwała III/12/18 18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 19
grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mszczonów.
Uchwała III/13/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania,
dowozu posiłków oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w
postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023
Uchwała III/14/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023
Uchwała III/15/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek
leśny i informacji o lasach.

Uchwała realizowana jest
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mszczonowie na podstawie
decyzji administracyjnych
Wprowadzono wzory deklaracji i informacji do
wymiaru i poboru podatku
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Rady Miejskiej zostali Pan
Marka Zientek i Pana Waldemar Suski
Ustalono wynagrodzenie
dla Pana Burmistrza
Mszczonowa
Powołano stałe Komisje
Rady Miejskiej oraz określono ich działania
Ustalono stałe składy Komisji Rady Miejskiej w
Mszczonowie
Rada Miejska oddelegowała do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” Pana
Ryszarda Stusińskiego
Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 443. Plan
zagospodarowania przestrzennego obowiązuje
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na
rok 2018 Nr XLVII/349/17
z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Nr
XLVII/350/17 z dnia 20
grudnia 2017r
Zbycie działki – akt notarialny 2449/2019 z 04
kwietnia 2019 r
Przyjęto budżet Gminy na
2019r
Przyjęto budżet Gminy na
2019r wraz z Wieloletnią
Prognozą Finansową
Uchwała realizowana jest
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Mszczonowie na podstawie
decyzji administracyjnych
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2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Mszczonowie
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Uchwała III/18/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującego część działki o nr ew. 128/4 oraz działki o nr ew.
8/1, 11, 67/2, 68/1, 78/16, 78/18 położone w miejscowości Adamowice.
Uchwała III/19/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych
Gminy Mszczonów.
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Uchwała III/20/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów
na rok 2018

Uchwała III/21/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
Mszczonów
Uchwała III/22/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego
niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem
roku 2018.

Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami podczas zebrań wiejskich
zwołanych w celu wyborów
sołtysów i rad sołeckich w
sołectwach Gminy Mszczonów na kadencję 20182023.Uchwała weszła w
życie po upływie 14 dni od
dnia
Ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na
rok 2018 Nr XLVII/349/17
z dnia 20 grudnia 2017r.
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Dokonano
zmiany Uchwały Nr
XLVII/350/17 z dnia 20
grudnia 2017r
Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia
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leśnego
Wprowadzono wzory deklaracji i informacji do
wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości
Wprowadzono wzory deklaracji i informacji do
wymiaru i poboru podatku
rolnego
Uchwała w trakcie realizacji zgodnie z ustawą o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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Uchwała III/16/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od
nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
Uchwała III/17/18 Rada Miejska w Mszczonowie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek
rolny i informacji o gruntach
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Rok 2018 to kolejny rok realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów, tj. budowania konkurencyjnego ośrodka gminnego, atrakcyjnego dla inwestorów, mieszkańców i turystów. Prowadząc
konsekwentną politykę przestrzenną zwiększaliśmy zasoby gruntów na cele inwestycyjne. Zostało
uchwalonych 6 planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 110 ha oraz rozpoczęliśmy 1
zmianę jak również prowadzona była procedura zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. W 2018r 3 inwestorów rozpoczęło i 2 kontynuowało
rozbudowę swoich firm na terenie Gminy.
W najbliższych latach wpływy z podatków od tych inwestorów zasilą budżet Gminy , który systematycznie zwiększa się. Zmienia się struktura dochodów Gminy. Wzrasta wskaźnik dochodów własnych co pozwala uniezależnić budżet Gminy od budżetu Państwa czyniąc go bardziej stabilnym.
W budżecie Gminy Mszczonów wzrasta też wysokość dotacji celowych. To efekt skutecznego
aplikowania Gminy o dofinansowanie w projektach inwestycyjnych i edukacyjnych.
W 2018r uzyskaliśmy wynik operacyjny wyższy niż zakładaliśmy. Kontrolujemy wydatki bieżące
a pojawiający się wzrost dochodów własnych w ciągu roku zasila nowe inwestycje. Zmniejszyło się
zadłużenie Gminy o 2%.
W 2018r wykonaliśmy 12 dokumentacji na inwestycje, które będziemy realizować w najbliższych latach. Wykonaliśmy 12 inwestycji drogowych z budżetu Gminy i 2 wspólnie z innymi podmiotami.
Podjęliśmy działania mające na celu poprawę jakości powietrza realizując założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej . Jednak efekty nie są zadowalające i będziemy intensyfikować nasze działania w tym zakresie.
Chcemy również zwiększyć inwestycje w infrastrukturę drogową i transportową. Obecny stan
nie jest wystarczający dla tak dynamicznie rozwijającej się Gminy.
W 2018r trwały prace na dwóch obiektach, które będą atrakcjami dla turystów z Polski i z zagranicy, tj. Aquapark Suntago Wodny Świat – inwestycja Global City Holdings we wsi Wręcza oraz
Deepspot – najgłębszy w Europie basen dla nurków który powstaje w Mszczonowie.
Ze względu na perspektywę dużej ilości osób odwiedzających naszą gminę oraz dbając o systematyczną poprawę warunków życia mieszkańców miasta konieczne są inwestycje poprawiające estetykę miasta.
Przedstawiona w Raporcie dobra sytuacja finansowa naszego samorządu i bardzo dobre perspektywy dot. wzrostu dochodów własnych są gwarantem skutecznej realizacji Strategii Gminy
Mszczonów. Stwarzamy warunki rozwoju nowoczesnej gospodarki i turystyki na terenie Gminy. Dzięki
temu uzyskujemy dochody na budowę infrastruktury, zaspokajanie potrzeb edukacyjnych i społecznych mieszkańców, rewitalizacje Miasta i poprawę efektywności energetycznej.
Polskie przysłowie mówi „ jak nas widzą - tak o nas piszą „ – musimy więc w
bieżącym roku i latach następnych za priorytetowe działania uznać estetykę miasta i gminy i jakość obsługi przyjeżdżających do nas gości, bo od nich zależeć głównie będzie jak
szybko będzie się rozwijała nasza mała ojczyzna – Mszczonów. Wygraliśmy wielki los na
loterii – kwotę wygranej określimy swoim zgodnym działaniem.

50

Strona

