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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 2020, poz. 713]. Nakłada ona obowiązek przedstawienia przez Burmistrza co
roku, do dnia 31 maja Radzie Miejskiej raportu o stanie gminy stanowiącego podsumowanie działalności
w roku poprzednim. Po zakończeniu debaty Rada Miejska przeprowadza głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi
wotum zaufania.
Pierwszy Raport został przedstawiony Radzie Miejskiej w Mszczonowie w dniu 26 czerwca
2019 roku. Uchwałą IX/63/19 13 głosami „za”, przy 2 nieobecnych, udzielone zostało Burmistrzowi
Mszczonów wotum zaufania.
W ciągu roku Rada Miejska w Mszczonowie była 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 wymagały także uchwał. Burmistrz Mszczonowa oraz komisje
działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności. W roku 2019 odbyło się 12 posiedzeń
Rady Miejskiej i 46 posiedzeń Komisji.
Jednostki organizacyjne samorządów także składają ze swoich działań szczegółowe sprawozdania. Radni
mogą przedstawiać swoje stanowiska na sesjach Rady. 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.
Na XII Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie w dniu 19 września 2019 została przyjęta jednogłośnie,
przy pełnym składzie osobowym Rady informacja o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2019
oraz w placówkach podległych Gminie Mszczonów.
W ciągu roku 2019 złożono 167 zapytań do Burmistrza. Również mieszkańcom Gminy udostępnia się
różne rodzaje dokumentów jak informacje na stronie internetowej. Działa również newsletter.
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 i przedstawiane także również
przez Burmistrza i Skarbnika Gminy.
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METRYCZKA GMINY MSZCZONÓW
Gmina Mszczonów leży w województwie mazowieckim w Powiecie Żyrardowskim. Powierzchnia jednostki
liczy 152 km2. Ludność wg stanu na dzień 01 stycznia 2019 (dane z UM Mszczonów) liczyła 11283, w tym 6194
w mieście i 5089 na wsiach. Dane GUS dla połowy 2019 roku pokazują liczbę 11546 mieszkańców. Ponad 52 %
stanowiły kobiety. Od roku 2010 w gminie ubyło łącznie 115 osób, w tym w mieście 139, a przybyło na wsiach 24.

Ludność Gminy Mszczonów

Strona | 3

11 800
11 600
11 400
11 200
11 000
10 800
10 600
10 400
10 200
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

Saldo migracji podobnie jak w roku 2018 było ujemne. Więcej mieszkańców wyjeżdżało z gminy niż się
tu osiedlało. Dane GUS na połowę 2019 podają wartość -2.
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Podobnie niepokojący jest poziom przyrostu naturalnego. Zarówno w 2018 jak i w 2019 roku był on
ujemny. Więcej mieszkańców gminy umierało niż się rodziło.
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Przyrost naturalny
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Bezrobocie liczone w osobach w gminie w 2019 roku spadło w porównaniu do 2018 roku o 36 osób. Procentowo
licząc - wskaźnik bezrobocia wzrósł o 2 % w grupie kobiet.
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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, w celu efektywnego zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności.
Wobec znacznego obciążenia budżetów wydatkami bieżącymi środki na realizację inwestycji samorządy
lokalne pozyskują także ze źródeł zewnętrznych. Ich wielkość zależy przede wszystkim od kreatywności i aktyw- Strona | 5
ności.
Samodzielność finansowa jednostki samorządu terytorialnego określa ramy jej funkcjonowania oraz realne możliwości postawionych przed nią zadań.
Wskaźnik samodzielności finansowej dochodowej służy ocenie stopnia możliwości generowania dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego, na które ma ona wpływ. Wylicza 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 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, 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 zestaw 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.
Przykładem działań mających na celu zwiększanie bazy dochodowej w wyniku rozwoju gminy może być
zachęcanie inwestorów zewnętrznych do lokalizowania działalności gospodarczej na jej terenie.
**
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, która reguluje też kwestie w zakresie trybu zatwierdzenia
wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, określa terminy i zakres sprawozdań składanych
przez burmistrza (wójta, prezydenta miasta) o przebiegu wykonania budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej, o przebiegu wykonania planu finansowego uwzględniającego w szczególności stan należności
i zobowiązań (w tym wymagalnych) za pierwsze półrocze, sprawozdań rocznych z wykonania budżetu, planu finansowego jednostki, informację o stanie mienia, bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zbiorczego bilansu jednostek budżetowych, zbiorczego bilansu zakładów budżetowych, skonsolidowanego
bilansu jednostek samorządu terytorialnego, rachunku zysków i strat jednostki i zbiorczego dla jednostek budżetowych oraz dla zakładów budżetowych, zestawienie zmian w funduszu jednostki - zbiorczego dla jednostek budżetowych oraz dla zakładów budżetowych. Skarbnik Gminy przygotował takie dokumenty, które stanowią podstawę do pełnych analiz ze strony Radnych jak i RIO.
**
Budżet na rok 2019 Gminy Mszczonów został przejęty uchwałą nr III/11/18 z dnia 19 grudnia 2018 po
wcześniejszych dyskusjach w komisjach. Wcześniej, pozytywną opinię wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie (Uchwała Nr Pł.440.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia
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12 grudnia 2018 roku opinia Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza
Mszczonowa projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok).
Wykonanie budżetu za 6 miesięcy 2019 r. zostało przedstawianie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Radzie Miejskiej i wcześniej - Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zarządzeniem Burmistrza
Nr 73/19 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Mszczonów za I półrocze 2019
roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Mszczonów za I półrocze 2019 roku
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019
Strona | 6
roku.
Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa na 16 posiedzeniu w dniu 11 września 2019 jednogłośnie
(przy 2 radnych nieobecnych) przejęła informację. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12 września 2019
również przejęła informację. Podczas XII Sesji w dniu 18 września 2019 Informacja z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2019 roku oraz w placówkach podległych Gminie Mszczonów została przyjęta jednogłośnie
przez pełnym skład Rady Miejskiej.
**
Podział na dochody o gwarantowanej wysokości i dochody cykliczne ma największy wpływ na to, że budżety
gmin są w trakcie roku finansowego modyfikowane. Nie jest to wynikiem złych szacunków w trakcie planowania
kolejnego roku przez Burmistrza Mszczonowa i Skarbnika Gminy 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 i 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 w ciągu roku 2019 był 12 razy zmieniany uchwałami Rady Miejskiej w Mszczonowie. Diagram obrazujący zmiany wprowadzane do planu budżetowego 2019 roku jest pokazany poniżej. Warto zwrócić
uwagę, że pomimo zmian w wysokości dochodów i wydatków budżet był stale pod kontrolą, czego dowodem jest
jego stabilny wynik.

Ewolucja budżetu roku 2019
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Sytuację finansową każdej gminy można oceniać na wiele sposobów, w tym poprzez wykorzystanie zestawu wskaźników lub przez analizę zasobów. Również Główny Urząd Statystyczny i Ministerstwo Finansów analizując finanse publiczne publikują okresowe zestawienia wskaźników sporządzane dla różnych grup jednostek samorządu terytorialnego. Jest to materiał, który pozwala na analizy porównawcze, ale z reguły wnioski są publikowane z dużym opóźnieniem.
**
W niniejszym Raporcie znajdują się porównania Gminy Mszczonów do innych samorządów. Jako tło porównawcze przyjęto sąsiadujące gminy: Żyrardów, Puszcza Mariańska, Wiskitki, Radziejowice, Żabia Wola, Biała
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Rawska, Błędów, Kowiesy, Pniewy, jak i gminy miejsko-wiejskie woj. mazowieckiego o podobnym potencjale: Pilawa, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Serock, Lipsko, Łosice, Myszyniec, Tarczyn, Gąbin, Przysucha, Zwoleń i Myszyniec. Konfrontowanie osiąganych parametrów własnej jednostki daje właściwy ogląd jak i możliwość porównania
naszych działań do innych.
Ponieważ wyczerpująca analiza wykonania budżetu znajduje się w sprawozdaniu przedstawionym przez
Skarbnika Gminy, w niniejszym dokumencie zawarto tylko niektóre obserwacje związane z finansami.
Tabl. Struktura dochodów Gminy Mszczonów ze względu na źródło pochodzenia
wyk. 2018
Plan 2019
Wyk. 2019
2018:2018
Dochody ogółem
81 052 535
66 676 684
82 500 408
101,8 %
Dochody własne
50 032 973
47 907 616
95,7 %
Subwencje
10 543 713
12 009 166
12 701 738
105,7 %
Dotacje
20 475 848
21 891 053
106,9 %
W latach 2018-2019 dochody ogółem Gminy Mszczonów systematycznie rosły. Zwiększały się
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 (2019 wyk.) =
58 %
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
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 58 % . Oznacza to, że taka część
dochodów ogółem jest własna, niezależna od budżetu państwa.
Z punktu widzenia konstrukcji budżetu ważną kwestią jest podział dochodów na bieżące i majątkowe.
Tabl. Struktura dochodów ogółem Gminy Mszczonów w latach 2018-2019
wyk. 2018

2019 plan

wyk. 2019

2019:2018

Dochody ogółem

81 052 535

66 676 684

82 500 408

102%

Dochody bieżące

67 389 037

65 645 555

74 678 344

111%

Dochody majątkowe

13 663 497

1 031 129

7 822 063

57%
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Wykonanie dochodów ogółem bieżących i majątkowych w roku 2019 było znacząco wyższe
od wartości przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2019.
Dochody własne na mieszkańca – porównanie do innych jednostek samorządu. Ta informacja
jest jednym z najważniejszych elementów mających wpływ na ocenę zamożności jednostek samorządowych. Głównym składnikiem, ale nie jedynym, są dochody ze źródeł podatkowych, o których będzie mowa później.
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W porównaniu do innych samorządów zwraca uwagę wysoka kwota dochodów ogółem w przeliczeniu na głowę mieszkańca.
W dalszej kolejności poddano analizie strukturę dochodów przy użyciu wskaźników finansowych. Pierwszym z nich jest wskaźnik udziału dochodów bieżących w dochodach budżetu ogółem (WDB). 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 stabilną.
W badanych latach kształtuje się on następująco:
WDB 2017 = 92 %
WDB 2018 =
83 %
WDB 2019 =
90 %
Porównanie do innych samorządów:

dochody bieżące w dochodach ogółem.
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Kolejnym wskaźnikiem jest udział dochodów majątkowych w dochodach budżetu ogółem (WDM):
WDM 2018 = 17 %
WDM 2019 = 10 %
W 2019 r. wskaźnik ten zmalał w porównaniu do 2018 r. i wyniósł 10 %. W stosunku do pierwotnego
planu na 2019 był wyższy o 8,5 %. Wzrost udziału dochodów majątkowych jest pozytywnym zjawiskiem. W porównaniu do innych samorządów sytuacja Mszczonowa wygląda korzystnie.
Obowiązującą zasadą jest, że im większy jest udział dochodów majątkowych w strukturze
dochodów budżetu, tym większy jest potencjał rozwoju danej j.s.t.
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Poniżej znajduje się krótka analiza struktury dochodów własnych obejmujących 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 2018-2019 r.
2018

2019 plan

wyk. 2019

2019:2018

Dochody podatkowe ogółem dz. 756

33 704 666

34 568 957

34 936 649

104%

Rozdz. 75615, z tego

16 631 201

15 652 000

15 482 423

93%

- podatek od nieruchomości

16 255 766

15 200 000

15 106 491

93%

- podatek rolny

25 500

30 000

25 519

100%

- podatek leśny

43 583

42 000

43 190

99%

194 930

300 000

258 580

133%

Rozdz. 75616, z tego

4 147 232

4 206 000

4 819 936

116%

- podatek od nieruchomości

2 265 155

2 200 000

2 331 374

103%

- podatek rolny

649 211

600 000

671 231

103%

- podatek leśny

43 426

40 000

43 162

99%

428 968

380 000

537 639

125%

20 778 433

19 858 000

20 302 359

98%

- podatek od środków transportu

- podatek od środków transportu
Razem rozdziały 75615 i 75616

Źródła niektórych podatków
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pod. rolny

osoby fizyczne
pod. od ś.
transportu

wyk. 2019

Dochody podatkowe wzrosły w stosunku do 2018 roku o 4 %. Działy 75615 i 75616 przekroczyły
wartość 20 mln zł, ale - za przyczyną niższych dochodów od osób fizycznych, w porównaniu do poprzedniego roku zmalały o 2 %.
Wykonanie dochodów podatkowych ogółem przekroczyło plan zakładany na 2019 rok o 284
tys. zł. Udział sumy dochodów rozdziałów 75615 i 75616 w dochodach działu 756 wynosił w kolejnych latach
następująco:
 2017 –
64 %
 2018 –
64 %
 2019 –
58 %
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W porównaniu do innych samorządów zwracają uwagę wysokie dochody pochodzące od
osób prawnych. Szczególne znaczenie mają w tej grupie podatki od nieruchomości.

DOCHODY PODATKOWE NA MIESZKAŃCA
Ministerstwo Finansów bada wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla
poszczególnych gmin (wskaźniki Gg) stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2020 r. Podstawą do wyliczenia były dane o dochodach podatkowych za 2018 r. wg Strona | 10
stanu na 30 czerwca 2019 r. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik G
jest obliczany poprzez podzielenie przez liczbę mieszkańców kwoty dochodów podatkowych uzyskanych w roku
poprzedzającym rok bazowy z tytułu - w przypadku gminy - odpowiednio podatku: od nieruchomości, rolnego,
leśnego, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od osób fizycznych, opłacanego w formie
karty podatkowej oraz wpływów z opłaty: skarbowej, eksploatacyjnej oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od: osób fizycznych, osób prawnych.
Gmina

wskaźnik Gg

Grodzisk Mazowiecki

3392

Mszczonów

2900

Żabia Wola

2878

Radziejowice

2662

Serock

2497

Grójec

2147

Tarczyn

2066

Żyrardów

1774

Łosice

1754

Pniewy

1694

Pilawa

1660

Przysucha

1530

Lipsko

1483

Biała Rawska

1473

Błędów

1453

Żuromin

1448

Gąbin

1442

Zwoleń

1377

Wiskitki

1359

Kowiesy

1347

Puszcza Mariańska

1346

Myszyniec

937

Wskaźnik Gg dla kraju

1956

Wskaźnik Gg jest swoistym wyznacznikiem zamożności gminy. Pozycja Gminy Mszczonów na tle innych samorządów jest wysoka.
Przy analizie wielkości poszczególnych źródeł dochodów rozdziałów 75615 i 75616 należy zwrócić w przypadku
naszej Gminy uwagę, że największą pozycją stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości.

RAPORT O STANIE GMINY MSZCZONÓW W 2019
Tabl. Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2017-2019
Podatek
Razem
Osoby prawne

Osoby fizyczne

Wyk. 2017 r .

14 439 042

2 136 051

16 575 093

Wyk. 2018 r.

16 255 766

2 265 155

18 520 921

Plan 2019 r.

15 652 000

4 206 000

19 858 000

Wyk. 2019 r.

15 482 423

4 819 936

20 302 359
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W Gminie Mszczonów dominującym podatkiem dz. 75615 jest podatek od nieruchomości.
Oprócz dogodnego położenia wobec szlaków drożnych i dużych miast, jest to rezultatem także przyjaznej polityki
lokowania w granicach gminy inwestycji firm, dla których niezbędne jest posiadanie rozległych działek, budynków
biurowych, magazynowych i produkcyjnych. Zbudowany we Wręczy zespół rekreacyjny Park of Poland w kolejnych
latach również zasili gminę podatkami.
Dalsze wykorzystywanie znakomitego położenia wobec ważnych szlaków drogowych daje
Gminie Mszczonów wielkie szanse rozwojowe i finansowe.

podatki od nieruchomości osób prawnych a dochody podatkowe
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Porównanie do innych samorządów potwierdza bardzo wyraźnie, jak wielką rolę odgrywają podatki
omawianej grupy.
Do dochodów własnych gmin zalicza się 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 2018-2019
2018 r.

2019 r. plan

wyk. 2019 r.

2019:2018

Dochody ogółem budżetu

81 052 535

66 676 684

82 500 408

102%

dochody podatkowe

32 643 313

34 568 957

34 936 649

107%

z tego udział w PIT

9 983 248

11 932 957

12 045 904

121%

z tego udział w CIT

1 303 137

1 600 000

1 429 055

110%

Udział w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa PIT w latach 2018-2019 wykazuje tendencję
rosnącą. W 2019 roku wpływy były o ponad 2 mln zł wyższe niż w roku poprzednim. Wartość CIT wzrosła
również, choć jest to jednak podatek mniej znaczący kwotowo.
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Udział podatku PIT i CIT
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Wśród podatków dochodowych podatek PIT jest dominującym i wykazuje trend rosnący.

udział pit w dochodach podatkowych
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W porównaniu do innych samorządów udział podatku PIT spływającego do budżetu Gminy Mszczonów nie
jest procentowo znaczący. Wynika to jednak ze specyficznej, lokalnej struktury podatków i bardzo dużej obecności
podatków innej grupy.
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, zwolnienia podatkowe, umarzać zaległości a także rozkładać na raty płatności podatkowe i odraczać termin płatności. Skutki prowadzonej przez Gminę Mszczonów polityki podatkowej w latach 2017-2019 przedstawiono w kolejnej tabeli.
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Tabl. Skutki polityki podatkowej Gminy Mszczonów w latach 2017 – 2019
Skutki obniżenia górnych
stawek podatkowych

Skutki umorzenia zaległości podatkowych
i rozłożeń na raty

Skutki udzielenia
ulg i zwolnień

Razem

2017

454 585

82 994

394 683

1 023 262

2018

496 823

45 733

315 872

858 428

2019

548 149

49 228

569 580

1 166 957

Określenie stawek podatkowych, udzielanie ulg i zwolnień to suwerenna polityka każdej Rady. Rada Miejska w Mszczonowie nie uchwala maksymalnych stawek podatkowych. Skutki polityki podatkowej wliczone są jednak
do dochodów podatkowych ogółem gminy, co ma przełożenie na wysokość subwencji wyrównawczej. Oznacza to,
że wykorzystywane przez Rady Gmin władztwo podatkowe, nie może być refundowane w postaci kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej.
Kolejnym źródłem dochodów j.s.t są subwencje. Są one pomocą skierowaną do jednostek samorządu
terytorialnego w sytuacji, gdy uzyskują 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 2018 – 2019
2018 r.

2019 r. plan

wyk. 2019 r.

2019:2018

Subwencja ogólna

10 543 713

12 009 166

12 701 738

120 %

Subwencja oświatowa

10 479 473

10 673 020

11 365 592

108%

0

1 336 146

1 336 146

Subwencja wyrównawcza

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 dotowanych przez gminę.
Jest ona korygowana wskaźnikiem uwzględniającym ewentualne zróżnicowanie kosztów kształcenia oraz stopień
awansu zawodowego nauczycieli.
Wskaźnik udziału subwencji ogólnej w dochodach budżetu ogółem (WSO) w badanych latach wskaźnik
utrzymuje się na poziomie:
WSO 2017
= 15 %
WSO 2018
= 14 %
WSO 2019
= 14 %
Subwencja ogólna w dochodach budżetu (ogółem) Gminy Mszczonów stanowi ponad 1 mln zł. Jest to
ponad 14 % budżetu Gminy. W analizowanych latach udział kwotowy subwencji ogólnej lekko wzrastał.
Transfery finansowe odzwierciedlają przeciętną przekazaną kwotę z budżetu państwa – subwencji ogólnej
i dotacji bieżących w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na diagramie poniższym pokazano publikowane przez
samorządy dane odnoszące się do subwencji.

Subwencja na mieszkańca
2500
2000
1500
1000
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0
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Tabl. Wybrane dochody Gminy Mszczonów w 2018-2019 r.
2018 r. wyk.

2019 r. wyk.

2019:2018

Dochody ogółem

81 052 535

82 500 408

102%

Dział 756 Dochody podatkowe

33 704 666

34 936 649

104%

Dział 855 Rodzina

12 672 916

15 683 453

124%

Dział 758 Różne rozliczenia

10 761 270

13 989 377

130%

3 978 626

4 494 483

113%

Dział 926 Kultura fizyczna
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1 759 606

4 113 405

234%

12 144 931

3 907 586

32%

Dział 801 Oświata i wychowanie

2 208 324

2 277 264

103%

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

2 339 060

1 442 336

62%

Dział 600 Transport i łączność

Najważniejsze dochody budżetu
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Analizując dane zwarte w tabeli widać, że największym źródłem dochodów Gminy Mszczonów w 2019 roku
był dział 756 - dochody podatkowe, o wartości prawie 35 mln zł. Na wykonane dochody ogółem w wysokości 81
mln zł dochody tego działu stanowią ponad 42 %. Corocznie dochody z tego tytułu wzrastały.
W omawianym roku spadły znacząco dochody zaklasyfikowane w dziale 600 stanowiące dotacje celowe
otrzymane m. in. z budżetu państwa oraz z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji w zakresie
budowy dróg gminnych. Stałym, stabilnym źródłem dochodów Gminy Mszczonów są natomiast dochody z biletów
wstępu na halę sportową, baseny oraz lodowisko, co ujęte zostało w dziale 926.
Wydatki publiczne to rozdysponowanie środków pieniężnych przez państwo i inne związki publicznoprawne w celu zaspokojenia potrzeb publicznych.
Tabl. Wybrane wydatki Gminy Mszczonów w latach 2018-2019
2018 r. wyk.

2019 r. plan

2019 r. wyk.

2019:2018

2019
Wyk : plan

Wydatki
ogółem,
z tego
Wydatki bieżące

81 330 319

69 442 667

81 954 886

100,77%

118%

60 250 206

61 648 998

67 422 905

111,90%

109%

Wydatki majątkowe

21 080 113

7 793 669

14 531 981

68,94%

186%

W analizie wydatków budżetu Gminy Mszczonów zastosowano metodę wskaźnikową obliczając wskaźnik
struktury wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem. W latach 2018-2019 kształtował się on na
następującym poziomie:
WZB 2018 =
74 %
WZB 2019 =
82 %
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Wydatki bieżące to główna część wydatków ogółem. Realizacja w roku 2019 była wyższa od planu budżetowego. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem w 2019 zmalał; w kolejnych latach stanowił
odpowiednio :
WZM 2018 =
26 %
WZM 2019 =
18 %

wydatki majątkowe a wydatki ogółem
Strona | 15
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W porównaniu do innych samorządów wydatki majątkowe Gminy Mszczonów są w grupie lokującej się w
przedziale średnim. Poziom ten może to być oznaką, że szereg najpilniejszych inwestycji gminnych zostało już
zrealizowanych.
Tabl. Wybrane wydatki Gminy Mszczonów w latach 2018-2019
klasyfikacja budżetowa
Wydatki ogółem, z tego
Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 855 Rodzina
Dział 600 Transport i łączność
Dział 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Dział 750 Administracja
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Dział 852 Pomoc społeczna
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona ppoż.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 757 Obsługa długu
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

2018 wyk.

2019 plan

81 330 319

69 442 667

2019 wyk.

2019:2018

81 954 886

101%

18
12
18
8

991
854
265
056

210
648
619
905

22
11
2
6

049
909
028
513

112
670
653
011

21
15
11
8

707
865
391
014

885
295
925
368

114%
123%
62%
99%

7
5
2
2

318
157
600
668

872
692
931
751

7
5
2
2

873
731
635
552

948
800
199
399

7
5
3
2

683
777
084
578

753
131
989
828

105%
112%
119%
97%

1 176 723
802 658

912 736
932 966

1 482 849
967 877

126 %
121%

810 168

582 968

892 724

110%

573 466
525 287

580 502
579 888

641 044
606 809

112%
116%

514 212
290 637

546 367
12 600

478 556
329 139

93%
113%

W Gminie Mszczonów w 2019 dział 801 [oświata i wychowanie] generuje największe, rosnące koszty i stanowi około 26,5 % wszystkich wydatków.
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Wybrane wydatki Gminy Mszczonów
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Zwrócić należy uwagę, że wydatki oświatowe są wyższe od ubiegłorocznych i pamiętać
o nierekompensowanych z budżetu państwa, przerzuconych na barki samorządów kosztach związanych ze zmianami w oświacie. Podobnego zjawiska należy się spodziewać w kolejnych latach.
**
Porównanie niektórych wydatków Gminy Mszczonów do innych gmin.

Dział gospodarka komunalna a wydatki ogółem
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Dział transport a wydatki ogółem
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W dalszej kolejności analizie poddano wynik budżetowy Gminy Mszczonów. Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem. 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 odbywa się w tym przypadku kosztem sprzedaży majątku lub poprzez
zaciągnięcie nowych zobowiązań.
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Tabl. Wynik budżetu i wynik operacyjny Gminy Mszczonów w latach 2017-2019.
2017 r.

2018

2019 plan

2019 wyk.

Wynik budżetowy

+2 529 571

-277 784

-4 073 287

545 521

Wynik operacyjny

+5 961 327

+7 138 830

3 683 493

7 255 439

Wyniki budżetu
8000000
6000000
4000000
2000000
0
-2000000

2017 wyk.

2018 wyk.

2019 plan

2019 wyk.

-4000000
-6000000
Wynik budżetowy

Wynik operacyjny

Zarówno wynik budżetu jak i wynik operacyjny są pozytywne a w porównaniu do ubiegłych lat są relatywnie lepsze. Świadczy to o pełnej kontroli nad procesami finansowym w Gminie.
Wynik operacyjny w latach 2017-2019 jest na bezpiecznym poziomie i spełnia wymagania
art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Tabl. Zadłużenie Gminy Mszczonów w latach 2017-2019

Łączna kwota długu (zobowiązania)
Wskaźnik Wz (stosunek zobowiązań do dochodów ogółem)

2017 r.

2018 r.

2019 r.

13 647 104

14 595 973

11 523 973

20,5 %

18,0 %

13,9 %
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Zadłużenie Gminy
25,00%
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20,00%

12 000 000
10 000 000

15,00%

8 000 000

10,00%

6 000 000
4 000 000

5,00%

2 000 000

0,00%

0

2017 r.

2018 r.

zobowiązania

2019 r.

Wskaźnik Wz

Wskaźnik zadłużenia Gminy Mszczonów w 2019 r. w porównaniu do lat ubiegłych maleje.

Zadłużenie na mieszkańca
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1,000
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Kowiesy

Błędów

Biała Rawska

Żabia Wola

Radziejowice

Wiskitki

Puszcza Mar.

Żyrardów

Mszczonów

W porównaniu do innych samorządów zadłużenie liczone na mieszkańca jest na stosunkowo niskim
poziomie. Biorąc pod uwagę dane o zadłużeniu gminy w porównaniu do dochodów, zjawisko to
jest bardzo pozytywne i bezpieczne.
Budżet Gminy Mszczonów jest stabilny i wykazuje szereg pozytywnych tendencji w porównaniu
roku 2019 do poprzedniego. Wzrastają dochody ogółem i własne. Zwraca uwagę wzrost dochodów majątkowych. Dochody z podatków rosną. 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 wykazuje żadnych złych tendencji w zakresie finansów.
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REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU GMINY MSZCZONÓW
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 w nim 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.
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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 został określony jako: 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. Należą do nich:
rozwój usług edukacyjnych, sportu, wypoczynku, budowę więzi społecznych i współpracy mającej na 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 obserwacji, określenie wartości bazowej oraz docelowej, a także zakładanej wartości w roku 2020.
Wskaźniki celu głównego SRGM 2020 ustalone są w Strategii. W roku 2019 miała miejsce planowa analiza
postępów w realizacji.
Wskaźniki Celu głównego SRGM 2020
Wskaźnik

Wart. bazowa

Wartość uzyskana w 2019 r.

Wartość docelowa w
2020 r.

(2014 r.)

Liczba przedsiębiorstw w Gminie Mszczonów

927

995

970

Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1 tys. ludności

-5,0

Saldo migracji wewnętrznych w
1. półroczu 2019 - 0,26 osoby

-2,8

Saldo migracji zagranicznych w
1. półroczu 2019 - 0,08 osoby
Liczba związków i powiązań kooperacyjnych i gospodarczych w Gminie Mszczonów

1

1

4

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w
liczbie ludności w wieku produkcyjnym w
Gminie Mszczonów

670

839

700

7,2

4,37

5,8

Cel strategiczny: NOWOCZESNA I EFEKTYWNA GOSPODARKA. Rozwój gospodarczy gminy z wykorzystaniem
istniejącego potencjału.
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Wartość
Wskaźnik

bazowa

Wartość uzyskana w
2019 r.

Wartość
docelowa
w 2020 r.

1065

950

(2014 r.)
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON w Gminie Mszczonów

936
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Liczba inwestycji gminy dotyczących wsparcia
kompleksowego terenów produkcyjnych (infrastruktura dla przedsiębiorstw, strefy gospodarcze, parki przemysłowe, inkubatory przedsiębiorstw itp.)

0

1

2

Liczba inwestycji przedsiębiorstw (w tym zagranicznych) na terenie gminy Mszczonów

21

23

27

Cel strategiczny: TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.
Wskaźnik

Wartość

Wartość uzyskana w
2019 r.

Wartość
docelowa
w 2020 r.

1

3

4

Długość oznakowanych tras rowerowych w Gminie Mszczonów ( w km)

1,6

3,385

3,0

Liczba osób korzystających z noclegów w Gminie
Mszczonów ogółem (rocznie)

8 058

11 973

11 750

Liczba tras rowerowych na terenie Gminy
Mszczonów

6

7

7

Utworzone trasy spacerowe

3

3

4

Liczba zintegrowanych lokalnych produktów turystycznych Gminy Mszczonów

1

1

1

Liczba wybudowanych obiektów turystycznych
(SPA, Welles, zdrowotnych, rehabilitacyjnych i
leczniczych na bazie wód geotermalnych

1

1

2

bazowa
(2014 r.)
Turystyczne obiekty noclegowe w gminie

Cel strategiczny: INFRASTRUKTURA. Rozwój infrastruktury.
Wartość

Wartość uzyskana w
2019 r.

Wartość
docelowa
w 2020 r.

98,8

124,772

110

Przedszkola w Gminie Mszczonów

2

3

4

Liczba utworzonych parków przemysłowych w
Mszczonowie i stref gospodarczych

-

0

1

Liczba interesantów korzystających z usług za
pomocą e-administracji w Gminie Mszczonów

0

107

100

Wskaźnik

bazowa
(2014 r.)

Długość dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (km)

Cel strategiczny: RYNEK PRACY I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO. Rozwój rynku pracy i aktywne społeczeństwo.
Wskaźnik

Wartość
bazowa
(2014 r.)

Wartość uzyskana
w 2019 r.

Wartość docelowa w
2020 r.
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Stopa bezrobocia rejestrowanego Gmina
Mszczonów (w proc.)

12

8,35

9,88

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Gminie
Mszczonów

7,2

4,37

5,8

Przeprowadzone kursy podnoszące kwalifikacje
zawodowe

17

23

30

50,74

52,97

45,30

Udział kobiet w grupie zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Mszczonów (w proc.)

Cel strategiczny: REWITALIZACJA. Rewitalizacja kulturowa, przyrodnicza i społeczna.
Wskaźnik

Wartość
bazowa

Wartość uzyskana w 2019 r.

Wartość docelowa w
2020 r.

(2014 r.)
Liczba projektów rewitalizacji

1

12

10

Uruchomienie nowych zrewitalizowanych terenów
w Mszczonowie

1

2

4

Cel strategiczny: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Efektywność energetyczna i OZE.
Wskaźnik

Wartość
bazowa

Wartość uzyskana w
2019 r.

Wartość docelowa w 2020 r.

(2014 r.)
Liczba wspartych projektów dotyczących efektywności energetycznej OZE i ochrony środowiska w
instytucjach publicznych

0

3

4

Liczba wdrożonych Inteligentnych systemów energetycznych typu „Smart grid”

0

0

3

Liczba obiektów użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji

0

4

5

Liczba akcji podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców

1

4

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 MSZCZONÓW
Przyjęty został 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 i działania miękkie – społeczne (edukacyjne, sportowe, turystyczne, kulturalne itp.).
W dokumencie końcowym ustanowiono następujący zakres dla procesu rewitalizacji Mszczonowa w latach
2016-2023:

rozwój funkcji gospodarczych i centrotwórczych 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,
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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

W dniu 29 marca 2019 r. wydane zostało Zarządzenie nr 27/19 Burmistrza Mszczonowa w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania i monitoringu Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 – 2023
w składzie: Przewodniczący Zespołu: Halina Wawruch – Z-ca Burmistrza Mszczonowa, Z-ca Przewodniczącego Zespołu:
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Małgorzata Krześniak – Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim 3. Sekretarz: Bartłomiej Burchacki – Podinspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim, Członkowie: Magda Podsiadły –
Dyrektor Gminnego Centrum Informacji Grzegorz Ludwiak – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
,Ewa Zielińska – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych, Barbara Ciszewska – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Grażyna Pływaczewska – Dyrektor Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, Michał Szymański – Dyrektor Ośrodka
Sportu i Rekreacji, Anna Czarnecka – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Renata Wolak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Gminnej w Urzędzie Miejskim. Zostało ono następnie zmienione w zakresie składu Zarządzeniem Nr 69/19
Burmistrza Mszczonowa z dnia 20 sierpnia 2019. Po zakończeniu 2019 r. przygotowane zostało Sprawozdanie z
realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023.
Dla przypomnienia – poniżej obszar Miasta objęty programem.

Wskaźniki monitorujące stan realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016 – 2023
uzyskane w 2019 roku:
Wskaźnik

Wartość
bazowa
2016 r.

Wartość
osiągnięta w
2018 r.

Wartość
osiągnięta w
2019 r.

Wartość
docelowa
2023 r.

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej
przypadających na 100 mieszkańców

9,71

5,61

6,06

9

Liczba przestępstw i wykroczeń i przypadających
na 100 mieszkańców

1,53

1,73

0,87

1,4

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadających na 100 mieszkańców

22,94

24,80

26,61

22

4,6

3,49

2,76

4,3

Liczba osób bezrobotnych przypadających na
100 mieszkańców

Tabela 1. Wskaźniki realizacji PRM w sferze społecznej

Sfera

Cel 1. Poprawa jakości życia mieszkańców Mszczonowa w
wyniku przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym, promocji integracji i włączenia społecznego, zwiększenia dostępności i jakości usług publicznych, edukacji
oraz wzmocnienia integracji i aktywizacji mieszkańców.

Społeczna

Cel rewitalizacji

Wskaźniki na poziomie projektów

Wartość
bazowa
2016 r.

Wartość w
2017 r.

Wartość w
2018 r.

Wartość w
2019 r.

Wartość docelowa 2023 r.

Powierzchnia zrewitalizowanych przestrzeni publicznych

0

0

0,52 ha

1,62

6,0127

Liczba zmodernizowanych budynków w ramach
rewitalizacji

0

1

2

4

12

Liczba projektów społecznych

0

5

9

15

43

Długość przebudowanych dróg

0

0,066

0,066

0,956

2,32

Długość zmodernizowanych sieci

0

0

0,79

1,06

2,9

Liczba zamontowanych kamer do monitoringu

0

0

0

0

10

Liczba utworzonych nowych miejsc przedszkolnych

0

100

100

100

100

Liczba osób z obszaru rewitalizacji korzystających z pomocy społecznej ( na 100 mieszkańców)

9,71

6,4

5,61

6,06

9

Liczba przestępstw i wykroczeń w obszarze rewitalizacji (na 100 mieszkańców )

1,53

1,13

1,73

0,87

1,4

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym z obszaru
rewitalizacji (na 100 mieszkańców)

22,94

24,13

24,8

26,61

22
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Tabela 2. Wskaźniki realizacji PRM w sferze funkcjonalno-przestrzennej
Sfera

Cel rewitalizacji

Wskaźniki na poziomie projektów

Wartość bazowa 2016 r.

Wartość w
2017 r.

Wartość w
2018 r.

Wartość w
2019 r.

Wartość docelowa
2023 r.

Cel 2. Rozwój i zagospodarowanie
przestrzeni miejskiej oraz zapewnienie wysokiej dostępności
i odpowiedniego standardu infrastruktury dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców.

Funkcjonalno-przestrzenna

Powierzchnia zrewitalizowanych przestrzeni publicznych

0

0

0,52

1,62

6,0127

Liczba zmodernizowanych budynków w ramach
rewitalizacji

0

1

2

4

16

Długość przebudowanych dróg

0

0,066

0,066

0,956

2,32

Długość zmodernizowanych sieci

0

0

0,79

1,06

2,9

Wartość bazowa 2016 r.

Wartość w
2017 r.

Wartość w
2018 r.

Wartość w
2019 r.

Wartość docelowa

Tabela 3. Wskaźniki realizacji PRM w sferze gospodarczej
Sfera

Cel rewitalizacji

Wskaźniki na poziomie projektów

2023r .

Cel 3. Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców i pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości.

Gospodarcza

Powierzchnia zrewitalizowanych przestrzeni publicznych

0

0

0

6,25

18,5

Liczba zmodernizowanych budynków w ramach
rewitalizacji

0

0

0

0

2

Liczba projektów społecznych

0

2

5

5

13

4,6

6,05

3,49

2,76

4,3

0

7

16

19

3

Liczba osób bezrobotnych z obszaru rewitalizacji
przypadających na 100 mieszkańców
Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw
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Tabela 4. Wskaźniki realizacji PRM w sferze środowiskowej

Sfera

Cel rewitalizacji

Wskaźniki na poziomie projektów
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Cel 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego i racjonalne korzystanie ze
środowiska naturalnego przy jego poszanowaniu.

Środowiskowa

Wartość bazowa 2016 r.

Wartość w
2017 r.

Wartość w
2018 r.

Wartość w
2019 r.

Wartość docelowa

Długość zmodernizowanych sieci

0

0

0,1

1,9

1,9

Liczba zmodernizowanych budynków w ramach rewitalizacji

0

0

0

0

5

Liczba projektów społecznych

0

1

1

1

2

Liczba zamontowanych instalacji fotowoltaicznych w obszarze rewitalizacja

0

0

0

0

3

Liczba wymienionych opraw oświetleniowych
na energooszczędne w obszarze rewitalizacji

0

4

28

60

56

Liczba zlikwidowanych pieców węglowych

0

2

5

9

50

2023 r.

Z przedstawionych danych wynika, iż wskaźniki stanu realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa
zostały osiągnięte w 3 przypadkach, tj. nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych zamieszkałych na
terenach rewitalizacji oraz spadek liczby przestępstw i wykroczeń w obszarze rewitalizacji. W porównaniu do roku bazowego zmniejszyła się również liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Nastąpił zaś, przy
zakładanym spadku, wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym.
O związkach i uzupełnianiu się Programu Rewitalizacji ze Strategią Rozwoju pisano wcześniej. Działania rewitalizacyjne mają zarówno konotacje inwestycyjne jak i inne.
W roku 2019 zrealizowano następujące zadania wynikające z Programu Rewitalizacji:
A. Działania inwestycyjne:
Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej. Wykonano prace budowlane łącznie z jezdnią, miejscami parkingowymi,
zatokami, chodnikami, kanalizację deszczową, oświetleniem i oznakowaniem.
Przebudowa łącznika do ulicy Północnej. Wykonano prace budowlane wraz z jezdnią, chodnikiem, miejscami
parkingowymi, kanalizacją deszczową i oznakowaniem.
Przebudowa ulicy Dworcowej między ul. Tarczyńską i Sienkiewicza. Wykonano nawierzchnię jezdni i
chodników, zjazdy wraz z oznakowaniem, elementami małej architektury, ławkami, koszami na śmieci, kanalizacją
deszczową.
Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej. Wykonano plac zabaw z ogrodzeniem, elementami małej
architektury, oświetleniem i zielenią. Wartość inwestycji: 520 447 zł.
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej Os. Dworcowa III. Wykonano nową sieć kanalizacji sanitarnej.
Wartość inwestycji 475 374 zł.
Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych. Wykonano sieć wodociągową dla północnych terenów inwestycyjnych (koszt 304.949 zł) oraz jezdnię (koszt 3 290 342 zł).
Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego. Wybudowano zbiornik retencyjny wód opadowych odprowadzanych do rzeki Okrzeszy wraz z elementami technicznymi.
Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Wymieniono 25 opraw oświetleniowych na energooszczędne w ulicy Brzoskwiniowej oraz 7 opraw w ulicy Dworcowej.
Wymiana ogrzewania na gazowe w indywidualnych budynkach mieszkalnych. Udzielono dotacji 4 właścicielom nieruchomości na wymianę pieca węglowego na piec gazowy. Koszty poniesione z budżetu gminy: 7214
zł.
Budowa azylów przy przejściach dla pieszych na terenie miast. Wybudowane na ulicy Grójeckiej, Tarczyńskiej i Dworcowej.
Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych z zagospodarowaniem terenu Liceum Ogólnokształcącego. Kompleks został oddany do użytkowania w czerwcu 2019 r. Całkowita wartość prac 2 419 523 zł. Dodatkowo wybudowano ogrodzenie szkoły od ulicy Maklakiewicza o wartości robót 62 000 zł.
B. Działania kulturalno-rozrywkowe
Piknik z okazji Dnia Dziecka. Zorganizowany na terenie osiedla „Dworcowa” w Mszczonowie.
Mszczonowski festiwal świętojański. VI edycja imprezy zorganizowanej przez Gminne Centrum Informacji
nawiązującej do 120 lecia urodzin Jana Adama Maklakiewicza.
„A jak będę dorosły – czyli z dziećmi o przyszłości”. Cykl spotkań dla dzieci z przedszkoli i szkoły podstawowej z ludźmi wykonującymi różne zawody oraz sposoby na życie. Imprezy prowadzone w Mszczonowie, Lutkówce,
Osuchowie i Piekarach.
Impreza „Spacerkiem po dziejach Ziemi Mszczonowskiej”. Zorganizowane z okazji 120 rocznicy urodzin
Jana Adama Maklakiewicza.
Od smyka do seniora. Cykl zajęć umuzykalniających w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów organizowanych
przez Gminne Centrum Informacji.
Ferie i wakacje z GCI. Cykl zajęć muzycznych feryjnych i wakacyjnych w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów.
Klub Miłośników Gier „wy gracie” . Cykl zajęć w ramach Klubu Miłośników Gier w pracowni komputerowej jak
i tematycznych, terenowych.
C. Działania na rzecz dorosłych
Mszczonowskie targi pracy. Zorganizowano całoroczny cykl spotkań z osobami zainteresowanymi podjęciem
pracy lub jej zmianą. Działania prowadzone również były podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych organizowanego we wrześniu. Przez cały rok GCI ściśle współpracowało przy rekrutacji osób zatrudnionych dla dwóch inwestorów oferujących nowe miejsca pracy.
Obsługa komputera 50+. Cykl zajęć zorganizowanych przez GCI doskonalących wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz znajomości Internetu dla osób w wieku 50+. Tematyka szkoleń: moje finanse i transakcje w sieci,
działam w sieciach społecznościowych i rolnik w sieci.
Pierwszy krok w biznesie. Działalność informacyjna GCI dla osób zainteresowanych podjęciem działalności
gospodarczej przekazywana poprzez stronę internetową i osobiście (informacje o szkoleniach realizowanych przez
ZUS i inne organizacje dot. prowadzenia działalności gospodarczej).
D. Działania sportowo-rekreacyjne
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Nauka pływania dla dzieci i młodzieży. Wakacyjny projekt dla uczniów szkoły podstawowej i młodzieży na
terenie Kompleksu Basenów Termalnych w Mszczonowie.
Grand Prix w lekkoatletyce. Zawody zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy z sekcją
lekkoatletyczną LKS Osuchów dla uczniów szkół z Gminy Mszczonów.
Mistrzostwa Gminy Mszczonów w piłce ręcznej. Zawody na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji dla uczniów
ze szkół Gminy Mszczonów.
Nocny Pieszy Rajd. Impreza popularyzująca turystykę pieszą dla mieszkańców Gminy Mszczonów.
E.
Inne działania
Wprowadzenie dodatkowych patroli policyjnych w obszarach rewitalizacji. Akcja jest konsekwencją porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie w sprawie zapewnienia dodatkowych patroli Policji na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Ze środków Gminy przeznaczono kwotę 10.000 zł
Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych. Wykonano platformę
dla niepełnosprawnych na schodach wejściowych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
F. Przedsięwzięcia wykonywane w sferze edukacji.
Projekt: „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”. Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizowane przez Szkołę Podstawową im. Jana Adama Maklakiewicza
w Mszczonowie przy współpracy Centrum Usług Wspólnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o całkowitej wartości 843 427 zł , w tym dofinansowanie w
wys. 800 758 zł.
Zadania zrealizowane:
1) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
i matematyki, pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK,
2) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych
Zadania w trakcie realizacji:
1) realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, w tym
pn. "Młodzi eksperymentatorzy",
2) realizacja dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia w zakresie kompetencji cyfrowych uczniów,
3) realizacja zajęć organizowanych poza szkołą,
4) realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
5) przygotowanie nauczycieli do nauczania i terapii dzieci i młodzieży z dysfunkcjami
i
z niepełnosprawnością intelektualną.
Projekt: Wiedza i praktyka drogą do sukcesu. Cykl zajęć dla uczniów Zespołu Szkół w Mszczonowie „Ruszamy
do Europy – mój rozwój zawodowy to moja szkoła” obejmujących udział w zajęciach z języka angielskiego, greckiego oraz poświęconych kulturze i historii Grecji a także zakup sprzętu elektronicznego. Wartość projektu 533 032 zł.
Projekt: Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj – rozwój kompetencji uczniów Gimnazjum w Mszczonowie
oraz Lepszy start-pewna meta. Kontynuacja projektu realizowanego od 2018 z planowanym zakończeniem
w 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 o całkowitej wartości 843 427 zł, w tym dofinansowanie w wys. 800 758 zł.
Zadania zrealizowane:
1) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, TIK, w
tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,
2) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
3) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych
podstaw.
Zadania w trakcie realizacji:
1) realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających uzdolnienia, w tym również
cyfrowe uczniów,
2) realizacja zajęć organizowanych poza szkołą,
3) realizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
4) przygotowanie nauczycieli do nauczania i terapii dzieci i młodzieży z dysfunkcjami i z niepełnosprawnością
intelektualną.
Uruchomienie w LO w Mszczonowie klasy z programem nauczania rozszerzonym o ochronę środowiska z elementami OZE. Rozszerzenie zajęć w LO w Mszczonowie o elementy ochrona środowiska z elementami
OZE.
Działania inne
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Promocja gminnych terenów inwestycyjnych. Oferta sprzedaży terenów inwestycyjnych w miejscowościach
Nosy Poniatki i Mszczonów. Oferty nie znalazły nabywców lub też oferenci nie stawili się do aktu notarialnego.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MSZCZONÓW
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 Strona | 29
strategiczny rozwoju Gminy, który polega na poprawie jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców
poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2 oraz ograniczenie zużycia energii końcowej
we wszystkich sektorach.
Przyjęty został 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 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.
W roku 2019 przystąpiono do niezbędnej ze względów prawnych i operacyjnych nowelizacji
Planu w kontekście aktualizacji zadań i celów stawianych przez Gminę, jak i integracji z bieżącymi dokumentami
strategicznymi prawa miejscowego wg stanu na III kwartał 2019. Celami szczegółowymi są: promowanie w gminie
gospodarki niskoemisyjnej, efektywne gospodarowanie energią, zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych, redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
Program został zaktualizowany uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie w lutym 2020. Sprawozdania z
wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie były dotąd wykonywane.

POLITYKA W ZAKRESIE INWESTYCJI
Ujęte w strategii rozwoju gminy cele infrastrukturalne mają bardzo silny związek z rozwojem gospodarczym. Rozwój infrastruktury, także komunikacyjnej, budowa nowych dróg, ale i modernizacja już istniejących są
konieczne. Mają olbrzymie znaczenie dla mieszkańców, potwierdzają starania organów Gminy o pełniejsze zaspakajanie potrzeb jak i wypełnianie obietnic wyborczych, dają poczucie komfortu zamieszkiwania w Mszczonowie.
Zarówno lokalni przedsiębiorcy jak i zewnętrzni inwestorzy bez rozwijającej się infrastruktury nie mają większych
szans działania. Rozwój gminy to większe podatki jak i rosnąca liczba miejsc pracy. Myśląc o znaczących i głośnych
już w skali krajowej a nawet środkowej Europy 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 także przez
lokalnych przedsiębiorców. Lepsza infrastruktura to też zachęta do osiedlania się. Konsekwentne, planowe
działania inwestycyjne są podstawą rozwoju całej gminy.
Poniżej zamieszczony jest wykaz inwestycji, które mają ścisły związek z realizacją nie tylko Strategii Rozwoju, ale i innych programów omówionych pokrótce wcześniej.
Wykonane w 2019 zadania w zakresie dokumentacyjnym:
nazwa

opis

Przebudowa skrzyżowania ulicy
Piekarskiej i Białogórskiej wraz z
fragmentem ulicy Białogórskiej w
Osuchowie

Została opracowana dokumentacja. Zostało wydane pozwolenie ZRID.
Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. Inwestycja nie uzyskała dofinansowania.

Przebudowa ulicy Północnej z
łącznikiem w Mszczonowie

W trakcie opracowania była dokumentacja projektowa do ZRID. Planowany termin wykonania dokumentacji wyznaczono na czerwiec 2020 r.

Przebudowa ulicy Szkolnej

W trakcie opracowania była dokumentacja projektowa do ZRID. Planowany termin wykonania dokumentacji wyznaczono na czerwiec 2020 r.

Opracowanie dokumentacji na
przebudowę ulicy Żyrardowskiej,
Nowy Rynek i Warszawskiej w
Mszczonowie

Opracowana dokumentacja na przebudowę ulic w Mszczonowie do zgłoszenia robót budowlanych. Złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych na 2020 r. Gmina znalazła się na liście zadań rekomendowanych do Ministra Infrastruktury.
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Budowa azyli na przejściach dla
pieszych

Wydatki dotyczą projektu stałej organizacji ruchu na wykonanie przejścia
dla pieszych z azylem w ul. Grójeckiej w Mszczonowie oraz w ulicy Rawskiej.

Opracowanie dokumentacji na
przebudowę ulicy Sosnowej, w
Zbiroży, Mariance i Pieńkach
Strzyże

Aktualnie w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa do ZRID
(umowa z 2018 r.) z uwagi na przedłużające się procedury środowiskowe
planowany termin wykonania dokumentacji do czerwca 2020 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci dróg

Aktualizacja dokumentacji na potrzeby złożenie wniosku o ZRID na zadanie „Budowa dróg i sieci infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Mszczonowie”.

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania - Przebudowa drogi
powiatowej nr 4725W Mszczonów
– Piekary-Wygnanka – granica
województwa – (Cychry)– Gmina
Mszczonów

Porozumienie z listopada 2019 r. o pomocy finansowej na opracowanie
projektu budowlanego na „Rozbiórkę i budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary-Wygnanka – granica województwa – (Cychry). Koszt 40 000 zł

Opracowanie dokumentacji na budowę budynku komunalnego przy
ulicy Brzoskwiniowej w Mszczonowie

Wykonania koncepcji budynku. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w
II kwartale 2020 roku ze środków niewygasających. Kwota 34 686 zł.

Opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji elektrycznej w budynku komunalnym w Osuchowie

Wykonano pełen zakresu dokumentacji projektowej w cenie 4 182 zł.

Opracowanie dokumentacji na
rozbudowę remizy OSP w Piekarach

Wykonano dokumentację projektową za kwotę 30 000 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Piekarach

Wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 73 089 zł.

Opracowanie dokumentacji na
rozbudowę Szkoły Podstawowej w
Lutkówce oraz Studium wykonalności

Opracowanie dokumentacji projektowej, audytów energetycznych, inwentaryzacji przyrodniczej oraz wykonania studium wykonalności i wniosku o
dofinansowanie, łączna cena 42 753 zł.

Opracowanie dokumentacji na zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na obiekcie „Term Mszczonowskich”

Wykonanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowej na
zamontowanie ogniw fotowoltaicznych. Kwota 40 785 zł.

Wymiana instalacji elektrycznej
oraz wykonanie instalacji sygnalizacji systemu ochrony instalacji
p.poż. w budynku pry ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie – w celu
poprawy bezpieczeństwa użytkowania budynku

Poniesione wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej. W
grudniu 2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą prac. Planowany termin zakończenia inwestycji to 29 maja 2020 r. Pozostałe koszty
zostaną poniesione w 2020 roku z wydatków niewygasających.
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Inwestycje drogowe w 2019
Budowa dróg i sieci infrastruktury tech- Inwestycja zrealizowana w terminie do listopada 2019 r. Wykonicznej dla terenów inwestycyjnych zlo- nano: etap I zadania inwestycyjnego: „Budowa dróg i sieci infrakalizowanych w Mszczonowie – etap I
struktury technicznej dla terenów inwestycyjnych zlokalizowanych
w Mszczonowie” - budowa 4 odcinków dróg z poboczami wraz
ze zjazdami na działki, odwodnieniem powierzchniowym do odtworzonych rowów przydrożnych, oznakowaniem pionowym
drogi. Odcinek nr 1 o dł. 766 m, odcinek nr 2 o dł. 311 m, odcinek nr 3 o dł. 185 m, odcinek nr 4 o dł. 105 m. Dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 302 628 zł.
Przebudowa ulicy Jeżynowej w Mszczonowie

Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2018 r., zakończona w
kwietniu 2019. Wykonano przebudowę drogi na dł. 370 m, budowę miejsc postojowych, chodników, progów, oznakowania
pionowego i poziomego.

Przebudowa ulicy Brzoskwiniowej w
Mszczonowie

Inwestycja zrealizowana do listopada 2019 r. Wykonano przebudowę ulicy Brzoskwiniowej na długości 345 m wraz z łącznikiem
do ulicy Północnej dł. 74 m. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 865 429 zł.

Budowa parkingu przy ul. Dworcowej
(przebudowa ulicy Dworcowej)

Inwestycja została zrealizowana do listopada 2019 r. Wykonano
warstwę ścieralną jezdni bitumicznej na dł. 206 m.

Budowa zbiornika retencyjnego na terenie Parku Miejskiego w Mszczonowie

Zakres robót: wykonanie pompowni wraz z wyposażeniem,
studni wraz z umocnieniem, kanału dopływowego i odpływowego ze zbiornika retencyjnego, umocnienie rowu odpływowego,
wykonanie zbiornika retencyjnego 35 x 25 m wraz z izolacją i
umocnieniem oraz tarasami i palisadą.

Zakup usług remontowych

Remonty cząstkowe nawierzchni ulic na terenie miasta i gminy
Mszczonów;
konserwacja sygnalizacji świetlnej ulica Warszawska i Wschodnia;
Remont tłuczniem dróg we wsiach: Bobrowce, Ciemno Gnojna,
Piekary, Strzyże, Świnice, Wręcza, Gąba, Olszówka, Badów
Górny, Grabce Towarzystwo, Wólka Wręcka, Kowiesy, Kowiesowo, Sosnowica, Grabce Wręckie, Wymysłów, Marków Towarzystw, Zimnice, Dębiny Osuchowskie, Zbiroża;
Remont tłuczniem dróg na terenie miasta: ul. Wiśniowa, Wierzbowa, Nowa, Osiedla Tarczyńska II;.
Remont nawierzchni z masy przy ul. Maklakiewicza;
Remont nawierzchni z kostki w ul. Szkolnej;
Remont nawierzchni z masy łącznika pomiędzy ul. Brzoskwiniową
i ul. Północną;
Remont chodnika w ul. Maklakiewicza;
Umocnienie skarp rowu w Piekarach;
Remont chodnika w ul. Szkolnej;
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz korekta
wlotu na rondo w ul. Tarczyńskiej;
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Realizacja zadań z funduszu sołeckiego w sołectwach: Adamowice, Badów Górny, Badowo-Dańki, Badowo Mściska, Bobrowce,
Ciemno Gnojna,. Gąba, Grabce Józefpolskie, Grabce Towarzystwo, Gurba, Janówek, Lutkówka, Lutkówka Kolonia, Marków Towarzystwo, Nosy Poniatki, Osuchów, Pawłowice, Piekarowo, Piekary, Sosnowica, Strzyże, Świnice, Wygnanka, Wymysłów, Zbiroża, Zimna Woda, Zimnice, Kamionka, Kowiesy, Wręcza, Olszówka- Nowy Dworek na łączną kwotę 439 292 zł.
Zakup pozostałych usług

Wydatki dotyczą:
- utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym;
- nawożenie żwirem dróg na terenach wiejskich we wsiach: Marków Towarzystwo, Grabce Wręckie, Osuchów, Bobrowce, Ciemno
Gnojna, Lindów, Lutkówka, Zbiroża, Kowiesy, Grabce Towarzystwo, Pawłowice, Nowy Dworek, Janówek, Lutkówka Druga, Budy
Strzyże, Michalin, Pieńki Strzyże;
- równanie dróg we wsiach: Budy Zasłona, Bobrowce, Ciemno
Gnojna, Piekary, Strzyże, Świnice, Wręcza, Gąba, Olszówka, Badów Górny, Grabce Towarzystwo, Wólka Wręcka, Kowiesy, Kowiesowo, Sosnowica, Grabce Wręckie, Wymysłów, Marków Towarzystw, Zimnice, Dębiny Osuchowskie, Zbiroża , Suszeniec,
Lutkówka , Lutkówka Kolonia, Wygnanka, Pawłowice;
- prace ZGKiM: bieżące utrzymanie dróg wraz montażem i poprawą znaków drogowych, pracami porządkowymi, czyszczeniem
i koszeniem rowów i poboczy, wycięciem zakrzaczeń, uzupełnianiem poboczy i likwidacją miejsc niebezpiecznych;
- oznakowanie poziome ulic na terenie Mszczonowa;
- oznakowanie pionowe ulic, opracowanie projektów organizacji
ruchu m.in., na wyniesionych przejściach dla pieszych, azyle,
ograniczenie ruchu w centrum miasta;
- opracowanie ewidencji dróg gminnych;
- utrzymywanie zieleni miejskiej na głównych ulicach miasta;
- cięcie sanitarne drzew, i wycinka drzew z pasa drogowego.

Opłaty na rzecz powiatu

Opłaty za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.

Zakup usług remontowych na drogach
powiatowych

Konserwacja sygnalizacji świetlnej, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg powiatowych w granicach
administracyjnych miasta Mszczonowa prowadzone na podstawie
porozumienia z Zarządem Powiatu Żyrardowskiego z lutego 2000
r. i kwietnia 2007 r.

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr
4725W Mszczonów – Piekary-Wygnanka – granica województwa – (Cychry)– Gmina Mszczonów

Porozumienie z sierpnia 2019 r. o współfinansowanie przebudowy
drogi powiatowej Mszczonów – Piekary-Wygnanka – granica województwa – (Cychry). Koszt po stronie Gminy 142 059 zł.
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Pomoc finansowa na rzecz Powiatu Żyrardowskiego na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr
4725W Mszczonów – Piekary-Wygnanka – granica województwa – (Cychry)– Gmina Mszczonów

Porozumienie z listopada 2019r o pomocy rzeczowej na budowę
fragmentu chodnika w ciągu drogi powiatowej Mszczonów – Piekary-Wygnanka – granica województwa – (Cychry)– Gmina w
miejscowości Wymysłów. Koszt po stronie Gminy – (wydatki niewygasające) w wys. 148 000 zł.
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Inne inwestycje
wykonanie odwodnienia budynku Gminnego
Centrum Informacji w Osuchowie

Wykonanie odwodnienia i nadzór inwestorski. Koszt 74 377 zł.

Przystosowanie budynku komunalnego przy
Zakup i montaż platformy windowej wraz z zadaszeniem, nadzór
ulicy Grójeckiej 45 w Mszczonowie dla potrzeb inwestorski oraz aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. Koszt
osób niepełnosprawnych
90 831 zł.
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku
Szkoły Podstawowej w Piekarach

Remontu instalacji elektrycznej oraz nadzór inwestorski. Koszt
130 321 zł.

Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Osuchów i Lutkówka

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni zewnętrznych wraz z nadzorem inwestorskim. Koszt 111426 zł.
Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wys. 50 000
zł.

Zagospodarowania parku miejskiego wraz z
terenami przykościelnymi - I etap – w celu
stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty
spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców
Mszczonowa

Po odstąpieniu od umowy z Generalnym Wykonawcą wydatki
poniesione w 1. półroczu dotyczą zapłaty dla podwykonawców w
zakresie wykonania robót drogowych i zagospodarowania zieleni,
nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego. W 2. półroczu poniesiono wydatki na wykonanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, inwentaryzację wykonanych prac oraz przeprowadzenia procedury przetargowej. W grudniu 2019 roku została podpisana umowa na dokończenie zadania z terminem realizacji do 31
sierpnia 2020 r. Koszt: 166 363 zł.

Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej
w Mszczonowie – poprawa jakości środowiska
miejskiego

Umowa na wykonanie zieleni przy ul. Dworcowej. Wydatki obejmują płatności częściowe za wykonanie prac zagospodarowania
terenów zielenią oraz nadzór inwestorski. Zadanie ma dofinansowanie NFOŚ.

Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawo- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie
wej z placem zabaw – w celu uruchomienia
wraz nadzorem inwestorskim. Ponadto wykonano przyłącze
100 dodatkowych miejsc przedszkolnych
energetyczne do latarni oraz nawodnienie terenów zielonych
wokół placu. Koszt 520 447 zł.
Remont pomieszczeń w celu dostosowania
budynku przy ulicy Jeżynowej w Mszczonowie
dla potrzeb klubu seniora.

Wykonano dokumentację projektową, prace remontowe pod
nadzorem inwestorskim oraz wyposażono pomieszczenia. Realizacja przy udziale środków zewnętrznych w ramach wieloletniego
programu „SENIOR +” Kwota dofinansowania 140 090 zł. Koszty:
29 234 zł, 152 081 zł, 14 452 zł.
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Inwestycje ujęte w funduszach sołeckich
Adamowice

Remonty nawierzchni ulicy Dębowej.

Badów Górny

Remont nawierzchni ulicy Gajowej, Spokojnej, wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Głównej, utwardzenie nawierzchni wokół wiat
przystankowych na terenie sołectwa.

Badowo Dańki

Remont chodników w obrębie osiedla w m. Badowo Dańki.

Badowo-Mościska

Uzupełnienie tłuczniem nawierzchni ulic na terenie sołectwa oraz
usunięcie zakrzaczeń na ulicy Lipowej.

Bobrowce

Utwardzenie nawierzchni ulicy Łącznej j i Prostej.
Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.

Ciemno Gnojna

Remont fragmentu nawierzchni ulicy Słonecznej metodą powierzchniowego utrwalania.

Gąba

Przebudowa ulicy Brzozowej w Gąbie.

Grabce Józefpolskie

Utwardzenie tłuczniem ulicy Głównej i Ogrodowej.
Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa.

Grabce Towarzystwo

Utwardzenie ulicy Leśnej w m. Wólka Wręcka, oczyszczenie i odtworzenie rowów gminnych w ulicy Dobrej i Głównej w m. Grabce
Towarzystwo.

Gurba

Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa: ulica
Dojazdowa, Polna, Graniczna i Krótka.

Janówek

Remonty nawierzchni dróg asfaltowych gminnych na terenie sołectwa.

Kamionka

Urządzenie placu zabaw dla dzieci połączonego z mini siłownią na
działce gminnej. Likwidacja zakrzaczeń wzdłuż ulicy Spacerowej i
Sokołowskiej.

Kowiesy

Utwardzenie ulicy Leśnej i Spokojnej.

Lindów

Kontynuacja urządzenia terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej.

Lutkówka

Utwardzenie nawierzchni ulicy Długiej.

Lutkówka Kolonia

Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej, Ogrodowej, Sosnowej,
czyszczenie rowów gminnych.
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Marianka

Przebudowa fragmentu ulicy Granicznej w Bronisławowie i Mariance.

Marków Towarzystwo

Utwardzenie nawierzchni ulicy Krótkiej w Lublinowie metodą powierzchniowego utrwalania.

Nosy Poniatki

Utwardzenie ulicy Głównej i Leśnej.

Olszówka - Nowy Dworek

Przebudowa ulicy Leśnej w Olszówce.

Osuchów

Utwardzenie ulicy Spółdzielczej w Osuchowie.
Wykonanie ogrodzenia działki gminnej - teren OSP Osuchów.

Pawłowice

Remont nawierzchni dróg na terenie sołectwa.

Piekarowo

Remont ulicy Brzozowej w m. Michalin-Lindów, remont ulicy Kubusia Puchatka w m. Budy Zasłona.

Piekary

Remont remizy strażackiej OSP Piekary. Oczyszczenie rowów
gminnych na terenie sołectwa.

Sosnowica

Utwardzenie tłuczniem nawierzchni i poboczy ulic na terenie sołectwa.

Suszeniec

Przebudowa drogi gminnej Wygnanka, Edwardowo, Bobrowce (nr
470187 W) - odcinek II we wsi Suszeniec, Edwardowo, Wygnanka.

Strzyże

Utwardzenie metodą powierzchniowego utrwalania ulicy Piekarskiej. Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP w Piekarach.

Świnice

Remont nawierzchni ulicy Wiejskiej.

Wręcza

Czyszczenie rowów gminnych przy ulicy Pałacowej i Akacjowej.
Remont pomieszczenia garażowego OSP we Wręczy.

Wygnanka

Utwardzenie tłuczniem ulicy Zarzecznej, Słonecznej, Głównej i
Akacjowej.

Wymysłów

Utwardzenie tłuczniem, oczyszczenie z zarośli ulicy Świerkowej,
Granicznej od ulicy Leśnej.

Zbiroża

Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich i Piaskowej w Zbiroży.

Zimna Woda

Remont nawierzchni ulicy Dzikowskiej w m. Lutkówka Druga,
Montaż pojedynczych opraw oświetlenia ulicznego w ul. Grójeckiej w m. Lutkówka Druga.

Zimnice

Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej, Krótkiej i Klonowej.
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Podsumowując założenia i działania w ramach realizowanej Strategii i związanej z nią polityki inwestycyjnej należy raz jeszcze zwrócić uwagę na niezwykle ważne elementy, które powodują, że Gmina Mszczonów
ma unikalne w skali kraju szanse rozwojowe. Wynikają one z kilku czynników, wśród których wskazać należy:
- Położenie przy ważnych szlakach drogowych: drogi ekspresowej S8, Autostrady A2 (w kontekście
połączenia z Warszawą, Lotniskiem Okęcie i ekspozycją w kierunku zachodniej granicy), Obwodnicy - drogi
krajowej nr 50.
- Inwestycje: Park of Poland – największy w Europie z budowany Aquapark, który przyciągnie bardzo dużą
liczbę turystów i przyniesie gminie podatki od nieruchomości. Inwestycje przemysłowe dużych firm polskich i Strona | 36
zagranicznych wykorzystujących położenie w pobliżu Warszawy i bardzo korzystny układ sieci drogowej prowadzącej w kierunkach północ - południe i wschód – zachód, planowane lotnisko w Baranowie.
- Zasoby gruntów na cele budowlane i inwestycyjne w mieście Mszczonów i w okolicy.
- Infrastruktura miejska, wodna i sanitarna.
Gmina Mszczonów stoi w kolejnych latach przed dalszą szansą intensywnego rozwoju, którego wyznacznikami będą rozwój budownictwa mieszkaniowego (jednorodzinnego i wielorodzinnego) pod warunkiem wytworzenia modelu współpracy z deweloperami, którzy muszą respektować oczekiwania władz i mieszkańców gminy co do
harmonijnego rozwoju respektującego historyczne i środowiskowe uwarunkowania, jak i gotowość do współuczestnictwa finansowego w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej i miejskiej. Rozwój Gminy to zwiększenie podaży
miejsc pracy, zwiększone dochody, w tym także podatkowe.
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. Finansowanie oświaty pochodzi z kilku źródeł. Teoretycznie największym jest budżet państwa. W ostatnich
latach coraz więcej środków zmuszone są dopłacać z własnego budżetu samorządy lokalne. Na skutek reformy
edukacji na gminy spadły nie tylko nowe zadania, ale także ciężar finansowania znaczącej części zmian. Szczególnym przykładem obarczenia gmin kosztami jest podwyżka płac nauczycieli o prawie 10 % w IV
kwartale 2019. Konsekwencje finansowe i organizacyjne niekonsultowanej z samorządami decyzji
politycznej rządu zostały w ogromnej części przesunięte na budżety jednostek gmin.
Apele i protesty samorządowców jak i organizacji grupujących różne formy samorządów kierowane do
Ministra Edukacji Narodowej, Rządu i Parlamentu nie odnosiły skutku.
Finansowanie oświaty pochłaniało coraz większe środki budżetów gmin. Nie jest teraz żadnym pocieszeniem opinia NIK z badania: „Minister Edukacji Narodowej w latach 2016-2018 nierzetelnie przygotował

i wprowadził Zmiany w systemie oświaty. Przygotowując reformę nie dokonał rzetelnych analiz finansowych i organizacyjnych skutków projektowanych zmian. Nie dysponował pełnymi i rzetelnymi informacjami na temat: - kosztów reformy, -stanu przekształcenia lub likwidacji gimnazjów, - liczby nauczycieli przeszkolonych z nowej podstawy, -możliwości przyjęcia do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych absolwentów VIII klas szkół podstawowych oraz III klas wygaszanych gimnazjów (tzw.
podwójnego rocznika). Również prowadzony przez Ministra proces przygotowania nowych podstaw
programowych był nierzetelny. Minister stworzył podstawy prawne do przekształceń organizacyjnych
i infrastrukturalnych. Podejmował także działania informacyjne, w zakresie zaprezentowania wdrażanych zmian w systemie oświaty jak największej liczbie osób, w szczególności rodzicom i uczniom. Jednocześnie Minister nie ujął kompleksowo wdrażania i monitorowania wprowadzanych zmian w swoich
rocznych planach działalności w 2017 i 2018 roku, co NIK ocenia negatywnie.” [Raport NIK „Zmiany
w systemie oświaty”, Warszawa, 2019]
Polityka oświatowa prowadzona władze Gminy Mszczonów od dłuższego czasu polega na zachowaniu
stabilności całego lokalnego systemu edukacyjnego, zarówno organizacyjnego jak i kadrowego. Wynika to z mocnego przekonania, że edukacja nie może być tylko uzależniona od otrzymanych funduszy. Jest również powinnością
– misją gminy - dbaniem o swoich mieszkańców. Jest to finansowanie przyszłości dzieci i młodzieży mieszkającej
na terenie Gminy.
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Utrzymanie wysokiej jakości usług edukacyjnych będzie jednym z ważniejszych czynników
wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców gminy oraz wysoką ocenę jej atrakcyjności.
Edukacja jest też wpisana do Strategii Rozwoju Gminy jak i do Programu Rewitalizacji. Przyjęcie w planowaniu strategicznym wyodrębnionego celu dotyczącego doskonalenia oferty usług edukacyjnych oznacza podjęcie przez gminę w najbliższym okresie działań mających na celu wzmocnienie jakości edukacji i warunków
jej działania.
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Oprócz zakupów wyposażenia w roku 2019 były wykonywane także inwestycje w placówkach oświatowych.
Gmina także zdobywała środki dotacyjne na opisane w działaniach Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa.
Dodatkowo z rezerwy subwencji oświatowej otrzymała w 2019 r.:
1) 2 396 zł na dofinansowanie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów,
2) 91 771 zł na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych,
3) 75 000 zł na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.
Edukacyjne zajęcia dodatkowe są ważnym elementem prowadzonej polityki oświatowej – inwestowania w rozwój najmłodszych mieszkańców gminy.
Najważniejsze działania oświatowe wykraczające poza realizację podstaw programowych zostały
opisane wcześniej w części dotyczącej programu rewitalizacji Mszczonowa.
**
Z niepokojem należy stwierdzić, że omawiając rok 2019 należy skoncentrować się głównie na kwestiach
finansowych. Koszty ponoszone na oświatę stają się problemem i w perspektywie kolejnych lat, o ile nie zajdą
prawne, polityczne i organizacyjne zmiany w tej dziedzinie w kraju, staną się hamulcem w rozwoju wielu gmin.
Dochody i wydatki gminy na realizację zadań oświatowych W latach 2017- 2019
2017 r.
2018 r.
2019 r.
Dochody
Gmina ogółem

81 052 535

82 500 408

1 713 924

2 208 324

2 277 264

68 221

63 428
2 271 735

48 783
2 260 047

10 479 473

11365592

81 330 319

81 654 886

17 590 559
493 814

18 991 210
525 287

2 1707 885
606 809

607 543

739 289

18 691 917

20 255 787

66 338 544

Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Łącznie (Dział 801 i 854)

1 782 145

Subwencja oświatowa
Subwencja oświatowa

9 946 731
Wydatki

Gmina ogółem
Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*
Łącznie (Dz. 801, 854 i Rozdz. 75085 )

63 808 973

817 385
23 132 079

*Wydatki rozdziału 75085 dotyczą wspólnej obsługi gminnych szkół i przedszkoli
Dalej w formie tabelarycznej i graficznej przypomina się Radnym i Mieszkańcom Gminy najważniejsze
fakty i obserwacje dotyczące organizacji i finansowania oświaty.
**
Kwestie demograficzne są kluczowe dla przyszłości organizacji oświaty w każdej gminie. Ponieważ nie
można w przypadku Gminy Mszczonów przewidzieć liczby mieszkańców, która może się osiedlić w kolejnych latach
także na skutek rozwoju i inwestycji, toteż na razie trzeba bazować na twardych danych oficjalnych.
Poniższy diagram pokazuje liczbę dzieci urodzonych w ostatnich latach i zameldowanych w poszczególnych miejscowościach w ramach obwodów szkolnych. Generalnie trend z wyjątkiem roku 2017 jest spadający.
Zwraca uwagę, że szkoła w Mszczonowie jest i pozostanie największa.
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Liczba urodzeń w poszczególnych obwodach szkolnych
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Wydatki na zadania oświatowe są poważna częścią wydatków ogółem. Patrząc z perspektywy trzech lat
obciążenia są poważne; w 2019 r. było to niemal 1/3 budżetu gminy.

wydatki oświaty a wydatki ogółem
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Porównanie kwot przeznaczanych na zadania oświatowe w ostatnich trzech latach i wzrostu subwencji
oświatowej wskazuje, że następuje tu „rozjazd”: dofinansowanie z budżetu państwa nie nadąża za wzrostem kosztów. Gmina jest zmuszona dopłacać coraz więcej środków finansowych z własnego budżetu.
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Wydatki oświatowe a subwencja oświatowa
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Porównując te same wartości w ujęciu procentowym, biorąc za punkt wyjścia koszty i subwencję w roku
2017 widoczne jest, że wydatki urosły o 24 %, natomiast subwencja oświatowa zaledwie o 14 %.

Wzrost procentowy subwencji i wydatków oświatowych w por. do roku 2017
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Kolejna obserwacja odnosi się do relacji otrzymywanej subwencji do łącznych wydatków na zadania
oświatowe. O ile w 2017 roku do subwencji Gmina dopłacała 87 %, o tyle w 2019 już 103 %.

wydatki oświaty a subwencja oświatowa
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Kolejny diagram pokazuje w innym ujęciu, że wydatki ponoszone na oświatę rosną bardziej niż dochody
pochodzące z subwencji oświatowej i innych wpływów.

Wydatki a dochody oświaty
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2018

2019

20000000
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Poniższy diagram pokazuje skumulowaną liczbę uczniów i dzieci w placówkach oświatowych Gminy
Mszczonów (szkoły podstawowe, gimnazja, placówki przedszkolne i inne). Liczba ta maleje.

Liczba uczniów / dzieci w systemie oświaty Gminy
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Konsekwencją mniejszej liczby uczniów i dzieci jest także nieznacznie zmniejszająca się liczba oddziałów
szkolnych i przedszkolnych.
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Liczba oddziałów w placówkach Gminy Mszczonów
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Zmniejszająca się liczba uczniów nie znajduje odzwierciedlenia w spadku liczby etatów nauczycielskich. Ta
w ostatnich trzech latach zwiększała się.

Liczba uczniów i dzieci w placówkach oświatowych a liczba etatów
nauczycielskich
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Jednym z ważnych elementów mających wpływ na koszty jest obok sieci placówek i liczebności uczniów
kwestia zatrudnienia widziana nie tylko przez pryzmat liczby nauczycieli w osobach i etatach, ale także od strony
struktury awansów zawodowych. Po zmianach płac nauczycielskich w roku 2019 ten aspekt nabiera szczególnej
wagi. Poniższy diagram wskazuje, że udział grupy nauczycieli dyplomowanych wzrasta. W porównaniu do
średniej struktury publikowanej przez GUS dla województwa mazowieckiego widoczna jest różnica. Nauczycieli dyplomowanych i mianowanych jest znacznie więcej.
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Struktura procentowa awansów zawodowych nauczycieli
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Wyważona polityka oświatowa Gminy Mszczonów w latach reformy oświaty spowodowała, że mimo
notowanych w kraju problemów i zagrożeń sytuacja była tu stabilna. Bardzo uproszczona analiza
kosztów ponoszonych na oświatę pokazuje obecnie, że ich wysoki udział wydatków w budżecie
gminy nie znajduje wsparcia ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Finansów.
Dopłata do subwencji oświatowej wzrasta. 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 już w roku 2020, choćby z tytułu wzrostu
płac personelu poza pedagogicznego jak i obiecanych nauczycielom podwyżek płac. Nakłady na prowadzenia poszczególnych szkół będą wyższe, a koszty w przeliczeniu na ucznia będą rosły. 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 polityce Gminy są i będą wspierane liczne działania edukacyjne wykraczające poza podstawy nauczania, jak i skierowane do dzieci z niepełnosprawnościami.
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INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W 2019 ROKU
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Data interpelacji

Składający interpelację

Treść interpelacji

Odpowiedź

20.01.2019

Katarzyna Ciećwierska

Wniosek o założenie oświetlenia drogowego (Sosnowica, Badowo Dańk) na odcinku ulicy Kolejowej od skrzyżowania z ul. Spacerową do ul.
Mszczonowskiej przy zgodzie właścicieli gruntów
przyległych do ulicy na umieszczenie lamp na ich
terenie. Pytanie Radnej: o możliwość i termin realizacji inwestycji.

Pismem z dnia29.01.2019 Radna K. Ciećwierska została poinformowana, iż ze
względu na określone środki budżetu gminnego 2019 r. na realizację inwestycji w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, w bieżącym roku można wybudować jedynie tymczasowe oświetlenie ww. odcinka. Przybliżony termin realizacji ww. oświetlenia to wrzesień 2019 r.-i w takim terminie zrealizowano to
zadanie

22.01.2019

Andrzej Osial

Wniosek o wznowienie granic i wskazanie właściwego przebiegu działki nr 343 stanowiącej ulicę
Piaskową w miejscowości Wręcza. Punkty geodezyjne umieszczane przez geodetów niekiedy pośrodku przebiegu tej ulicy wskazują na stan niezgodny z rzeczywistością, co uniemożliwia właściwe zagospodarowanie przylegających do drogi
działek.

Pismem z dnia 31.01.2019r. Radny A. Osial został poinformowany, że ulica
Piaskowa jest wąską drogą gruntową o szerokości ok. 3 m. Nie planowano
jej geodezyjnego. Bedzie ono zasadne i celowe, kiedy droga zostanie przyjęta jako zadania inwestycyjne do przebudowy. Wówczas zostaną wskazane
granice i wydzielone poszerzenie drogi zgodnie z wydanym pozwoleniem na
realizację inwestycji drogowej (ZRID). Nowe parametry drogi mogą zostać
również określone w planowanym do opracowania planie zagospodarowania
przestrzennego, co umożliwi mieszkańcom właściwe zagospodarowanie swoich działek zgodnie z planem. W istniejącym układzie jej funkcjonowania jako
bardzo wąskiej drogi gruntowej, wskazanie granic naraziłoby gminę na duży
wydatek nie przynoszący żadnych wymiernych efektów.

22.01.2019

Andrzej Osial

Wniosek o uwzględnienie w projekcie uchwały „w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Wręcza” obszaru obejmującego zwarta
zabudowę wsi od granic z Wręczą A do ul. Piaskowej, dla której również obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwała nr XV/83/2004 rady Gminy w Radziejowicach z dnia 11 lutego 2004 roku.
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowości pozwoli na realizację
zaplanowanych dla mieszkańców inwestycji związanych z budowa Parku Rozrywki i Nauki.

W dniu 31.01.2019 r. radny A. Osial został poinformowany, że na sesję Rady
Miejskiej przygotowany zostanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów dla opisanego w interpelacji obszaru. Uchwałą Nr V/39/19 z dnia
27 lutego 2019 r. Rada Miejska w Mszczonowie przystąpiła do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Wręcza i Olszówka. W/w Plan będzie
obejmował obszar wskazany przez Radnego w Interpelacji. .
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22.01.2019

Robert Głąbiński

Wniosek o zmianę Uchwały NR LV1/418/18 Rady
Miejskiej Mszczonowa dnia 26-09-2018 roku w
sprawie warunków udzielania 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.
Proponowana zmiana ma polegać na zastosowaniu podobnych przepisów prawa dotyczących tego
zagadnienia jak uchwaliła to Rada Miasta Warszawy dla swoich mieszkańców w dniu 13 grudnia
2018 roku. Rada Miasta Warszawy zastosowała
bonifikatę 98%.

Uchwałę NR LV1/418/18 Rady Miejskiej Mszczonowa dnia 26-09-2018 roku
zmieniono Uchwałą NR VII/53/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17
kwietnia 2019 r. (Dz. U. Woj. Maz. z 27 maja 2019 roku, poz. 6731) wprowadzając jedną bonifikatę w wysokości 60 %. Dodatkowo w październikowym
wydaniu "Merkuriusza Mszczonowskiego" zawarto informacje o bonifikatach
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oraz załączono "zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty.

23.01.2019

Mirosław Wirowski

Wniosek o dodatkowe lustro na skrzyżowaniu ulic Lustro zostało zamontowane w lutym 2019r.
Grójeckiej i Dworcowe ze względu na bezpieczeństwo tego skrzyżowania.

23.01.2019

Łukasz Koperski

Wniosek o dyskusje na temat wprowadzenia obowiązkowego nauczanie drugiego języka obcego
od lV klasy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ł. Koperski pismem z dnia 25 stycznia 2019 r
otrzymał odpowiedz, że decyzja o wprowadzeniu drugiego języka od klasy
IV, ze względu na już obecnie duże obciążenie uczniów zajęciami wynikającymi z planów nauczania, wymaga przeprowadzenia konsultacji z rodzicami
uczniów naszych szkół. Nie wszyscy rodzice mogą być zainteresowani zwiększaniem liczby obowiązkowych godzin zajęć. Wprowadzenie rozwiązania będzie miało sens, jeśli zostanie wdrożone we wszystkich gminnych szkołach,
by po zakończeniu edukacji w szkołach podstawowych uczniowie mieli zbliżony poziom umiejętności językowych w zakresie drugiego język obcego. W
związku z tym dyrektorzy wszystkich szkół gminnych przeprowadzą wśród
uczniów i rodziców ankiety, aby ustalić skalę zainteresowania wprowadzeniem
nauki drugiego języka obcego. Wyniki ankiet zostaną przedstawione i będą
podstawą do dalszej dyskusji, przygotowania propozycji rozwiązań i podejmowania decyzji w tej sprawie.
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23.01.209

Łukasz Koperski

Wniosek o dokonanie przez służby podległe Gminie Mszczonów przeglądu wszystkich chodników
na terenie miasta pod kątem bezpiecznego poruszania się tymi chodnikami i wyegzekwowanie
usunięcia nieprawidłowości zgłaszanych przez
mieszkańców i dotyczących ustawiania na chodnikach znaków, czy też innych elementów utrudniających swobodne korzystanie z chodników.

Znak przy skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza i Dworcowej został przesunięty w
lutym 2019 r. Przegląd znaków został dokonany w kwietniu 2019.; istniejące
oznakowanie spełniało wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie
znaków i sygnałów drogowych, które określa minimalną i maksymalną odleStrona | 45
głość tarczy znaku od krawędzi jezdni.

27.02.2019

Łukasz Koperski

Wniosek o montaż lustra na ul. Sienkiewicza przy
3 Maja, gdzie wyjazd jest bardzo utrudniony i
niebezpieczny z uwagi na parkujące na chodniku
po obu stronach ulicy samochody.

Lustro zostało ustawione w lutym 2019 r.

27.02.2019

Łukasz Koperski

Wniosek dot. okręgu nr 1 o zajecie się tematem
braku infrastruktury gazowej przy Placu Piłsudskiego łącznie z dokonaniem rozeznania potrzeb
mieszkańców w zakresie zgazyfikowani tego fragmentu miasta. W przypadku zainteresowania
mieszkańców gazyfikacją prośba o zorganizowania spotkania z zainteresowanymi celem poinformowania mieszkańców o możliwości gazyfikacji.

Radny Łukasz Koperski otrzymał pismem z dnia 07.03.2019 r. informację, że
inwestorem sieci gazowej jest Polska Spółka Gazownictwa. Osoby zainteresowane podłączeniem do sieci gazowej muszą złożyć stosowny wniosek do Gazowni. Urząd jest w kontakcie z Gazownią i pomaga w sprawach formalnych
dotyczących gazyfikacji gminy. Zgodnie z otrzymaną informacją, wnioski o
przyłączenie do sieci gazowej indywidualnych odbiorców z Mszczonowa rozpatrywane są na bieżąco.

27.02.2019

Łukasz Koperski

Wniosek o wzbogacenie (projektowanie i budowę)
miejsc do uprawiania takich dyscyplin sportowych
jak deskorolki, rolki oraz do ekstremalnej jazdy na
rowerze.

Przewodniczący Rady Miejskiej Ł.
Koperski otrzymał pismem z dnia
07.03.2019 r. informację, że w planach inwestycyjnych gminy na terenie
Parku Miejskiego jest planowany pumptrack do ekstremalnej jazdy na rowerze, który zostanie zrealizowany zgodnie z planem budżetowym. Do zorganizowania miejsca do uprawiania sportu na deskorolkach niezbędny jest teren
i znaczne środki na jego urządzenie. Aktualnie Gmina nie posiada żadnego
terenu na zorganizowanie miejsca do uprawiania takiej dyscypliny sportowej.

27.02.2019

Piotr Chyła

Wniosek o interwencję ze strony Gminy Mszczonów w GDDKiA w celu pomiaru natężenia hałasu i
spowodowanie przedłużenia instalacji ekranów
dźwiękochłonnych na osiedlu Jozefpolska w kierunku Katowic. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwy hałas od drogi S8. Swoje uwagi zgłaszali do
GDDKiA, ale ich wnioski i uwagi pozostają bez odzewu ze strony GDDKiA.

Radny Piotr Chyła otrzymał informację pismem z dnia 07.03.2019 r., że w
ślad za interpelacją w sprawie ekranów przy drodze krajowej nr 8 zostało
skierowane pismo do GDDKiA - zarządcy drogi o pomiary natężenia hałasu i
przedłużenie ekranów. GDDKiA pismem z dnia 10.04.2019 r. udzieliła odpowiedzi, że badania poziomu hałasu zostały wykonane na Osiedlu Józefpolska
w dwóch punktach pomiarowych przy ul. Królowej Jadwigi 2 i przy ulicy Józefpolskiej 30. Pomiary nie wykazały przekroczeń poziomu hałasu od dopuszczalnych na poziomie 61 dB w porze dnia i 56 dB w porze nocnej. Teren
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Osiedla Józefpolska nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przeciwhałasowego.
26.02.2019

Dorota Kaźmierczak

Wniosek o oczyszczenie i udrożnienie rowów odwadniających przy ulicy Mszczonowskiej we wsi
Bobrowce.

Radna D. Kazimierczak otrzymała pismem z dnia 07.03.2019 r. informację,
że ulica Mszczonowska w Bobrowcach jest drogą powiatową, której zarządcą
jest Powiatowy Zarząd Dróg w Żyrardowie. Utrzymanie dróg, w tym rowów
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przydrożnych leży w kompetencji zarządcy drogi. W ślad za interpelacją w
sprawie udrożnienia rowów zostało skierowane pismo do zarządcy drogi. Zarządca drogi w okresie zimowym będzie wykonywał prace oczyszczenia rowów
w ciągu dróg powiatowych w tym w Bobrowcach.

27.03.2019

Mirosław Wirowski

Zapytanie w związku z rozpoczęciem inwestycji
budowy magazynów przy ul. Pogorzałki o istniejącą możliwość dojazdu ciężkich pojazdów do ul.
Pogorzałki od ul. Logistyki. Ulica Logistyki jest
przystosowana do przejazdu wielotonażowego,
natomiast ul. Pogorzałki jest drogą gruntową,
przy której znajdują się budynki mieszkalne.

Radny M. Wirowski pismem z dnia 01.04.2019 r. otrzymał informacje, że
firma budująca magazyny przy ul. Pogorzałki ma wskazaną drogę dojazdu dla
pojazdów budowy, ulicą wewnętrzną z kostki betonowej do ulicy Logistyki,
bez możliwości korzystania z ulicy Pogorzałki na terenie zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej. Ulica Pogorzałki od strony ulicy Tarczyńskiej ma ustawiony znak zakazujący ruchu samochodom ciężarowym powyżej 10 ton DMC,
co formalnie ogranicza wjazd samochodów ciężarowych w tą ulicę.

10.07.2019

Mirosław Wirowski

Wniosek o wyznaczenie miejsca parkingowego
Radny M. Wirowski otrzymał pismem z dnia 27.08.2019 r. informację, że wydla osoby niepełnosprawnej z ul. Ługowej przy jej znaczenie miejsca dla osób niepełnosprawnych w pasie drogowym możliwe
posesji.
jest jedynie w wyznaczonej zatoce parkingowej na podstawie projektu budowlanego i projektu stałej organizacji ruchu zatwierdzonych przez Starostwo
Powiatowe w Żyrardowie. Miejsce takie musi spełniać parametry określone w
warunkach technicznych jakim muszą odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Ulica Ługowa na odcinku od ulicy Grójeckiej do ul. Tańskiego ma
wąski pas drogowy i nie jest możliwe wyznaczenie zatoki parkingowej w istniejącym pasie drogowym spełniającej wymagania do parkowania dla osoby
niepełnosprawnej.

28.08.2019

Mirosław Wirowski

Wniosek o rozbiórkę obiektu - pustostanu mieszczącego się przy ul. Olchowej na gruntach gminy.
Obiekt ten zagraża bezpieczeństwu mieszkańców
oraz ogranicza widoczność dla nadjeżdżających z
przeciwka. Dodatkowo służy jako śmietnik.

Pismem z dnia 11. 09.2019 r. Radny M. Wirowski został poinformowany, iż
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.) zostanie złożone do Starosty
Powiatu Żyrardowskiego zgłoszenie o planowanej rozbiórce budynku. Starosta Powiatu Żyrardowskiego nie wniósł sprzeciwu co do planowanej rozbiórki
i przedmiotowy obiekt został zburzony .
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16.09.2019

Katarzyna Ciećwierska

Zapytanie o możliwość i termin realizacji zgłaszanej przez mieszkańców Wymysłowa prośby o wykonanie chodnika, który poprawi bezpieczeństwo,
w szczególności dzieci uczęszczających do szkoły.
Czy takie przedsięwzięcie możliwe będzie do zrealizowania?

Radna K. Ciećwierska pismem z dnia 07.10.2019 r. otrzymała informację, że
wnioskowany chodnik znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 4725W.
Gmina w 2015 r. opracowała projekt chodnika i przekazała do Starostwa. W
dniu 18.11.2019 r. zostało podpisane porozumienie ze Starostwem na pomoc
rzeczową na kwotę 135.000 zł. Po przeprowadzeniu postepowania zamówień
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publicznych kwota zabezpieczona w porozumieniu jest niewystarczająca Strona
do
podpisana umowy. Po zwiększeniu kwoty w budżecie o 13.000 zł na sesji
grudniowej zostanie podpisana umowa z wykonawcą robót.

18.09.2019

Marek Zientek

Interpelacja w sprawie dokończenia i utrwalenia
nawierzchni metodą emulsyjną ul Piekarskiej i
Rajskiej w Strzyżach.

Radny M. Zientek pismem z dnia 07.10.2019 r. otrzymał informację, że ulica
Piekarska w Strzyżach o długości 1600 mb jest od 2 lat realizowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Strzyże. W br. Sołectwo ponowiło wniosek
o dokończenie utwardzenia ulicy i przeznaczyło na ten cel środki z Funduszu
Sołeckiego na 2020 r. Odcinek pozostały do dokończenia to 1150 mb do ulicy
Rajskiej. Wstępnie szacowany koszt tego odcinka to kwota 280.000 zł. Ulica
Rajska jest położona w miejscowości Piekary, jej długość do połączenia z ulicą
Królewską to 250 mb i wstępny koszt 60.750 zł. Ulica ta ma szer. 4 m i nie
ustalone granice pasa drogowego, które w przeszłości były przedmiotem sporów. Przebudowa ulicy Piekarskiej w Strzyżach została wstępnie zgłoszona
jako jedna z wielu dróg do planu budżetu na 2020 r. Ulica ta ze względu na
ograniczone możliwości budżetowe nie znalazła się w planach inwestycyjnych
na 2020 r. Część tej drogi może zostać objęta remontem w 2020 r. w miarę
posiadanych środków na remonty dróg gminnych.
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REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
Wszystkie ze 109 podjętych przez Radę Miejską w Mszczonowie uchwał zostały zrealizowane, są stosowane lub
też są w trakcie realizacji. Żadna uchwała nie była uchylona przez organ nadzorczy. Wszystkie są dostępne pod
adresem: http://mszczonow.esesja.pl/
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XV Sesja w dniu 18 grudnia 2019
Uchwała XV/116/19

Podjęcie uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2020
rok.

Uchwała przyjęta do realizacji w roku 2020.

Uchwała XV/117/19

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie na
rok 2020.

Uchwała XV/118/19

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku
szkolnym 2019/2020.

Uchwała przyjęta do realizacji w roku szkolnym
2019/2020.

Uchwała XV/119/19

Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem
uchwały budżetowej Gminy Mszczonów, szczegółowości
projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała zrealizowana.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Miejskiej w Mszczonowie na 2020 rok.

Uchwała przyjęta do realizacji w 2020 r.

Uchwała XV/121/19

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2020 rok.

Uchwała przyjęta do realizacji w 2020 r.

Uchwała XV/122/19

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Budżetu,
Rozwoju i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mszczonowie na
2020 rok.

Uchwała przyjęta do realizacji w 2020 r.

Uchwała XV/123/19

Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty i
Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Mszczonowie na
2020 rok.

Uchwała przyjęta do realizacji w 2020 r.

Uchwała XV/124/19

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o nr ew. 83/2, 83/6, 83/10,
85/1, 86 położone w miejscowości Adamowice.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XV/125/19

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Mszczonowa obejmującego działki nr ew. 82/11,
82/12, 82/17, 82/18, 82/19, 82/20, 82/21, 82/22, 82/24,
82/25, 82/26, 82/27 w ich granicach ewidencyjnych.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XV/127/19

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Uchwała przyjęta do realizacji w 2020 r.

Uchwała XV/128/19

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XV/129/19

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XV/120/19

Uchwała XV/126/19
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Uchwała XV/130/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2019

Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Uchwała
przyjęta do realizacji.

Uchwała XV/131/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów

Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XV/132/19

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 2019.

Uchwała przyjęta do realizacji

XIV Sesja w dniu 20 listopada 2019

Uchwała XIV/107/19

Podjęcie uchwały w sprawie 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 weszła w życie
w 14 dni po publikacji w
Dz.U.Woj.Maz. Uchwała
przyjęta do realizacji i
stosowana. Uchwała
XXIV/174/16 została
uchylona.

Uchwała XIV/108/19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie w
dniu podjęcia.

Uchwała XIV/109/19

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2020.

Uchwała XIV/110/19

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Mszczonów z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 rok.

Uchwała przyjęta do realizacji. Stosowana w r.
2020.

Uchwała przyjęta do realizacji w 2020 r.

Uchwała XIV/111/19

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.

Uchwała przyjęta do realizacji w dniu podjęcia.
Uchylono uchwały
XLI/45/7/10 i
XXXV/276/13.

Uchwała XIV/112/19

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2019-2022 z
perspektywą na lata 2023-2026.

Uchwała przyjęta do realizacji.

Uchwała XIV/113/19

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/77/15
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej
opłaty.

Uchwała weszła w życie
po 14 dniach od publikacji w Dz.U.Woj.Maz.
Uchwała realizowana od
1 stycznia 2020 r.

Uchwała XIV/114/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2019

Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XIV/115/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.

Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia.

XIII Sesja w dniu 30 października 2019
Uchwała XIII/95/19

Uchwała XIII/96/19

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sosnowica.

Uchwała weszła w życie
po 14 dniach od publikacji w Dz.U.Woj.Maz.
Uchwała zrealizowana.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
lokalu mieszkalnego.

Weszła w życie z dniem
podjęcia. Uchwała zrealizowana.
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Uchwała XIII/97/19

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości.

Uchwała przyjęta do realizacji. Stosowana w roku
2020.

Uchwała XIII/98/19

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów

Uchwała stosowana. Weszła w życie z dniem podjęcia

Uchwała XIII/99/19

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 922,
923, 924, 925, 926 w ich granicach ewidencyjnych.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XIII/100/19

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Mszczonów.

Uchwała weszła w życie
w 14 dni po publikacji w
Dz.U.Woj.Maz. Uchwała
stosowana.

Uchwała XIII/101/19

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, punktach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Mszczonów

Uchwała weszła w życie
w 14 dni po publikacji w
Dz.U.Woj.Maz. Uchwała
stosowana.

Uchwała XIII/102/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2019.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XIII/103/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XIII/104/19

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Żyrardowskiemu.

Uchwała zrealizowana.
Weszła w życie z dniem
podjęcia.

Uchwała XIII/105/19

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
Powiatowi Żyrardowskiemu.

Uchwała zrealizowana.
Weszła w życie z dniem
podjęcia.

Uchwała XIII/106/19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
LVII/423/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

Uchwała weszła w życie
w 14 dni po publikacji w
Dz.U.Woj.Maz. Uchwała
przyjęta do realizacji i
stosowana.

XII Sesja w dniu 18 września 2019

Uchwała XII/90/19

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu miejscowości Lublinów i Czekaj.

Uchwała weszła w życie
po 14 dniach od publikacji w Dz.U.Woj.Maz.
Uchwała w trakcie realizacji.

Uchwała XII/91/19

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 83/2, 83/6, 83/10, 85/1, 86 położone w miejscowości Adamowice.

Uchwała weszła w życie
po 14 dniach od publikacji w Dz.U.Woj.Maz.
Uchwała w trakcie realizacji.

Uchwała XII/92/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2019.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XII/93/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XII/94/19

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza
Mszczonowa do złożenia wniosku o dofinasowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020, "Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym

Uchwała weszła w życie
w dniu podjęcia.
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adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi" oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia „Budowa
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”
XI Sesja w dniu 28 sierpnia 2019
Uchwała XI/78/19

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.

Uchwała przyjęta i stosowana.

Uchwała XI/79/19

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Mszczonowa.

Skarga uznana za nieuzasadnioną.

Uchwała XI/80/19

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 93/2, 94/4, 94/6 położone w miejscowości Adamowice.

Uchwała weszła w życie
w 14 dni po ogłoszeniu w
Dz.U.Woj.Maz i obowiązuje.

Uchwała XI/81/19

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów obejmującego działkę o nr ew. 87 położoną w miejscowości Wymysłów.

Uchwała przyjęta do realizacji.

Uchwała XI/82/19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIV/190/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29
sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Szeligi, Lublinów i Gurba.

Uchwała przyjęta do realizacji w dniu podjęcia.

Uchwała XI/83/19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości.

Uchwała weszła w życie
w dniu podjęcia.

Uchwała XI/84/19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości.

Uchwała weszła w życie
w dniu podjęcia.

Uchwała XI/85/19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr
XIV/102/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 października 2007 roku w sprawie nadania nazwy ulicom we
wsi Badów Górny.

Uchwała weszła w życie
w 14 dni po ogłoszeniu w
Dz.U.Woj.Maz i obowiązuje

Uchwała XI/86/19

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Żyrardowskiemu.

Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XI/87/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2019.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XI/88/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XI/89/19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
Porozumienia o Partnerstwie na rzecz realizacji Projektu
pn. „Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice”

Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia.

X Sesja w dniu 10 lipca 2019
Uchwała X/74/19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
XL/284/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28
czerwca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów.

Uchwała weszła w życie
w 14 dni po ogłoszenie w
Dz.U.Woj.Maz.

Uchwała X/75/19

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/407/18
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 22 sierpnia 2018r. w
sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i

Uchwała weszła w życie
w 14 dni po ogłoszenie w
Dz.U.Woj.Maz. Przyjęta
do realizacji.
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gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia.
Uchwała X/76/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2019.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała X/77/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

IX Sesja w dniu 26 czerwca 2019
Uchwała IX/63/19

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Mszczonowa wotum zaufania za rok 2018

Uchwała przyjęta.

Uchwała IX/64/19

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Mszczonów za 2018 rok.

Uchwała przyjęta.

Uchwała IX/65/19

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi
Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2018 rok.

Uchwała przyjęta.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Żyrardowskiemu

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała IX/67/19

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i
innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci sześcioletnie i młodsze zatrudnionych
w szkołach, przedszkolach i innych formach wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji i stosowana.

Uchwała IX/68/19

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Mszczonów.

Uchwała zrealizowana i
stosowana. Plan obowiązuje od 1 września 2019
r.

Uchwała IX/69/19

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Uchwała weszła w życie
w dniu podjęcia. Realizacja: Przewodniczący Rady
Miejskiej.

Uchwała IX/70/19

Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od komendanta
wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Uchwała weszła w życie
w dniu podjęcia. Realizacja: Przewodniczący Rady
Miejskiej.

Uchwała IX/71/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2019.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała IX/72/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Pojęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców sołectwa Krzyżówka.

Wniosek mieszkańców
nie został uwzględniony.
Wykonanie Uchwały powierzone Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Uchwała IX/66/19

Uchwała IX/73/19

VIII Sesja w dniu 29 maja 2019
Uchwała VIII/55/19

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu
Centrum Informacji w Mszczonowie.

Uchwała weszła w życie
w 14 dni po publikacji w
Dz.U.Woj. Maz. Uchwała
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stosowana. Nastąpiła
zmiana uchwały
XXIV/259/13.
Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji w roku 2019.

Uchwała VIII/57/19

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Mszczonowie.

Skarga uznana za bezzasadną. Uchwała weszła w
życie w dniu podjęcia.

Uchwała VIII/58/19

Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej
omyłki pisarskiej w Uchwale Nr V/34/2019 Rady Miejskiej
w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie
ustalenia statutów sołectw.

Uchwała weszła w życie
w 14 dni po publikacji w
Dz.U.Woj. Maz.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała VIII/60/19

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała VIII/61/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2019.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała VIII/62/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała VIII/56/19

Uchwała VIII/59/19
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VII Sesja w dniu 17 kwietnia 2019

Uchwała VII/53/19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr
LVI/418/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 września 2018 roku 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 weszła w życie
w 14 dni po publikacji w
Dz.U.Woj. Maz. Uchwała
stosowana.

Uchwała VII/54/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2019.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

VI Sesja w dniu 27 marca 2019

Uchwała VI/45/19

Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektu
„Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52 i
znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania
cen i opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń.

Uchwała przyjęta do realizacji w 14 dni po publikacji w Dz.U.Woj. Maz.
Nastąpiła zmiana
uchwały XXI/214/08.

Uchwała VI/46/19

Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektu
„Hala Sportowa” w Mszczonowie ul. Szkolna 1 i znajdujących się w nim urządzeń oraz sposobu ustalania cen i
opłat za korzystanie z tego obiektu i urządzeń.

Uchwała przyjęta do realizacji w 14 dni po publikacji w Dz.U.Woj. Maz.
Nastąpiła zmiana
uchwały XXVIII/294/09.

Uchwała VI/47/19

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji w 14 dni po publikacji w Dz.U.Woj. Maz.
Nastąpiła zmiana
uchwały XXV/196/12.
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Uchwała VI/48/19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.

Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała VI/49/19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.

Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała VI/50/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2019.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała VI/51/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała VI/52/19

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
Gminy Mszczonów za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Uchwała przyjęta do realizacji w 14 dni po publikacji w Dz.U.Woj. Maz.
Uchwała stosowana.

V Sesja w dniu 27 lutego 2019

Uchwała V/34/19

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia statutów sołectw.

Uchwała przyjęta do realizacji w 14 dni po publikacji w Dz.U.Woj. Maz.
Nastąpiła zmiana uchwał
V/46/03 i XXX/160/2000.

Uchwała V/35/19

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Mszczonów na lata 20192024.

Uchwała przyjęta do realizacji w 14 dni po publikacji w Dz.U.Woj. Maz.
Uchwała stosowana.

Uchwała V/36/19

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2019.

Uchwała przyjęta do realizacji w 2019 r.

Uchwała V/37/19

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/19
Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie zaliczenia nowo
wybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała przyjęta do realizacji w 14 dni po publikacji w Dz.U.Woj. Maz.

Uchwała V/38/19

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów oraz
uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów.

Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia. Nastąpiło uchylenie uchwały
XXIV/192/12.

Uchwała V/39/19

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości
Wręcza i Olszówka.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała V/40/19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała V/41/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2019.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała V/42/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.
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Uchwała V/43/19

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
odpady komunalne w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała V/44/19

Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków
w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Weszła w życie z dniem
podjęcia. Uchwała przyjęta do realizacji. Nastąpiła zmiana uchwały
LV/409/18

IV Sesja w dniu 23 stycznia 2019
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji. Zmiana poprzednio obowiązującej
uchwały XXXVIII/290/05

Uchwała IV/24/19

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mszczonów

Uchwała weszła w życie
po 14 dniach od publikacji w Dz.U.Woj.Maz.
Uchwała przyjęta do realizacji.

Uchwała IV/25/19

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwała weszła w życie
po 14 dniach od publikacji w Dz.U.Woj.Maz.
Uchwała przyjęta do realizacji.

Uchwała IV/23/19

Uchwała IV/26/19

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Mszczonowa obejmującego działki o nr ew. 918/7 i
918/9 w ich granicach ewidencyjnych.

Uchwała przyjęta do realizacji w dniem podjęcia

Uchwała IV/27/19

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia nowo wybudowanej drogi do kategorii dróg gminnych

Uchwała weszła w życie
po 14 dniach od publikacji w Dz.U.Woj.Maz.
Uchwała przyjęta do realizacji.

Uchwała IV/28/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2019.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała IV/29/19

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie z
dniem podjęcia

Uchwała IV/30/19

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady
Miejskiej w Mszczonowie na 2019 rok.

Uchwała przyjęta do realizacji w 2019 r.

Uchwała IV/31/19

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszczonowie na 2019 rok.

Uchwała IV/32/19

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mszczonów

Uchwała weszła w życie
po 14 dniach od publikacji w Dz.U.Woj.Maz.
Uchwała zrealizowana.

Uchwała IV/33/19

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 83/2,
83/6, 83/10, 85/1, 86 położone w miejscowości Adamowice.

Uchwała przyjęta do realizacji. Weszła w życie po
14 dniach od publikacji w
Dz.U.Woj.Maz.

Uchwała przyjęta do realizacji w 2019 r.
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Mszczonów,
Szanowni Państwo Radni,
z dużą satysfakcją przedstawiłem Państwu powyższy Raport o stanie naszej Gminy. Okres tworzenia
tego dokumentu jest w tym roku szczególny. Z jednej strony widzę ogrom naszych wspólnych dyskusji,
decyzji i uchwał. Widoczne są też już pierwsze rezultaty podejmowanych w 2019 trudnych działań. Z
drugiej strony, wydarzenia obecnego roku pokazały jak ważne jest dobre zarządzanie, jedność w wytyczaniu celów i współpraca.
Obecnie działamy nie tylko w okresie groźnej epidemii, ale także w obliczu po części wynikających z
niej zagrożeń finansowych, prawnych i społecznych, które będą mieć niewątpliwy wpływ na dalszy
rozwój gmin polskich, na niższe dochody i być może ograniczone decyzje inwestycyjne. Musimy być
konsekwentni, ale także rozważni w naszych staraniach na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny –
Gminy Mszczonów. Silna gmina to podstawa lepszego życia jej mieszkańców.
Dziękuję Radnym za współpracę. To było bardzo dobre współdziałanie. Jestem dumny, że uchwały
przedstawiane na sesjach Rady Miejskiej uzyskały poparcie łączne z aż 99,8 % głosów Radnych.
Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i pomocniczych – Sołtysom.
Szczególnie zaś dziękuję Mieszkańcom Gminy za wszystkie inicjatywy, opinie, uwagi i propozycje,
których celem było polepszanie poziomu życia w Mszczonowie.

Z poważaniem,
Józef Grzegorz Kurek
Burmistrz Mszczonowa
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