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Od Burmistrza
Drodzy Mieszkańcy Gminy Mszczonów,
Szanowni Państwo Radni,
kolejny raz przedstawiam raport o stanie naszej Gminy. To jest nie tylko wymóg
prawny, ale też i zwykła potrzeba pokazania mieszkańcom, którzy na co dzień nie interesują
się z różnych przyczyn życiem naszej Małej Ojczyzny, a innym – jako przypomnienie, tego
co zrobiliśmy wspólnie w roku 2020.
Był to bowiem okres
szczególny. Pandemia
dezorganizowała nasze życie i miała wpływ na pracę, na
działania zarówno Rady Miejskiej jak i Urzędu Miejskiego.
Finanse musiały być pod szczególną kontrolą. Zmiany prawne
związane z samorządami na poziomie kraju, jak i różnego
rodzaju obostrzenia i blokady mające przemożny wpływ na
przedsiębiorców, zarówno tych małych, lokalnych, jak i
dużych, wywoływały także skutki widoczne w podatkach i
dochodach gminnych.
Patrząc z perspektywy moich wieloletnich doświadczeń
widzę i mam nadzieję, że Państwo to również odczuwacie, że mimo wszystkich napięć udało
się nam znów zrobić krok do przodu. Niewątpliwie wspólne widzenie potrzeb Gminy
Mszczonów, wytyczanie celów możliwych do osiągnięcia, jak i wspólne ich realizowanie wraz
z Radnymi, znów okazało się najlepszą tarczą antycovidową w skali mikro, w skali naszej
Gminy.
Nikt nie wie, jak się rozwinie sytuacja w całym roku 2021 i jakie niespodzianki, dobre
lub złe, nam przyniesie. Tym bardziej musimy być konsekwentni i rozważni w działaniach
na rzecz rozwoju naszej Wspólnoty – Gminy Mszczonów. Powtórzę moje słowa z zeszłego
roku: „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 znów uzyskały poparcie ponad 99 %
oddanych głosów Radnych.
Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i
pomocniczych – Sołtysom.
Tradycyjnie już dziękuję Mieszkańcom Gminy za wszystkie inicjatywy, opinie, uwagi
i propozycje dochodzące do mnie bezpośrednio lub pośrednio, których celem było polepszanie
poziomu życia w Mszczonowie.
Z poważaniem,
Józef Grzegorz Kurek
Burmistrz Mszczonowa
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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, za 2018 r. został przedstawiony Radzie Miejskiej w Mszczonowie w czerwcu 2019
roku. Uczestniczący w sesji radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Mszczonowa wotum zaufania. W
czerwcu 2020 roku w tej samej procedurze prawnej, jednogłośnie przy obecności 13 radnych udzielone
zostało wotum zaufania i przyjęte zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz z wykonania budżetu za 2019, oraz udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za
2019.
W ciągu roku Rada Miejska w Mszczonowie była na bieżąco informowana o działalności
burmistrza w okresie między sesjami a 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 2020 odbyło się 12 posiedzeń Rady Miejskiej i 31 posiedzeń Komisji.
Jednostki organizacyjne samorządu 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 XXIV Sesji Rady Miejskiej w Mszczonowie w dniu 30 września 2020 została przyjęta
jednogłośnie, przy 14 osobowym składzie osobowym, zaopiniowana wcześniej przez RIO i Komisje Rady
Miejskiej informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 oraz w placówkach podległych Gminie
Mszczonów.
W ciągu roku 2020 złożono 7 zapytań do Burmistrza. Mieszkańcom udostępnia się na stronie
internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej dokumenty i informacje. Działa również newsletter.
Oficjalne zapytania radnych kierowane do Urzędu również wskazują, że wyborcy mają i taką drogę
komunikacji.
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 wymagany innym przepisem prawnym
przedstawiany także również przez Burmistrza i Skarbnika Gminy.

METRYCZKA GMINY MSZCZONÓW
Gmina Mszczonów leży w powiecie żyrardowskim województwa mazowieckiego. Powierzchnia
jednostki liczy 152 km2. Ludność wg stanu na dzień 31 grudnia 2020, wg danych z UM Mszczonów liczyła
11186, w tym 6102 w mieście i 5084 na wsiach. W stosunku do dnia 1 stycznia 2020 r. w całej gminie liczba
mieszkańców spadla o 59 osób, w tym w mieście o 40, a w innych miejscowościach o 19. W porównaniu
do początku roku 2019 ludność gminy spadla o 97 osób, w tym w mieście o 92.

Strona | 3

Raport o stanie Gminy Mszczonów w 2020 roku

__________________________________________
Rycina 1
Ludność Gminy Mszczonów w dniu 01.01.2020, wg metodologii GUS
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Rycina 2
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Zmiany liczby mieszkańców w roku 2020
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Saldo migracji podobnie jak w roku 2019 było ujemne. Więcej mieszkańców wyjeżdżało z
gminy niż się tu osiedlało. Dane GUS na połowę 2020 podają wartość -7.
Rycina 3
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Rycina 4
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W roku 2020 największy przyrost mieszkańców nastąpił w Bronisławce + 7, a największy spadek
zanotowano w Osuchowie -9 i Mszczonowie -40.
Niepokojący jest wciąż poziom przyrostu naturalnego. Podobnie jak w poprzednich dwóch
latach był on ujemny. Więcej mieszkańców gminy umierało niż się rodziło.
Rycina 5

Przyrost naturalny ogółem
50

40

30

20

10

0

-10

-20

-30

2020

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

Natomiast jeśli chodzi o liczbę małżeństw to nastąpiło zwiększenie o 12.
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Rycina 6
Małżeństwa zawarte ogółem
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Bezrobocie liczone w osobach w 2020 wzrosło w porównaniu do 2019 roku o 85 osób.
Rycina 7
Bezrobocie zarejestrowane
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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 od dostępności środków, kryteriów ich rozdzielania jak od kreatywności
i aktywności samorządu.
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
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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.
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. Pandemia COVID19 spowodowała, że szereg samorządów szukało także aktywnie możliwości
wspierania głównie małych i średnich przedsiębiorców z własnego terenu. Warto w tym kontekście
zwrócić uwagę, na obszerny raport z badania NIK dotyczący wspierana przedsiębiorczości w gminach,
wskazując także duży, nie w pełni wykorzystywany pakiet prawnych możliwości w tym zakresie.

**
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 2020 rok został przyjęty uchwałą nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
18 grudnia 2019 r po wcześniejszych dyskusjach w komisjach. Pozytywną opinię wyraziła również
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie (Uchwała Nr Pł.354,2019 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2019 roku.)
Wykonanie budżetu za 6 miesięcy 2020 r. zostało przedstawione zgodnie z przepisami ustawy
o finansach publicznych Radzie Miejskiej i wcześniej - Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zarządzeniem
Burmistrza Nr 65/20 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mszczonów
za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów
za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.
Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu 16 września 2020 jednogłośnie
przyjęła informację. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 września 2020 również przyjęła
informację. Podczas XXIV Sesji w dniu 30 września 2020 Informacja z wykonania budżetu Gminy za I
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półrocze 2020 roku oraz w placówkach podległych Gminie Mszczonów została przyjęta jednogłośnie
przy 14 osobowej obecności 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, jak i szczególnej sytuacji omawianego roku związanej z
epidemią i jej skutkami finansowymi, prawnymi i społecznymi. Analizy planowania i wykonania budżetów
2020 roku wykonywane przez szereg samorządów jak i organizacji skupiających samorządy pokazały, ze
problemy w realizacją dochodów i wydatków były spore. Mniejsze były podatki związane z PIT i CIT.
Konieczne śródroczne zmiany budżetów dotknęły realizacji wydatków głównie inwestycji; w wielu
gminach zostały one przesunięte na rok 2021.
Budżet gminy w ciągu roku 2020 był 8 krotnie zmieniany uchwałami Rady Miejskiej. Diagram
obrazujący zmiany wprowadzane do planu budżetowego 2020 roku jest pokazany poniżej. Osiągnięta
nadwyżka budżetowa była wynikiem działań finansowych prowadzonych intensywnie do końca roku.
Rycina 8
Dochody i wydatki Gminy Mszczonów - uchwały i sprawozdania Rb roczne
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**
Konfrontowanie osiąganych parametrów własnej jednostki daje właściwy ogląd jak i możliwość
porównania naszych działań do innych. 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 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.
Ponieważ wyczerpująca
analiza wykonania budżetu znajduje się w sprawozdaniu
przedstawionym przez Skarbnika Gminy, w niniejszym dokumencie zawarto tylko niektóre obserwacje
związane z finansami.
Tabela 1 Struktura dochodów ogółem Gminy Mszczonów w latach 2018-2020
Plan 1. 2020
wyk. 2020
wyk. 2018
wyk. 2019
2020:2019
Dochody ogółem
Dochody bieżące
Dochody majątkowe

81 330 319
67 389 037
13 663 497

82 500 408
76 678 344
7 822 063

81 172 500
77 251 250
39 21250

89 862 542
78 760 695
11 101 847

108 %
105 %
141 %
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Przez ostatnie lata dochody gminy sukcesywnie rosną. Wyraźniejszy skok w roku 2020
spowodowany jest zarówno wzrostem dochodów bieżących jak i wyraźniejszym w por. do 2019 r.
wzrostem dochodów majątkowych. Interesujące jest porównanie pierwotnego planu budżetowego na
rok 2020 i jego wykonania. Na koniec roku zarówno globalnie, jak i w zakresie dochodów bieżących i
majątkowych przewyższyło plany.
Rycina 10
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Wykonanie dochodów ogółem bieżących i majątkowych było wyższe od wartości przyjętych
w uchwale budżetowej na rok 2020.
Poniżej przedstawione są dochody własne na mieszkańca w porównaniu 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 znacząco wyższa 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 %
WDB 2020 =
87 %
Porównanie do innych samorządów:
Rycina 12
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Kolejnym wskaźnikiem jest udział dochodów majątkowych w dochodach budżetu ogółem
(WDM):
WDM 2018 = 17 %
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WDM 2019 = 10 %
WDM 2020 =
13%
W trzech kolejnych latach wskaźnik ten wykazuje zmienność (chwiejność). W por. do 2019 r.
wzrósł. 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.
Poniżej znajduje się
krótkie zestawienie
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.
Tabela 2 Wybrane dochody podatkowe Gminy Mszczonów w latach 2018-2020 r.
2018 r.

2019 r.

2020 r.

2020/2019

Rozdz. 75615 osoby prawne
pod. od nieruchomości
pod. od środków transportu
Rozdz. 75616, osoby fiz.
pod. od nieruchomości
Pod. rolny
pod. od środków transportu

16 631 201
16 255 766
194 930
4 147 232
2 265 155
649 211
428 968

15 482 423
15 106 491
258 580
4 819 936
2 331 374
671 231
537 639

16 910 313
16 317 452
384 918
4 840 354
2 329 326
683 988
576 310

109%
108%
149%
100%
100%
102%
107%

Razem rozdziały 75615 i 75616

20 778 433

20 302 359

21 750 667

107%

Dochody podatkowe wzrosły w stosunku do 2019 roku o 7 %. Działy 75615 i 75616 przekroczyły
wartość 21 mln zł. Główną rolę odegrał w tej zmianie wzrost podatków od osób prawnych, przy niemal
niezmiennym poziomie od osób fizycznych.
Rycina 13
Podatki od osób prawnych i fizycznych
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W porównaniu do planu pierwotnego wykonanie podatków dz. 756 było niższe o ponad 1 400
tys. zł.
Udział sumy dochodów rozdziałów 75615 i 75616 w dochodach działu 756 wynosił w kolejnych
latach następująco:
 2017 –
64 %
 2018 –
64 %
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2019 –
2020 -

58 %
59 %



W porównaniu do innych samorządów zwracają uwagę wysokie dochody od osób prawnych.
Szczególne znaczenie mają w tej grupie podatki od nieruchomości.

DOCHODY PODATKOWE NA MIESZKAŃCA
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Ministerstwo Finansów bada wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego
mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźnik Gg) stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot
części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na kolejne lata. Podstawą do wyliczenia są dane o
dochodach podatkowych w roku poprzedzającym wg stanu na 30 czerwca. 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.
Tabela 3
Gmina
Wg 2019
Wg 2020
Grodzisk Mazowiecki
3392
3755
Mszczonów
2900
3039
Żabia Wola
2878
3081
Radziejowice
2662
2706
Serock
2497
2662
Tarczyn
2066
2272
Żyrardów
1774
1908
Łosice
1754
1976
Pniewy
1694
2125
Pilawa
1660
1767
Przysucha
1530
1677
Lipsko
1483
1582
Biała Rawska
1473
1495
Błędów
1453
1554
Żuromin
1448
1433
Gąbin
1442
1504
Zwoleń
1377
1476
Wiskitki
1359
1546
Kowiesy
1347
1353
Puszcza Mariańska
1346
1456
Myszyniec
937
1037
Wskaźnik Gg dla kraju

1956

2098

Wskaźnik Gg jest swoistym wyznacznikiem zamożności gminy. Pozycja Gminy Mszczonów na tle innych
samorządów jest wysoka a kwota w por. do roku poprzedniego wzrosła.
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.
Tabela 4 Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2017-2020
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.
Wyk. 2019 r.
Plan 2020 r
Wyk. 2020 r.

15 652 000
15 482 423
17 500 000
16 317 452

4 206 000
4 819 936
2 600 000
2 329 326

19 858 000
20 302 359
20 100 000
18 646 778
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Wysoki udział podatków od nieruchomości, szczególnie od osób prawnych jest rezultatem nie
tylko dogodnego położenia w stosunku do szlaków drożnych i dużych miast, ale także przyjaznej polityki
lokowania w granicach gminy inwestycji firm, dla których niezbędne jest posiadanie rozległych, dobrze
skomunikowanych gruntów, budynków biurowych, magazynowych i produkcyjnych. Pandemia i
wywołane nią skrajnie niesprzyjające okoliczności spowodowały, ze nie jest wciąż odczuwany w
„podatkowej kasie gminy” zespół rekreacyjny Park of Poland.
Dalsze wykorzystywanie znakomitego położenia wobec ważnych szlaków drogowych daje
Gminie Mszczonów wielkie szanse rozwojowe i finansowe.
Rycina 14
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Porównanie do innych samorządów, podobnie jak w poprzednim roku, wskazuje dużą różnicę.
Jest to kwestia wyjątkowa, wyróżniającą Mszczonów.
Omawiany podatek ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju gminy
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).
Tabela 5 Udział we wpływach z PIT i CIT Gminy Mszczonów w latach 2018-2020
2020
2018 r.
2019 r.
Plan 2020
2020 r.
2020/2019
wyk/plan
Dochody ogółem
81 052 535 82 500 408
81 172 500
89 862 021
110 %
109%
dochody podatkowe
32 643 313 34 936 649
38 055 615
36 619 368
96 %
105%
W tym udział PIT
9 983 248 12 045 904
12 420 651
12 062 481
97 %
100%
W tym udział CIT
1 303 137
1 429 055
1 600 000
1 652 168
103 %
116%
Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa PIT w latach 2018-2020
wykazuje tendencję rosnącą, choć wzrost w omawianym roku był minimalny. Jest to wynikiem
perturbacji ekonomicznych związanych z COVID. Dochody z tego tytułu były niższe niż założono w planie
pierwotnym na rok. Wartość CIT wzrosła również, choć jest to jednak podatek mniej znaczący kwotowo.
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Rycina 15
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Wśród podatków dochodowych podatek PIT jest dominującym i wykazuje trend rosnący.
Bardzo ciekawie koształtuje się obraz tych podatków w całości przychodów podatkowych w
porównaniu do innych gmin. Tu pozycja Mszczona wydaje się być słaba. Zwrócić jednak należy uwagę–
oceniajac to – na strukture wpływów. Gmina nasza uzyskuje znaczące dochody z innych kategorii
podatków, o czym była już mowa.
Rycina 16
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W porównaniu do innych samorządów udział podatku PIT spływającego do budżetu Gminy
Mszczonów nie jest procentowo znaczący, ale kwotowo jest ważny. Wynika to ze specyficznej, lokalnej
struktury i bardzo dużej obecności podatków innej grupy. Podatek CIT ma wyraźnie mniejsze znaczenie.
Niebagatelny wpływ na kondycję budżetu j.s.t ma prowadzona przez nią polityka podatkowa.
W zakresie wybranych podatków i opłat lokalnych gminy mogą obniżać 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 2017-2020
przedstawiono w kolejnej tabeli. Zwraca uwagę wzrost kwot w trudnym dla gospodarki roku 2020.
Tabela 6 Skutki polityki podatkowej Gminy Mszczonów w latach 2017 – 2020

2017
2018
2019
2020

Skutki obniżenia górnych
stawek podatkowych

Skutki udzielenia
ulg i zwolnień

Skutki umorzenia
zaległości pod.
i rozłożeń na raty

Razem

454 585
496 823
548 149
728 483

82 994
45 733
49 228
50 184

394 683
315 872
569 580
718 313

1 023 262
858 428
1 166 957
1 496 980

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.
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.
Tabela 7 Wysokość i struktura subwencji przekazywanej do budżetu w latach 2018 – 2020
2018 r.

2019 r.

2020 r.

2020:2019

Subwencja ogólna
10 543 713
12 701 738
14 512 482
114%
Subwencja oświatowa
10 479 473
11 365 592
11 584 276
102%
Subwencja wyrównawcza
0
1 336 146
1 462 310
109%
Bardzo ważną rolę odgrywa subwencja oświatowa. Jest ona kierowana do jednostek
samorządu terytorialnego w związku z finansowaniem przez nie zadań związanych z prowadzeniem
placówek oświatowych różnego typu. Subwencja jest naliczana m.in. na podstawie liczby uczniów
w placówkach prowadzonych lub dotowanych przez gminę.
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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 %
WSO 2020
= 16 %
Subwencja ogólna w dochodach budżetu (ogółem) Gminy Mszczonów stanowi ponad 14,5 mln
zł. Jest to ponad 16 % budżetu Gminy. W analizowanych latach udział kwotowy subwencji ogólnej lekko Strona
wzrasta.
Tabela 8 Wybrane dochody Gminy Mszczonów w 2018-2020 r.
2020 wyk:
2018 r.
2019 r.
2020 plan
2020 wyk.
2020:2019
plan
Dochody ogółem
81 052 535 82 500 408 81 172 500
89 862 542
111%
109%
Dz. 756 Dochody
33 704 666 34 936 649 38 055 651
36 619 368
96%
105%
podatkowe
Dz. 855 Rodzina
12 672 916 15 683 453 16 916 000
18 940 864
112%
121%
Dz. 758 Rozliczenia
10 761 270 13 989 377 12 906 895
14 512 482
112%
104%
Dz. 926 Kultura fizyczna
3 978 626
4 494 483
4 194 250
2 260 478
54%
50%
Dz. 700 Gospodarka
1 759 606
4 113 405
3 792 930
10 359 551
273%
252%
mieszkaniowa
Dz. 600 Transport
12 144 931
3 907 586
130 000
245 000
188%
6%
Dz. 801 Oświata
2 208 324
2 277 264
844 523
2 024 283
240%
89%
Dz. 900 Gospodarka komun.
2 339 060
1 442 336
3 682 169
3 437 165
93%
238%
i ochrona środowiska
Rycina 18
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Dane liczbowe pokazane również graficznie wyraźnie wskazują, że największym źródłem
dochodów Gminy Mszczonów w ostatnich latach jest dział 756 - dochody podatkowe. W 2020 r. osiągnął
wartość 36,6 mln zł, o 5 % więcej niż w poprzednim okresie. Stanowi on 46 % całości dochodów
omawianego roku. Jest dla gminy ważne, ze dochody corocznie dochody z tego tytułu wzrastają.
Tabela 9 Wybrane wydatki Gminy Mszczonów w latach 2018-2020
2020 wyk:
2018 r.
2019 r.
2020 plan
2020 r.
2020:2019
plan
Wydatki ogółem,
81 330 319 81 954 886
81 172 500 89 862 542
111%
109%
z tego
Wyd. bieżące
60 250 206 67 422 905
77 251 250 78 760 695
102%
116%
Wyd. majątkowe
21 080 113 14 531 981
3 921 250 11 101 847
283%
76%
W analizie wydatków budżetu metoda wskaźnikową obliczono wskaźnik struktury wydatków
bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem.
W latach 2018-2020 kształtował się on na
następującym poziomie:
WZB 2018 =
74 %
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WZB 2019 =
82 %
WZB 2020 =
87 %
Wydatki bieżące to główna część wydatków ogółem. Realizacja w roku 2020 była wyższa
kwotowo od pierwotnego planu budżetowego, jak i wyższa od wykonania roku 2019. Udział wydatków
majątkowych w wydatkach ogółem w 2020 zmalał; w kolejnych latach stanowił odpowiednio :
WZM 2018 =
26 %
WZM 2019 =
18 %
WZM 2020 =
13 %
Rycina 19
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W porównaniu do innych samorządów wydatki majątkowe Gminy Mszczonów są w dalszym
ciągu w przedziale średnim. Poziom ten może to być oznaką, że szereg najpilniejszych inwestycji gminnych
zostało już zrealizowanych.
Tabela 10 Wybrane wydatki Gminy Mszczonów w latach 2018-2020
klasyfikacja budżetowa
Wydatki ogółem, z tego
Dz. 801 Oświata
Dział 855 Rodzina
Dział 900 Gospodarka
komun. i ochrona środ.
Dział 750 Administracja
Dział 600 Transport
Dział 926 Kultura fizyczna
i sport
Dział 852 Pomoc
społeczna
Dział 921 Kultura
Dział 754 Bezp. Publ.
i ochrona ppoż.
Dział 700 Gospodarka
mieszkaniowa
Dział 853 Polityka
społeczna
Dział 851 Ochrona
zdrowia
Dział 854 Edukacyjna
opieka wychowawcza
Dział 010 Rolnictwo
Dział 757 Obsługa długu

2018

2019

2020 plan

2020 r. wyk.

2020
2020:2019
wyk/plan

81 330 319
18 991 210
12 854 648

81 954 886
21 707 885
15 865 295

84 787 357
22 815 943
17 195 210

85 789 427
21 473 996
19 159 934

101%
94%
111%

105%
99%
121%

8 056 905

8 014 368

13 195 230

13 805 747

105%

172%

7 318 872
18 265 619

7 683 753
11 391 925

8 562 779
5 241 508

8 507 551
6 015 724

99%
115%

111%
53%

5 157 692

5 777 131

6 386 760

5 611 362

88%

97%

2 600 931

3 084 989

2 784 030

2 934 446

105%

95%

2 668 751

2 578 828

2 887 636

2 840 519

98%

110%

810 168

892 724

515 693

1 128 399

219%

126%

1 176 723

1 482 849

1 376 904

1 075 273

78%

73%

802 658

967 877

989 820

916 423

93%

95%

573 466

641 044

717 628

636 278

89%

99%

525 287

606 809

583 800

593 355

102%

98%

290 637
514 212

329 139
478 556

13 520
545 675

341 108
340 574

2523%
62%

104%
71%
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Wysoki udział nakładów na oświatę w Gminie Mszczonów w kolejnych latach zwraca uwagę i
wobec niewystarczającej subwencji oświatowej nakazuje głębokie rozważenie działań na rzecz
optymalizacji finansowej i organizacyjnej struktury.
Rycina 20
Największe wydatki Gminy Mszczonów
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Rycina 21
Oświata w wydatkach ogółem
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**
Porównanie niektórych wydatków Gminy Mszczonów do innych gmin.
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Rycina 22
Gospodarka komunalna w wydatkach ogółem

20%
18%
16%
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Wydatki na działania w sferze gospodarki komunalnej mającej głęboki wpływ na poziom życia
mieszkańców maja porównawczo wysoki poziom
Rycina 23
Transport w wydatkach ogółem
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Nakłady na infrastrukturę drogową, choć nieco mniejsze niż w niektórych innych samorządach, wciąż
pozostają wyższe niż w porównywanych gminach
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Rycina 24
Administracja w wydatkach ogółem
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Udział wydatków na utrzymanie administracji pozostaje w stanie średnim.

**
W dalszej kolejności analizie poddano wynik budżetowy Gminy Mszczonów. Wynik budżetu to
różnica pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem. Wynik operacyjny to różnica między dochodami
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.
Tabela 11 Wynik budżetu i wynik operacyjny Gminy Mszczonów w latach 2017-2020.
2017
2018
2019
2020
Wynik budżetowy
Wynik operacyjny

2 529 571
5 961 327

-277 784
7 138 830

545 521
7 255 439

4 073 115
5 008 115
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Zarówno wynik budżetu jak i wynik operacyjny są dodatnie, a w porównaniu do ubiegłych lat są
relatywnie lepsze. Świadczy to o pełnej kontroli nad procesami finansowym w gminie.
Wynik operacyjny w latach 2017-2020 jest na bezpiecznym poziomie i spełnia wymagania art.
243 ustawy o finansach publicznych.
Tabela 12 Tabl. Zadłużenie Gminy Mszczonów w latach 2017-2019
2017 r.
2018 r.
2019 r.
2020 r.
zobowiązania
13 647 104
14 595 973
11 523 973
10 354 983
Wskaźnik zadłużenia
20,50%
18,00%
13,90%
12,8%
Rycina 26

Zadłużenie Gminy Mszczonów
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Zadłużenie, zarówno w ujęciu kwotowym jak i widziany poprzez wskaźnik zadłużenia
(zobowiązania versus przychody) spada i jest niewątpliwie bezpieczne i pod pełną kontrolą.
Rycina 27
zadłużenie na mieszkańca
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W porównaniu do innych samorządów średnie zadłużenie liczone na mieszkańca jest na stosunkowo
niskim poziomie.
Budżet Gminy Mszczonów jest stabilny i wykazuje szereg pozytywnych tendencji w porównaniu do
roku 2019 i lat poprzednich. Wzrastają dochody ogółem i własne. Zwraca uwagę wzrost dochodów
majątkowych. Dochody z podatków rosną. Podwyższenie skutków polityki podatkowej miało silny
związek z sytuacja ekonomiczna wynikająca z pandemii. Wyniki budżetu są pozytywne.
Porównanie do innych jednostek o podobnej wielkości wskazuje, że Gmina Mszczonów nie
wykazuje żadnych złych tendencji w zakresie finansów.

REALIZACJI 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.
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. Kierunki i cele zawarte w dokumencie 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 społecznogospodarczego 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.
Co więc jest uznane za wyjątkowe, unikalne dla Gminy Mszczonów?
Do kluczowych zidentyfikowanych elementów mających wpływ lub szanse na wpływ na rozwój
Gminy zaliczono następujące elementy:
 stosunkowo duża liczba podmiotów gospodarczych i przedsiębiorczość mieszkańców gminy,
 silny profil sektorowy gospodarki gminy związany z usługami w logistyce oraz z potencjałem dla
rozwoju specjalizacji opartych na własnym potencjalne sektorowym,
 potencjał dla rozwoju turystyki o walorach zdrowotnych i rekreacyjnych,
 węzeł transportowy rangi ponadregionalnej i dogodne skomunikowanie z dużymi
aglomeracjami,
 korzystna struktura gospodarki,
 potencjał dla aktywizacji społecznej, zawodowej i gospodarczej mieszkańców,
 rezerwa terenów inwestycyjnych i infrastruktury dla przedsiębiorczości, w tym możliwości
rozwoju nowych form wsparcia inwestycji typu parki przemysłowe, inkubatory, tereny strefowe, obszary
przywęzłowe, jako lokalne miejsca dla rozwoju przedsiębiorczości,
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 potencjał przyciągania do gminy i obszarów bezpośrednio przyległych inwestorów z branży
przetwórstwa, usług, logistyki, technologii przetwarzania żywności,
 potencjał dla rozwoju gospodarki zrównoważonej oraz efektywnościowej energetycznie i
prośrodowiskowej oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
 potencjał małych i średnich przedsiębiorstw stymulujący nowe usługi wypierające tradycyjne
formy usług i produkcji
 potencjał dla odchodzenia od tradycyjnej działalności rolniczej,

**
W roku 2020 Komisja Budżetu Rozwoju i Rolnictwa na posiedzeniu 15 stycznia 2020 zaopiniowała
materiały na sesję : Raport z monitoringu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mszczonów na lata 2015-2020
z perspektywą do 2025 roku. W tym samym miesiącu na Sesji Rady Miejskiej przyjęto Raport z monitoringu.

W kontekście roku 2020, ale i poprzedniego widać
wyraźnie – jak wielkie znaczenie mają te wszystkie elementy
otoczenia, siły wyższe, na które żaden adresat strategii czy
jej wykonawca nie ma wpływu. Covid spowolnił w polskich
samorządach szereg procesów zarządczych, inwestycji,
utrudnił i tak trudne zarządzanie finansowe, miał odczuwalny
wpływ na mieszkańców.

źródło: Adobe Stock 1

W mawianym dokumencie gminnym wyznaczone następujące kierunki - cele strategiczne :
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Podstawowym narzędziem monitorowania realizacji Strategii są 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 ustalone są w Strategii. W roku 2020 osiągnięto następujące postępy
w realizacji.

Wskaźnik

Wskaźniki celu głównego SRGM 2020
Wart.
Wartość w
Wartość na
bazowa
2019 r.
koniec 2020 r.
(2014 r.)

Liczba przedsiębiorstw w Gminie
Mszczonów

927

995

1100

Wartość
docelowa w
2020 r.
970
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Saldo migracji wewnętrznych i
zagranicznych na pobyt stały na
1 tys. ludności

-5,0

Liczba związków i powiązań
kooperacyjnych i
gospodarczych w Gminie
Mszczonów

1

Saldo
migracji
wewnętrzny
ch
w 1.
półroczu
2019 - 0,26
osoby
Saldo
migracji
zagraniczny
ch w 1.
półroczu
2019 - 0,08
osoby

- Saldo migracji
wewnętrznych
-2,4
Saldo migracji
zagranicznych
0,17

-2,8

1

2

4

Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą

670

839

863

700

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

7,2

4,37

5,07

5,8

Cel strategiczny: NOWOCZESNA I EFEKTYWNA GOSPODARKA. Rozwój gospodarczy gminy z
wykorzystaniem istniejącego potencjału.
Wartość
Wartość
Wartość na
Wartość
koniec
2020 r.
Wskaźnik
bazowa
w 2019 r.
docelowa w
2020 r.
(2014 r.)
Podmioty gospodarki narodowej
wpisane do rejestru REGON w
Gminie Mszczonów
Liczba inwestycji gminy
dotyczących wsparcia
kompleksowego terenów
produkcyjnych (infrastruktura dla
przedsiębiorstw, strefy
gospodarcze, parki przemysłowe,
inkubatory przedsiębiorstw itp.)
Liczba inwestycji przedsiębiorstw
(w tym zagranicznych) na terenie
gminy Mszczonów

1092
936

1065

950

0

1

1

2

21

23

26

27

Cel strategiczny: TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji.
Wartość
Wartość w
Wartość
Wartość na
2019 r.
Wskaźnik
bazowa
docelowa w
koniec 2020 r.
2020 r.
(2014 r.)
Turystyczne obiekty noclegowe
w gminie
Długość oznakowanych tras
rowerowych w Gminie
Mszczonów ( w km)
Liczba osób korzystających z
noclegów w Gminie Mszczonów
ogółem (rocznie)
Liczba tras rowerowych na
terenie Gminy Mszczonów

1

3

11

4

1,6

3,385

6,832

3,0

8 058

11 973

7222

11 750

6

7

4

7
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Utworzone trasy spacerowe

3

3

1

4

Liczba zintegrowanych
lokalnych produktów
turystycznych Gminy Mszczonów

1

1

1

1

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

1

1

1

2

Cel strategiczny: INFRASTRUKTURA. Rozwój infrastruktury.
Wartość
Wartość w
Wartość na
2019 r.
Wskaźnik
bazowa
koniec 2020 r.
(2014 r.)
Długość dróg gminnych o
nawierzchni bitumicznej (km)

Wartość
docelowa w
2020 r.

98,8

124,772

132,758

110

Przedszkola w Gminie
Mszczonów

2

3

3

4

Liczba utworzonych parków
przemysłowych w Mszczonowie i
stref gospodarczych

-

0

1

1

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

0

107

231

100

Cel strategiczny: RYNEK PRACY I AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO. Rozwój rynku pracy i aktywne
społeczeństwo.
Wartość
Wartość
Wartość na
Wskaźnik
bazowa
docelowa w
Wartość w
koniec 2020 r.
2020 r.
2019 r.
(2014 r.)
Stopa bezrobocia
rejestrowanego Gmina
Mszczonów (w proc.)

12

8,35

9,37

9,88

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

7,2

4,37

5,07

5,8

Przeprowadzone kursy
podnoszące kwalifikacje
zawodowe

17

23

23

30

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

50,74

52,97

52,72

45,30

Cel strategiczny: REWITALIZACJA. Rewitalizacja kulturowa, przyrodnicza i społeczna.
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość na
Wskaźnik
bazowa
uzyskana
docelowa w
koniec 2020 r.
w 2019 r.
2020 r.
(2014 r.)
Liczba projektów rewitalizacji

Uruchomienie nowych
zrewitalizowanych terenów w
Mszczonowie

1

12

15
Dodatkowo 1 w
realizacji

10

1

2

4

4
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Cel strategiczny: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Efektywność energetyczna i OZE.
Wartość
Wartość
Wartość
Wartość na
Wskaźnik
bazowa
uzyskana
docelowa w
koniec 2020 r.
w 2019 r.
2020 r.
(2014 r.)
Liczba wspartych projektów
dotyczących efektywności
energetycznej OZE i ochrony
środowiska w instytucjach
publicznych
Liczba wdrożonych
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Uzyskane wyniki poszczególnych wskaźników pokazują, że możliwości rozwojowe Gminy
Mszczonów ewoluują a rozwój gospodarczy przyspiesza. Od początku realizacji Strategii osiągnięte
zostały wartości docelowe czterech z pięciu wskaźników celu głównego. Znacznie zwiększyła się w
stosunku do planowanej liczba przedsiębiorstw oraz liczba osób prowadzących działalność
gospodarczą; zmniejszyło się saldo migracji wewnętrznych oraz spadło bezrobocie. Również niektóre
wskaźniki poszczególnych celów strategicznych zostały osiągnięte w 100 % (w tym liczba podmiotów
gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, długość dróg o nawierzchni bitumicznej, liczba
interesantów korzystających z usług za pomocą e-administracji, liczba zrealizowanych projektów
rewitalizacji, liczba utworzonych stref gospodarczych w Mszczonowie oraz liczba uruchomionych nowych
zrewitalizowanych terenów). Zdecydowanie zwiększyła się również liczba turystycznych obiektów
noclegowych z 3 do 11 w roku 2020 (3 hotele oraz 8 turystyczne obiekty noclegowe. Na zwiększenie się
obiektów noclegowych zapewne miała również wpływ budowa Parku Wodnego.
Porównując wskaźniki celów strategicznych osiągniętych w roku 2020 z rokiem bazowym (2014),
możemy zauważyć spadek liczby osób korzystających z noclegów w Gminie Mszczonów. Spadek ten
spowodowany jest sytuacją spowodowaną pojawieniem się pandemii COVID-19, w wyniku której zostały
wprowadzone obostrzenia polegające m.in. na zamknięciu hoteli i turystycznych obiektów noclegowych.
Zmniejszyła się również liczba tras rowerowych i tras spacerowych. Po oględzinach tras podjęto
bowiem decyzję o zachowanie tylko czterech z siedmiu tras rowerowych („Łąki Żukowskie”, „Rezerwaty
Skulskie Dęby i Skulski Las”, „Traktem Tarczyńskim” oraz „W stronę Rezerwatu Grądy Osuchowskie”) oraz
jednej z trzech tras spacerowych (Stawy Św. Anny). Pozostałe nie zostały poddane rekonstrukcji oraz
renowacji z powodu licznych aktów dewastacji, zakończenia okresu trwałości projektu, a przede
wszystkim niezależnych od nas zmian infrastruktury w sąsiednich gminach (np. budowa paneli
dźwiękowych na trasie S8, budowa osiedla domów jednorodzinnych, wycinka lasów, budowa lokalnych
dróg).

PROBLEMATYKI PROJEKTÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY.
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. jako instrument
realizacji celów rozwojowych gminy i wyznaczyła w działaniach tworzenie warunków prawnych –
wprowadzanie postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), które dadzą
możliwość rozwoju budownictwa. Gmina sukcesywnie od lat takie prace prowadzi.
W roku 2020 Komisja Budżetu, Rozwoju i Rolnictwa opiniowała na swoich posiedzenia
następujące dokumenty:
- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Zdzieszyn i Grabce Wręckie.
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- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca
2015r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mszczonowa obejmującego działki nr ew. 82/5, 82/6, 83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 89/1,
89/2, 90/1, 90/2 w ich granicach ewidencyjnych.
- Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
fragment miasta Mszczonowa obszar i (działka nr ew. 82/6)
- Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującego działki o nr ew. 119/1, 119/2, 119/3 położone w miejscowości Badowo-Dańki.
- Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Gąba - Obszar I.
- Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie.
- Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/124/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18
grudnia 2019 r. o 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.
Rada Miejska na sesjach w roku 2020 przyjęła szereg uchwał dotyczących planów
zagospodarowania przestrzennego:
- obejmującego fragment miejscowości Gąba – Obszar I.
- dla Miasta Mszczonowa obejmującego działki nr ew. 918/7 i 918/9 w ich granicach ewidencyjnych
- obejmującego działki o nr ew. 119/1, 119/2, 119/3 położone w miejscowości Badowo-Dańki.
- obejmującego działki o nr ew. 83/2, 83/6, 83/10, 85/1, 86 położone w miejscowości Adamowice.
- obejmującego fragment Miasta Mszczonowa OBSZAR I (działka nr ew. 82/6).
-obejmującego działkę o nr ew. 35/1 położoną w miejscowości Wręcza A.
- obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie i fragment miejscowości MarkówTowarzystwo – Obszar III.
Stan pokrycia obszaru gminy planami przedstawia poniższa mapa.

POLITYKA INWESTYCYJNA GMINY
Inwestycje gminne prowadzone są od lat. Część z nich wynika z przyjętej wieloletniej strategii,
inne z pilnych, lokalnych potrzeb mających na celu możliwie szybkie zaspokojenie, również estetycznych
jak i wypoczynkowych oczekiwań mieszkańców, lub też naprawy zaistniałych problemów w zakresie
bezpieczeństwa. Ważną kwestią było właśnie polepszenie komfortu bezpiecznego poruszania się
pieszych i rowerzystów na skrzyżowaniach i przejściach.
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Ujęte w strategii rozwoju gminy cele infrastrukturalne mają bardzo silny związek z rozwojem
gospodarczym. Ten wymaga infrastruktury, także komunikacyjnej, budowy nowych i modernizacji już
istniejących dróg. Korzystają na tym mieszkańcy, którzy jednocześnie widzą starania organów Gminy o
pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb i dają poczucie komfortu zamieszkiwania w gminie.
Zarówno lokalni przedsiębiorcy jak i zewnętrzni inwestorzy bez rozwijającej się infrastruktury nie
mieliby większych szans działania. Rozwój gminy to większe podatki, jak i rosnąca liczba miejsc pracy.
Licząc na reaktywację po zapaści COVID-owej głośnych już w skali krajowej a nawet środkowej Europy,
wyczekiwanych inwestycji w turystykę, nie sposób nie myśleć o drogach, również tych lokalnych. Rozwój
turystyki przyniesie za sobą popyt na usługi i lokalny handel, a te będą mieć niewątpliwy wpływ również
na możliwość działania miejscowych przedsiębiorców. Lepsza infrastruktura to też zachęta do
osiedlania się w gminie, której połączenie z większymi i wielkimi miastami jest już dobre. 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 aktywnych w gminie.
Zestawienie 1
Zakres dokumentacyjny
zadanie
Opracowanie
dokumentacji
na
przebudowę ulicy Sosnowej, w Zbiroży,
Mariance i Pieńkach Strzyże

Opis
Została opracowana dokumentacja i złożony wniosek do
Starostwa o uzyskanie decyzji na realizację inwestycji
drogowej.
Uwaga: Z uwagi na pandemię, procedury uzgadniania
dokumentacji zostały wydłużone.

Przebudowa drogi gminnej – ulicy
Żyrardowskiej od granicy gminy w
Grabcach Józefpolskich do wiaduktu
nad DK nr 8 w Mszczonowie.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi. W 2020 r. został złożony wniosek o dofinansowanie Z
Funduszu Dróg Samorządowych, który przeszedł pozytywnie
ocenę formalną.
Uwaga: W kwietniu 2021 została ogłoszona zatwierdzone
przez Prezesa Rady Ministrów lista zadań do dofinansowania
ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach
naboru wniosków na 2021 rok. Gmina Mszczonów otrzymała
na lata 2021 i 2022 kwotę w wys. 4654270 zł
Opracowaną dokumentację projektową na rozbudowę ulicy
złożono do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w celu
uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej
(ZRID).
Uwaga: Prowadzona jest procedura celu wydania decyzji na
realizację inwestycji drogowej.

Przebudowa ulicy
Mszczonowie.

Północnej

w

Przebudowa Placu Piłsudskiego i
Nowego Rynku w Mszczonowie.

Podpisano umowę na opracowanie projektu przebudowy.
Uwaga: Dokumentacja zostanie opracowana do czerwca
2021r.

Przebudowa ulicy Szkolnej w
Mszczonowie.

Opracowaną dokumentację projektową na rozbudowę ulicy
złożono do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie w celu
uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej
(ZRID).
Uwaga: Prowadzona jest procedura celu wydania decyzji na
realizację inwestycji drogowej.

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu
Żyrardowskiego na realizację zadania
–
opracowanie
dokumentacji
projektowej na przebudowę mostu w
Wygnance w ciągu drogi powiatowej
Mszczonów – Piekary – Wygnanka

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
mostu w ciągu drogi powiatowej w Wygnance.

Zainstalowanie fontanny dyszowej na
skwerze przy ul. Narutowicza

Poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji wykonawczej
i kosztorysowej. W wyniku
przetargu otrzymano oferty
znacząco przewyższające możliwości budżetowe Gminy.
Wykonano dokumentację projektową budowy siłowni
zewnętrznej i rozbudowy placu zabaw.

Budowa siłowni zewnętrznej we
Wręczy
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Uwaga: Zamontowano altanę zewnętrzną oraz zewnętrzny
stół do ping-ponga.
Budowa
budynku
przy
ulicy
Tarczyńskiej – w celu uruchomienia
Domu dziennego Pobytu dla osób
starszych

Budowa budynku przy ulicy Kościuszki
3 – w celu wyeksponowania
zebranych eksponatów Izby Pamięci
Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia
powierzchni dla centrum monitoringu i
pomieszczeń ZHP

Wykonano mapę do celów projektowych. Zawarto umowę
na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla
inwestycji
budowy Centrum Usług Społecznych w
Mszczonowie wraz z projektem koncepcyjnym obiektu oraz
wykonaniem
zbiorczego
zestawienia
kosztów
prac
projektowych
oraz
planowanych
kosztów
robot
budowlanych określonych w PFU. Została również zawarta
umowa na
opracowanie kompleksowych analiz przed
realizacyjnych do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno –
Prywatnego ww. przedsięwzięcia.
Poniesiono koszty w kwocie 36 594 zł za wykonanie Programu
Funkcjonalno- Użytkowego ze środków niewygasających z
2019 r.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z realizacją w
2021 r.
Uwaga: Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji wraz z
niezbędnymi załącznikami i analizami
.

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej - w celu
poprawy stanu środowiska
naturalnego
Zagospodarowanie parku miejskiego
wraz z terenami przykościelnymi – II
etap
–
w
celu
stworzenia
zintegrowanej,
atrakcyjnej
oferty
spędzania
wolnego
czasu
dla
mieszkańców Mszczonowa.

Poniesiono koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej
do złożenia wniosku o dofinansowanie do programu 4.2 RPO
WM 2014-2020 .

Budowa kanalizacji sanitarnej na
osiedlu Tarczyńska – w celu poprawy
stanu środowiska naturalnego.

Zostały poniesione koszty wykonania dokumentacji
wykonawczej i kosztorysowej. Zbudowano sieć kanalizacji
sanitarnej w ul. Wschodnie i w ul. Sikorskiego w Mszczonowie
oraz kanalizacji deszczowej ul. Sikorskiego.

Rozbudowa
i
przebudowa
Ochotniczej
Straży
pożarnej
w
Grabcach Towarzystwo – w celu
zapewnienia
bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.

Poniesione wydatki na
aktualizację dokumentacji
kosztorysowej oraz pierwszej płatności za roboty budowlane
i nadzór inwestorski. W 2020 r. został wykonany stan surowy
otwarty.

Utworzenie klubu Senior + poprzez
adaptację pomieszczeń w budynku
przy ul. Tarczyńskiej 54

Koszty
wykonania dokumentacji projektowej. Został
wykonany remont pomieszczeń w budynku oraz zakupiono
wyposażenie pozwalające na użytkowanie obiektu.

Utworzenie klubu Senior + poprzez
adaptację pomieszczeń w budynku
przy ul. Tarczyńskiej 54.

Realizacja przy udziale środków zewnętrznych w ramach
wieloletniego programu „SENIOR +” na lata 2015-2020 edycja
2020 – Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki
„Senior +”. Porozumienie zostało podpisane 12 maja 2020 r.
Kwota dofinansowania 149 998 zł.
Uwaga: Inwestycja zakończona.

Zostały
przeprowadzone
sondażowe
archeologiczne.
Wykonano
również
dokumentacji projektowej i kosztorysowej

badania
aktualizację

Inwestycje drogowe
Przebudowa ulicy Mostowej w
Dwórznie i Zimnej Wodzie .

Przebudowano ul. Mostową w Dwórznie i Zimnej Wodzie na
długości 1083 wraz z naprawą nawierzchni, podbudowy i
poboczami oznakowaniem pionowym.

Przebudowa ulicy Spacerowej w
Bobrowcach.

Przebudowę ulicy na długości 738 m wraz z naprawa
podbudowy i poboczami, przepustem, i naprawa rowów, a
także oznakowaniem.
Uwaga: Dotacja ze środków budżetu Województwa
Mazowieckiego w kwocie 75.000 zł
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Przebudowa skrzyżowania ulicy
Piekarskiej i Białogórskiej wraz z
fragmentem ulicy Białogórskiej w
Osuchowie

Przebudowa skrzyżowania ulic Piekarskiej i Białogórskiej wraz
z fragmentem ulicy Białogórskiej w Osuchowie, wraz z
chodnikami, azylami, zjazdami, zatokami, przepustami,
oświetleniem ulicznym i oznakowaniem dróg i trawnikami.
Uwaga: Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 413.344 zł.
Wartość wykonanej inwestycji 1.026.015 zł.

Budowa azyli na przejściach dla
pieszych

Wykonano azyle wraz z przejściami dla pieszych w ul. Rawskiej
w Mszczonowie z oznakowaniem poziomym i pionowym.
.
Przebudowano drogi gminne na długości 211 m z
przebudową skrzyżowania na rondo, chodnikami, zjazdami,
miejscami postojowymi, wyspą, budową ścieżki rowerowej,
przebudową skrzyżowań, budową przejść dla pieszych z
azylami i bez azyli, kanalizacją deszczową, oświetleniem,
oznakowaniem, zagospodarowaniem terenów zielonych
wokół ronda.
Uwaga: Inwestycja została dofinansowana ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości
738.974 zł
Wartość wykonanej inwestycji 1.126.962 zł

Przebudowa drogi gminnej – ulicy
Żyrardowskiej, Nowy Rynek i
Warszawskiej w Mszczonowie

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu
Żyrardowskiego na realizację zadania
- Przebudowa drogi powiatowej
Mszczonów – Piekary – Wygnanka –
granica powiatu– budowa chodnika
w Wymysłowie
Zakup usług remontowych

Budowa chodnika w Wymysłowie w ciągu drogi powiatowej.

Inne inwestycje
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej ulic na terenie
miasta i gminy Mszczonów.
konserwacja sygnalizacji świetlnej ulica Warszawska i
Wschodnia. Remont dróg na terenie gminy we wsiach:
Bobrowce, Ciemno Gnojna, Gurba, Janówek, Nosy Poniatki,
Pawłowice, Suszeniec, Lutkówka Kolonia, Sosnowica,
Pogorzałki, Kowiesy, Badów Górny, Lutkówka Druga, Tłumy,
Edwardowo, Kowiesy, Długowizna, Świnice, Zimnice,
Zdzieszyn, Grabce Towarzystwo, Wygnanka, Zbiroża,
Małachowszczyzna,
Grabce
Józefpolskie,
Dębiny
Osuchowskie, Marków Towarzystwo, Powązki, Szeligi, Pieńki
Strzyże, Dwórzno, Piekary, Wymysłów, Nowy Dworek, Wólka
Wręcka.
Remont dróg na terenie miasta: ul. Działkowa Wiśniowa,
Graniczna, Czereśniowa, Pogorzałki, Dywizjonu 303,
Wierzbowa, Nowa, Osiedla Tarczyńska II,
Remonty dróg gminnych o łącznej długości 6615 m ulicy
Leśnej w miejscowości Adamowice,
Akacjowej w
miejscowości Piekary, Brzozowej w miejscowości Gąba,
Leśnej w miejscowości Gąba i Budy Zasłona, Sosnowej w
miejscowości Gąba,
Leśnej w miejscowości Kowiesy,
Granicznej w miejscowości Pieńki Strzyże,
Leśnej w
miejscowości Olszówka, Piekarskiej w miejscowości Strzyże,
Pięknej w miejscowości Zimnice, Leśnej w miejscowości Wólka
Wręcka ul. Krótka w Mszczonowie i ul. Strzelców Kaniowskich
.
Wykonanie remontu chodnika przy ul. Żyrardowskiej wraz z
wjazdem i korektą odwodnienia.
wykonanie remontu
chodnika w ul. Grójeckiej i przy zbiorniku, remont fragmentu
drogi w Budy Zasłona.
Realizacja zadań drogowych z funduszu sołeckiego w
sołectwach: Adamowice, Badów Górny, Badowo Mściska,
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Bobrowce, Ciemno Gnojna,. Gąba, Grabce Józefpolskie,
Grabce Towarzystwo, Gurba, Janówek, Lutkówka, Lutkówka
Kolonia, Marianka, Marków Towarzystwo, Nosy Poniatki,
Osuchów, Pawłowice, Piekary, Sosnowica, Suszeniec, Strzyże,
Świnice, Wygnanka, Wymysłów, Zimnice, Kowiesy, OlszówkaNowy Dworek .
Uwaga: łączna kwota 392.523 zł
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. Mechaniczne
równanie dróg na terenach wiejskich we wsiach: Bobrowce,
Ciemno Gnojna, Gurba, Janówek, Nosy Poniatki, Pawłowice,
Suszeniec, Lutkówka Kolonia, Sosnowica, Pogorzałki, Kowiesy,
Badów Górny, Lutkówka Druga, Tłumy, Edwardowo, Kowiesy,
Długowizna,
Świnice,
Zimnice,
Zdzieszyn,
Grabce
Towarzystwo, Wygnanka, Zbiroża, Małachowszczyzna,
Grabce Józefpolskie, Dębiny Osuchowskie, Marków
Towarzystwo, Powązki, Szeligi, Pieńki Strzyże, Dwórzno, Piekary,
Wymysłów, Nowy Dworek, Wólka Wręcka. Równanie dróg na
terenie miasta: ul. Działkowa Wiśniowa, Graniczna,
Czereśniowa, Pogorzałki, Dywizjonu 303, Wierzbowa, Nowa,
Osiedla Tarczyńska II. Bieżące utrzymanie dróg w tym montaż
i poprawa znaków drogowych, prace porządkowe,
czyszczenie i koszenie rowów i poboczy, wycięcie zakrzaczeń,
uzupełnianie poboczy i likwidacja miejsc niebezpiecznych,
Oznakowanie poziome ulic na terenie Mszczonowa.
Oznakowanie pionowe ulic, opracowanie projektów
organizacji ruchu m.in. na wyniesionych przejściach dla
pieszych, azyle, utrzymanie
ewidencji dróg gminnych.
Utrzymywanie zieleni miejskiej na głównych ulicach miasta,
cięcie sanitarne drzew, wycinka drzew z pasa drogowego,
montaż tablic informacyjnych, ustalenie granic dróg w
Chudolipiu i Wręczy. Wykonanie odwodnienia w ul. Grójeckiej
i Żyrardowskiej. Niwelacja terenu przy ul. Żyrardowskiej oraz
doświetlenie i monitoring. Wykonanie odwodnienia przy ul.
Strażackiej w Bobrowcach, przeglądy obiektów mostowych,
umocnienie skarp rowu
ul. Spacerowej w Grabcach
Józefpolskich, opinia dendrologiczna do drzew w pasie
drogowym, kruszenie betonu z przeznaczeniem do naprawy
dróg. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul.
Grójeckiej i ul. Spółdzielczej.

Zakup pozostałych usług

Budowa oświetlenia ulicznego w
Mszczonowie, ul. Racławicka

Zadanie zakończone

Zakup i montaż serwerów

Inwestycja Ośrodka Sportu i Rekreacji mająca na celu
wzmocnienie systemu bezpieczeństwa danych.

System monitoringu szatni

Inwestycja Ośrodka Sportu i Rekreacji mająca na celu
wzmocnienie bezpieczeństwa korzystających z kompleksu
basenów termalnych.
Zakup maszyny myjącej i odkurzacza basenowego

Utrzymanie
Mszczonów

czystości

w

termach

Polepszenie pracy Miejskiego
Przedszkola Nr 1

Zakup samochodu Fiat Fiorino do przewozu posiłków do
oddziałów zamiejscowych.

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.
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Zakup usług pozostałych na drogach
powiatowych

Utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym, prace
porządkowe i utrzymaniowe oraz wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego ulic na terenie miasta. Utrzymanie
dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta
Mszczonowa prowadzone na podstawie porozumienia z
Zarządem Powiatu Żyrardowskiego.

Budowa zbiornika retencyjnego na
terenie
Parku
Miejskiego
w
Mszczonowie
Rozbudowa
i
przebudowa
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w
Piekarach

Przebudowa
linii energetycznej 15 kV
kolidującej ze
zbiornikiem retencyjnym na terenie Parku Miejskiego.

Zagospodarowanie terenu zieleni przy
skwerze przy Osiedlu Dworcowa

Zagospodarowanie zieleni, przebudowa alejki, wykonanie
nawodnienie oraz nowe nasadzenia. Poniesione koszty
wykonania dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej.

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

Dokończenie
zagospodarowania
parku miejskiego,
wybudowano amfiteatr,
altany, fontannę kulową.
Wykonano nasadzenia oraz instalację nawadniania,
zamontowano elementy małej architektury, oświetlenie oraz
monitoring parku. Dokończono budowę alejek parkowych i
ogrodzenia zewnętrznego, a także wybudowano pochylnie
dla osób niepełnosprawnych do kościoła.
Uwaga: Środki w kwocie 1029 714 zł pochodzą ze środków
niewygasających z 2019 r. Pozostałe wydatki 1689 674 zł
pochodziły z budżetu na rok 2020.

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

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

Wykonanie zieleni miejskiej na Błoniach, przy zbiorniku przy
ul. Grójeckiej, na skwerze przy ul. Grójeckiej, na osiedlu
Poniatowskiego. Ponadto
wykonano zieleń wzdłuż ul.
Grójeckiej, Dworcowej i Spółdzielczej. Poniesiono wydatki na
wykonanie projektów zamiennych, tablic informacyjnych
oraz kosztów wynagrodzeń członków JRP oraz nadzoru
inwestorskiego.
Umowa o dofinansowanie została podpisana 14 czerwca
2019 roku. Dochody pochodzą z rozliczenia pierwszego i
drugiego wniosku o płatność.

Budowa Skateparku w mieście
Mszczonów

Został wybudowany Skatepark przy Szkole Podstawowej w
Mszczonowie.

Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociągowej
oraz
rozbudowa
ujęcia wody wraz z zakupem
agregatów
prądotwórczych
na
terenie gminy Mszczonów – w celu
poprawy
stanu
środowiska
naturalnego
Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociągowej
oraz
rozbudowa
ujęcia wody wraz z zakupem
agregatów
prądotwórczych
na
terenie gminy Mszczonów – w celu
poprawy
stanu
środowiska
naturalnego

Zostały podpisane umowy na wykonanie poszczególnych
zadań. Wybudowano sieć wodociągową w miejscowości
Budy Zasłona oraz zakupiono agregat prądotwórczy do stacji
uzdatniania wody w miejscowości Marków Towarzystwo.

Wymiana instalacji elektrycznej oraz
wykonanie
instalacji
sygnalizacji
systemu ochrony instalacji p.poż. w
budynku przy ulicy Grójeckiej 45 w
Mszczonowie – w celu poprawy
bezpieczeństwa
użytkowania
budynku
Zakup materiałów i wyposażenia

Zakończono inwestycję i poniesiono wszystkie koszty.
Uwaga: Środki w kwocie 254 031 zł pochodzą z środków
niewygasających z 2019 r.

Zakończono komunalizacji działki użytkowanej przez OSP
Piekary. Uzyskano decyzję przenoszącej własność działki na
rzecz Gminy. Zakupiono część materiałów budowlanych do
realizacji inwestycji.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 24 lutego 2020
roku. Planowane dochody wpłyną w I półroczu 2021 po
rozliczeniu wniosku opłatność.

Zakup znaków drogowych, przepustów , tablic, słupków.
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Opłaty na rzecz powiatu

Opłaty za umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg
powiatowych.

Pomoc finansowa na rzecz Powiatu
Żyrardowskiego pomiędzy JST

Organizacja przez Powiat Żyrardowski transportu publicznego
na linii Mszczonów – Grodzisk Maz. I Mszczonów – Grójec.

Realizacja zadań na potrzeby obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego

Zakup cysterny beczkowozu do przewozu wody pitnej w
sytuacjach kryzysowych

Podsumowując kwestie objęte działaniami w zakresie polityki inwestycyjnej, należy zwrócić
uwagę na ich szerokie spektrum. Wśród wykonanych zadań były inwestycje drogowe, infrastrukturalne,
remonty, utrzymanie bieżące dróg, działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego,
inwestycje natury estetycznej, przyrodniczej i wypoczynkowej, w zakresie kultury fizycznej, transportu
publicznego jak i wykonywanie dokumentacji technicznej.
Już w poprzednim roku zwracana była uwaga na elementy, które powodują, że Gmina
Mszczonów ma stałe,
unikalne w skali kraju szanse rozwojowe, które związane są z dostępnością
ważnych szlaków drogowych: drogi ekspresowej S8, autostrady A2, (tu także w kontekście połączenia
z Warszawą, Lotniskiem Okęcie i ekspozycją w kierunku zachodniej granicy), obwodnicy - drogi krajowej
nr 50.
Pandemia praktycznie zatrzymała aktywność już wykorzystywanej reklamowo i PR-wo inwestycji
Park of Poland – największego w Europie aquaparku, który - gdy wrócą „normalne czasy” – będzie stale
przyciągał bardzo dużą liczbę turystów i będzie mieć też odczuwalny wpływ na finanse lokalne.
Należy oczekiwać na kolejne inwestycje logistyczno- magazynowe i przemysłowe dużych firm
wykorzystujących położenie w pobliżu Warszawy i bardzo korzystny układ sieci drogowej prowadzącej w
kierunkach północ - południe i wschód - zachód. Trudno na razie ocenić kiedy gmina zostanie objęta
wpływami planowanego lotnisko w Baranowie.
Gmina Mszczonów stoi w kolejnych latach przed szansą intensywnego rozwoju, którego
wyznacznikami mogą być: rozwój budownictwa mieszkaniowego (jednorodzinnego i wielorodzinnego)
pod warunkiem dalszego rozwoju infrastrukturalnego, respektowania coraz bardziej ważnych i
oczekiwanych przez ludzi aspektów ekologicznych i przyrodniczych, wytworzenia modelu współpracy z
inwestorami i deweloperami, którzy powinni respektować oczekiwania mieszkańców i władz gminy co do
harmonijnego rozwoju, szanującego historyczne i środowiskowe uwarunkowania, jak i gotowość do
współuczestnictwa finansowego w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej i miejskiej. Dalszy rozwój
gminy to zwiększenie podaży miejsc pracy, zwiększone dochody, w tym także podatkowe, nie tylko
powiązane z podatkiem od nieruchomości.
Pełne wykorzystanie szansy zależy od gotowości do współpracy, otwartości władz na zmiany,
budowy sprawnego aparatu administracyjnego, także 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. Pandemia uświadomiła wszystkim, jak
ważne jest nie tylko posiadanie, ale i rozsądne wspieranie lokalnego biznesu.

POLITYKA OŚWIATOWA
Kwestie oświatowe na poziomie samorządów od lat stanowią – z każdej perspektywy – niezwykle
ważną pozycję. Gmina, jako organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do
zadań organu prowadzącego należy między innymi pełne zapewnienie warunków działania szkoły lub
placówki, zapewnienie warunków dla nauki uczniów objętych kształceniem specjalnym; utrzymanie
techniczne (remonty, inwestycje, zakupy wyposażenia.
Obsługę finansowo-księgową, kadrową, płacową i prawną naszych jednostek oświatowych
prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie. Gmina Mszczonów w roku 2020 prowadziła
przedszkole i cztery punkty przedszkolne, sześć szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, w
tym dwie z klasami specjalnymi i jedną z klasami integracyjnymi. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do
prowadzonych zajęć. Przeważającą część kadry stanowią nauczyciele dyplomowani. Szkoły i
przedszkole otwarte są na dzieci z niepełnosprawnościami. Zgodnie z potrzebami zatrudnieni są
psychologowie, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele terapeuci, nauczyciele prowadzący zajęcia SI i inni
specjaliści. W szkołach realizowane były zajęcia rewalidacyjne indywidualne dla uczniów posiadających
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Duży nacisk położony został na doskonalenie
zawodowe i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w tym zakresie oraz na doskonalenie pracowników
obsługi. Wszystkie szkoły posiadają wyposażone gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy
przedlekarskiej. We wszystkich szkołach funkcjonują świetlice szkolne, których czas pracy dostosowany
jest do zgłaszanych potrzeb. Uczniowie z rodzin potrzebujących wsparcia korzystali z posiłków bezpłatnie.
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Uczniowie uprawnieni do dowożenia na koszt gminy mają kupowane bilety miesięczne lub korzystają
z transportu zamknietego realizowanego gminnymi busami.

**
Podobnie jak to bylo w roku poprzednim z niepokojem należy potwierdzić, że omawiając rok
2020 należy znowu 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. Nie jest to problem tylko naszej
gminy. Ze względu na jego ogólnopolski, narastający charakter przytoczmy opinie i stanowiska
zewnętrzne.
Związek Gmin Wiejskich RP przyjął w roku 2020 stanowisko w sprawie finansowania oświaty i
podwyżek dla nauczycieli w 2020 roku. Wskazywał w nim na brak pokrycia w zaplanowanej części
oświatowej subwencji ogólnej wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 6 % od 1 września 2020 roku. Na
pogarszający się stan dodatkowy wpływ miały skumulowane, niezależne od jst, czynniki regulacji takie
jak: podwyżka wynagrodzeń o 9,6% jeszcze w 2019 roku. Związek postulował pełne pokrycie z budżetu
państwa planowanego w 2020 wzrostu wynagrodzeń nauczycieli poprzez zwiększenie kwoty części
oświatowej subwencji ogólnej oraz dotacji przedszkolnej z budżetu. Związek apelował ponownie o
podjęcie systemowych regulacji w zakresie przejęcia przez rząd odpowiedzialności za pełne
zabezpieczenie finansowania pensji nauczycieli. Brak refundacji rosnących kosztów wynagrodzenia
pracowników oświaty zmusza samorząd do wyrównania ich z własnych środków, a te w gminach
wiejskich corocznie maleją. Sytuacja ta doprowadza do znaczącego ograniczenia realizacji gminnych
zadań, w tym szczególnie inwestycyjnych, co oznacza negatywny skutek na rozwój gospodarczy gmin.
Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast
Polskich oraz Związek Powiatów Polskich podjęły wspólne stanowisko w sprawie finansowania oświaty
w Polsce. W ciągu ostatnich lat dramatycznie pogłębiła się luka pomiędzy kwotą subwencji oświatowej
a wydatkami bieżącymi jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Jest to efekt między
innymi braku wystarczających środków na przeprowadzenie reformy systemu oświaty, finansowania
przez samorządy w ramach środków własnych podwyżek ustawowych oraz niedoszacowania kwot
subwencji oświatowej, szczególnie w latach 2017 – 2020. Drenowanie budżetów gmin i powiatów
poprzez nakładanie nowych obowiązków bez zapewnienia odpowiednich kwot na ich finansowanie
nieuchronnie prowadzi do ekonomicznego demontażu oświaty i samorządu w Polsce.
We wspólnym stanowisku Ogólnopolskich Organizacji Samorządowych również mocno brzmi
oczekiwanie od Rządu i Parlamentu zdecydowanych działań, które doprowadzą do zagwarantowania
gminom, powiatom i województwom środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań
oświatowych, zakończą złą praktykę narastającego niedoszacowania kwot przekazywanych
samorządom na podwyżki płac dla nauczycieli, które dalece odbiegają od faktycznie ponoszonych
wydatków na wypłatę zwiększonych wynagrodzeń, pozwolą na właściwe przygotowanie się do realizacji
zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, z uwzględnieniem konsekwencji trwania stanu epidemii
w Polsce. Jednocześnie apelowano, by Minister Edukacji Narodowej nie wprowadzał w błąd opinii
publicznej wskazując, że środki na podwyżki zostały uwzględnione w subwencji oświatowej.
Dla pełnego obrazu sytuacji należy przypomnieć fragment opinii z badania tzw. reformy
oświatowej z raportu NIK: „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). [Raport NIK „Zmiany w systemie oświaty”, Warszawa, 2019]
W przypadku naszej gminy relacja wydatków do subwencji oświatowej w ostatnich latach
przedstawia się następująco:
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Rycina 28

Wydatki oświatowe i subwencja oświatowa
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Jak widać, od roku 2017 następuje rozwieranie się linii wyznaczających poziom ponoszonych
wydatków i jak i otrzymywanej subwencji oświatowej.
Poniższy wykres pokazuje relację między wydatkami ogółem gminy a wydatkami oświatowymi
(dz. 801, 854) w ostatnich pięciu latach. Dzięki wzrostowi wyraźnemu dochodów udział procentowy
wydatków oświatowych co prawda maleje z 32 % do 25 %, ale kwotowo wydatki wzrosły o 1,25 mln zł.
Rycina 29

Relacja wydatków ogółem i oświatowych
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W Strategii Rozwoju Gminy edukacja znajduje swoje miejsce w celu operacyjnym „Rozwój usług
edukacyjnych jako jeden z ważniejszych czynników decydujących o rozwoju społeczno-gospodarczym
gminy”. Przyjęcie w planowaniu strategicznym wyodrębnionego celu dotyczącego doskonalenia oferty
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usług edukacyjnych oznaczało podjęcie przez gminę w najbliższym okresie działań mających na celu
wzmocnienie jakości edukacji. Wśród zadań znalazły się m.in.:
- zwiększenie dostępności i poprawa warunków edukacji przedszkolnej,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe przeznaczone dla najmłodszych.
- wyposażanie uczniów w szereg kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz umiejętności
skutecznego uczenia się.
- podniesienie jakości i efektywności kształcenia w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach.
- poprawa dostępności kształcenia dla osób niepełnosprawnych przez ciągłe dostosowywanie oferty
edukacyjnej do ich potrzeb, poprawa warunków do organizowania w przedszkolach i szkołach zespołów
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oddziałów integracyjnych, specjalnych oraz prowadzenia
edukacji włączającej.
W roku 2020 Komisja Oświaty Rady Miejskiej na swoich posiedzeniach zajmowała się
następującymi tematami:
-zapoznanie się z informacją CUW na temat przygotowań do obchodów Dnia Edukacji Narodowej
-analiza wyników egzaminu ósmoklasisty.
-analiza wydatków ponoszonych na oświatę.
-ocena stanu przygotowań do nowego roku szkolnego.
-przyjęcie informacji na temat przebiegu akcji letniej w szkołach
-przyjęcie Informacji szkół na temat akcji zima 2020 w mieście
-zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa obowiązującej w
roku szkolnym 2020/2021
W omawianym okresie podjęte zostały także 3 uchwały i 11 zarządzań regulujących kwestie
oświatowe.
**
W 2020 r. wydatki na: oświatę i wychowanie wyniosły 21 473 996 zł, edukacyjną opiekę
wychowawczą 593 355 zł, wspólną obsługę jst 910 098 zł. Głównymi żródłami finansowania zadań
oświatowych gminy są: subwencja oświatowa, środki własne jst, dotacja przedszkolna, dofinansowania
w ramach realizowanych projektów, granty oraz pozostałe dotacje. Łączna kwota subwencji oświatowej
na rok 2020 przekazana do 31.12.2020 r.wyniosła 11 584 276 zł. Udział w wydatkach gminy mają udzielane
przez Gminę Mszczonów dotacje na realizację zadań oświatowych i zadań z zakresu opieki nad dziećmi
do lat 3. Wysokość dotacji udzielonej w 2020 r. dla Niepublicznego Przedszkola „Smerfolandia" wyniosła
694526 zł. a dla Publicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina" - 1173114 zł. W ramach rozliczeń
międzygminnych poniesiono wydatki na dzieci korzystające z edukacji przedszkolnej w innych gminach
w wys. 105675 zł, ale – co warto podkreślić - zwroty za dzieci z innych gmin korzystających z edukacji
przedszkolnej na terenie naszej gminy wyniosły 642 496 zł.
Część wydatków finansowana była w ramach realizowanych projektów i programów. W 2020
roku kontynuowano realizację dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
„Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj” – realizatorem projektu była Szkoła Podstawowa im. Jana Adama
Maklakiewicza w Mszczonowie; Projekt „Szkoła w działaniu” – realizatorem projektu była Szkoła
Podstawowa im. Ks. Kan. M. Lipskiego w Osuchowie. W ramach partnerstwa w projekcie: „Mazowiecki
program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanym przez
Unię Europejską, Szkoła Podstawowa w Piekarach otrzymała sprzęt do zdalnej edukacji a wyłonieni
nauczyciele i uczniowie, wezmą udział w szkoleniach. Uzyskano również dofinansowania z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów grantowych „Zdalna Szkoła – wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ” i „Zdalna Szkoła +”. W ramach
programów gmina zakupiła laptopy i tablety przeznaczone do zdalnego nauczania. W ramach
Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa
w Piekarach zakupiła dwa monitory interaktywne.
Poszczególne placówki (łącznie z oddziałami i punktami przedszkolnymi) w roku 2020 generowały
przedstawione w kolejnej tabeli wydatki ogółem, które były pokrywane z różnych wskazanych źródeł.
Tabela 13 Podstawowe dane finansowe placówek szkolnych
wydatki
subwencja
środki własne
dochody
dochody
ogółem
oświatowa
gminy
inne
łączne
SP Bobrowce
771 263
434 565
303 619
33 078
467 643
SP Wręcza
1 469 868
882 994
495 576
91 299
974 293
SP Piekary
2 096 872
1 557 539
404 337
135 003
1 692 542
SP Lutkówka
1 790 967
1 016 890
655 154
118 923
1 135 813
SP Osuchów
1 598 177
629 466
869 381
99 329
728 795
SP Mszczonów
8 773 081
6 175 328
2 323 829
273 924
6 449 252
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Jak widać, tylko część wydatków była pokryta z naliczanej na poszczególne placówki subwencji
i dotacji. Budżet Gminy Mszczonów był więc zmuszony do finansowania części działań ze własnych
środków.
Kolejny wykres pokazuje jaka część wydatków była pokrywana ze środków własnych
Mszczonowa. W ujęciu procentowym najwięcej wsparcia wymagała Szkoła Podstawowa w Osuchowie
i Bobrowcach.
Rycina 30
Źródła pokrycia wydatków oświatowych
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W ujęciu ostatnich pięciu lat notuje się lekki wzrost w tendencji otrzymywanej subwencji
oświatowej , ale też i rosnący trend w wysokości wydatków ponoszonych na oświatę.
Rycina 31

Źródła finansowania, wydatki i dopłata Gminy
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Wydatki na zadania oświatowe to znacząca część budżetu gminy. Wśród nich, najwyższy udział
mają wydatki ponoszone na wynagrodzenia osobowe (szczególnie nauczycieli). Wysokość kosztów
wynika ze struktury zatrudnienia.
Poniższy wykres porównuje udział procentowy etatów na poszczególnych poziomach awansów
zawodowych do odpowiednich danych odnoszących się do całego kraju jak i woj. mazowieckiego.
Różnica w przypadku Mszczonowa jest wyraźna. Jest więcej nauczycieli mianowanych i
dyplomowanych. To teoretycznie ma wpływ na poziom nauczania, jak i powoduje większy dopływ
subwencji oświatowej. Jednaj należy pamiętać, ze też generuje wyższe koszty ponoszone przez
pracodawcę.
Rycina 32

Porównanie struktury procentowej awansów zawodowych nauczycieli
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Tabela 14
Łączne koszty edukacji
Płace nauczycieli
Płace inne

zł
21 473 996
13 680 276
3 326 952

proc.
100%
64%
15%

Uprzednio zwrócono już uwagę na niekorzystne trendy w zakresie demografii gminy. Liczba
mieszkańców spada a przyrost naturalny jest ujemny. Wciąż niekorzystnie wypadają migracje. Wszystkie
te czynniki mają niebagatelny wpływ na liczebność uczniów w gminie w ujęciu na poszczególne szkoły
w kolejnych latach Są to elementy, na które należy zwracać uwagę przy dość rozbudowanej sieci
placówek oświatowych. To co jest charakterystyczne, to różnica w liczebności uczniów między
największą szkolą w Mszczonowie a innymi.
Rycina 33
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Porównanie liczebności szkół w roku szkolnym 2019/2020 (SP)
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Rycina 34

Porównanie liczebności szkół w roku szkolnym 2020/21 (SP)
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Rycina 35

Edukacja przedszkolna (6 latki i więcej)
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Rycina 36

Liczba dzieci (2-5 lat) w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach, punktach
przedszkolnych w latach 2019/2020, 2020/21
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2 latki 2019/2020

2 latki 2021/2021

3 latki 2019/2020

Polityka oświatowa prowadzona przez władze Gminy Mszczonów od dłuższego czasu opiera się
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 zewnętrznych funduszy. Jest również powinnością – misją gminy - dbanie o swoich
najmłodszych mieszkańców. Jest to finansowanie przyszłości dzieci i młodzieży, choć niezależne od
gminy czynniki powodują, że poziom dopłaty do edukacji może mieć negatywny wpływ na
infrastrukturalny potencjał rozwojowy Mszczonowa.
Utrzymanie wysokiej jakości usług edukacyjnych będzie jednym z ważniejszych czynników
wpływających na poprawę jakości życia mieszkańców gminy oraz wysoką ocenę jej atrakcyjności.

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ
Zestawienie 2
Nr uchwały

– przedmiot uchwały -

realizacja

Sesja XVI – 10 stycznia 2020 r.
Uchwalono regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Mszczonów. Wszedł on w życie w 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Mszczonowa.

Uchwała XVI/133/20

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Mszczonów.

Uchwała XVI/134/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym.

Uchwała przyjęta w miejsce poprzedniej regulacji (Uchwała NR
XIII/77/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty)
Wykonanie
powierzono Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Uchwała XVI/135/20

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała przyjęta a dokument został wprowadzony do
stosowania

Uchwała XVI/136/20

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości
opłatę
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi.

Uchwała przyjęta i zastąpiła poprzednie regulacje ( Uchwała NR
XIII/76/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie ustalenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi). Jest stosowana
wraz z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała XVI/137/20

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Powołano doraźną „Komisję Statutową” w następującym
składzie: radny Łukasz Koperski - Przewodniczący Komisji, radni
Marek Zientek,
Krzysztof Krawczyk, Waldemar Suski,, której
zadaniem była
analiza obowiązującego statutu Gminy
Mszczonów oraz zaproponowanie zmian w statucie lub projektu
nowego statutu Gminy Mszczonów. Komisja działała do czasu
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zrealizowania zadania przyjęcia uchwały Rady Miejskiej w
Mszczonowie w sprawie Statutu Gminy Mszczonów lub zmiany
Statutu Gminy Mszczonów
Sesja XVII – dnia 22 stycznia 1920 r.
Uchwała XVII/138/20

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/124/19 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019 r. o 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 i weszła w życie z dniem podjęcia.
Przystąpiono do się do sporządzenia zmiany określonego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszczonów

Uchwała XVII/139/20

Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2020.

Uchwała przyjęta i stosowana

Uchwała XVII/140/20

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Żyrardowskiemu.

Uchwała przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia ; dotyczyła
utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów”, Środki
finansowe na
udzielenie
pomocy
określonej zostały
zabezpieczone zostały w uchwale budżetowej na 2020r.

Uchwała XVII/141/20

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/119/19 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mszczonów,
szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała zmieniająca brzmienie niektórych zapisów w uchwale
nr XV/119/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie została przyjęta i
wprowadzona w życie z dniem podjęcia.

Uchwała XVII/142/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.

Uchwała Wyrażająca zgodę na odpłatne nabycie na rzecz
mienia komunalnego Gminy Mszczonów nieruchomości
położonej w miejscowości Mszczonów gm. Mszczonów
oznaczonej jako działki o numerze ewidencyjnym 255/2 o pow.
0,1131 ha, 256/1 o pow. 0,0406 ha, dla której Sąd Rejonowy w
Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę
wieczystą PL1Z/00016352/9 została przyjęta. Wykonanie
powierzono Burmistrzowi Mszczonowa . Sąd Rejonowy w
Żyrardowie postanowieniem w sprawie sygn. akt I Co 132/19 z
dnia 06 października 2020 roku udziela nabywcy Gminie
Mszczonów
przybicia
prawa
własności.
(Niezwłocznie
wystąpiono o wydanie prawomocnego orzeczenia Sądu w
sprawie)
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Sesja XVIII – dnia 26 luty 2020 r.
Uchwała XVIII/143/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2020.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Uchwała XVIII/144/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Mszczonów.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Uchwała XVIII/145/20

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Mszczonów na lata 20192021.

Uchwała aktualizująca Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Mszczonów na lata 2019- 2021 została przyjęta i weszła w
życie z dniem podjęcia . Wykonanie uchwały powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa.

Uchwała XVIII/146/20

Podjęcie
uchwały
w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Gąba - Obszar I.

Uchwała został przyjęta (realizacja uchwal Nr XV/122/07 Rady
Miejskiej w Mszczonowie oraz Nr XXXV/245/17 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z 2017 r. oraz zgodnie ze Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Mszczonów (Uchwała nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z 2013r. z późn. zm.). Uchwała weszła w życie po
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego. Została ogłoszona na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Mszczonowie.

Uchwała XVIII/147/20

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Grabce
Józefpolskie.

Uchwała została przyjęta. Projekt rozpoczęty w 2020 r.
Opracowana została koncepcja planu.

Uchwała XVIII/148/20

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

Uchwała została przyjęta (realizacja uchwały Nr IV/26/19 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z 2019r. zgodnie z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów - Uchwała nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z 2013r. z późn. zm.). Uchwała weszła w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym i
została opublikowana
na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie.

Uchwała XVIII/149/20

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu
„Hala Sportowa” w Mszczonowie, ul. Szkolna 1 i związanych z nim

Uchwała została przyjęta a jej wykonanie
powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie po upływie
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urządzeń oraz opłat i stawek za korzystanie z tego obiektu i
urządzeń.

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego

Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektu
„Termy Mszczonów” w Mszczonowie, ul. Warszawska 52 i
związanych z nim urządzeń oraz opłat i stawek za korzystanie z
tego obiektu i urządzeń.

Uchwała została przyjęta a jej wykonanie
powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego

Uchwała XVIII/151/20

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Zdzieszyn i
Grabce Wręckie.

Uchwała została przyjęta
Burmistrzowi Mszczonowa

Uchwała XVIII/152/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości.

Uchwała wyrażająca zgodę na odpłatne nabycie na rzecz
mienia komunalnego Gminy Mszczonów nieruchomości
położonej w miejscowości Marków Towarzystwo gm. Mszczonów
oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 29/2 o pow.
0,0836 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00074740/0 została
podjęta. Akt notarialny nr 3438/2020 z dnia 16.06.2020 roku

Uchwała XVIII/153/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości 1285.

Uchwała wyrażająca zgodę na
zbycie niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, dla
której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00061369/1, oznaczonej jako
działki nr ew. 128/5 o pow. 0,8940 ha, 129/5 o pow. 1,1858 ha,
położonej w miejscowości Mszczonów została podjęta. Nie
wyłoniono nabywcy.
(Obecnie trwają przygotowania do
kolejnego przetargu)

Uchwała XVIII/154/20

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy
w miejscowości Wręcza.

Uchwała została podjęta a jej wykonanie
powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Uchwała XVIII/155/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości 15208

Uchwała wyrażająca
zgodę na zbycie niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, dla
której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00070637/7, oznaczonej jako
działka nr ew. 1520/8 o pow. 0,0825 ha, położonej w
miejscowości Mszczonów została podjęta Weszła i w życie z
dniem podjęcia. Nie wyłoniono nabywcy.

Uchwała XVIII/150/20

a

jej

wykonanie

powierzono
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Uchwała XVIII/156/20

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Mszczonowa.

Uchwała uznaje skargę na działalność Burmistrza Mszczonowa
w sprawie nienależycie wykonanej inwestycji przebudowa ul.
Sosnowej w Lutkówce Kolonii przy działkach skarżącego w
Lutkówce Kolonii , za nieuzasadnioną.
Zobowiązała
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie do
poinformowania skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

Uchwała XVIII/157/20

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/133/20 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Mszczonów.

Uchwała przyjęta i stosowana. Po uzyskaniu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie wprowadza
zmiany w uchwale Nr XVI/133/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie
z 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Mszczonów

Uchwała XVIII/158/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości dz. 255.1 poł. w Mszczonowie.

Uchwała wyrażająca zgodę na odpłatne nabycie na rzecz
mienia komunalnego Gminy Mszczonów zabudowanej
nieruchomości położonej w miejscowości Mszczonów gm.
Mszczonów oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym
255/1 o pow. 0,1592 ha, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
PL1Z/00027086/3. Została podjęta. Weszła w życie z dniem
podjęcia. Sąd Rejonowy w Żyrardowie postanowieniem w
sprawie sygn. akt I Co 131/19 z dnia 08 stycznia 2021 roku
przysądził prawo własności na rzecz Gminy Mszczonów.
(Niezwłocznie wystąpiono o wydanie prawomocnego
orzeczenia Sądu w sprawie)

Uchwała XVIII/159/20.

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

Uchwała
wyrażająca
zgodę
na
wydzierżawienie
dotychczasowemu dzierżawcy w drodze bezprzetargowej
powierzchnie 0,5000 ha stanowiącą części działki o nr ew. 77/9
o pow. 2,15 ha położonej w miejscowości Marków Świnice, dla
której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi księgę wieczystą nr
PL1Z/00018071/9, na czas oznaczony do trzech lat została
podjęta. I weszła i w życie z dniem podjęcia. Umowa
niepodpisana.

Sesja XIX – dnia 29 kwietnia 2020 r.
Uchwała XIX/160/20

Podjęcie uchwały
Mszczonów.

w

sprawie

uchwalenia

Statutu

Gminy

Uchwała została podjęta. Wykonanie uchwały powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa. Weszła w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego. Tym samym straciła moc uchwała Nr IV/20/03

Strona | 46

Raport o stanie Gminy Mszczonów w 2020 roku

__________________________________________
Rady Miejskiej z 2003 roku w sprawie Statut Gminy Mszczonów z
późniejszymi zmianami
Uchwała XIX/161/20

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/19 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Uchwała wprowadzająca w Statucie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Mszczonowie (załącznik do uchwały Nr
XI/78/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 2019) zmianę została
przyjęta. Jej wykonanie powierzono Burmistrzowi Mszczonowa.
Weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała XIX/162/20

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie rocznego
programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami
pozarządowymi na rok 2020.

Uchwała wprowadzająca zmiany na rok 2020 została podjęta
po przeprowadzeniu konsultacji. Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia.

Uchwała XIX/163/20

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2020.

Uchwała przyjmująca program na 2020 rok została podjęta. Jej
wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa.
Weszła w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała XIX/164/20

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za
zajęcie pasa drogowego.

Uchwała wprowadzająca nowe stawki została przyjęta. Weszła
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała XIX/165/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości dz. 90.12 poł w Mszczonowie.

Uchwała wyrażająca zgodę na zbycie niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, dla
której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00030764/4, oznaczonej jako
działka nr ew. 90/12 o pow. 0,8000 ha, położonej w miejscowości
Mszczonów została podjęta. Weszła w życie z dniem podjęcia.
Akt notarialny nr 7851/2020 z dnia 30.11.2020 roku.

Uchwała XIX/166/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym 207.2 poł. w
Mszczonowie.

Uchwała wyrażająca zgodę na
zbycie niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, dla
której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00062844/2, oznaczonej jako
działka nr ew. 207/2 o pow. 0,0768 ha, położonej w miejscowości
Mszczonów została podjęta. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia. Akt notarialny nr 5280/2020 z dnia 25.08.2020 roku.

Uchwała XIX/167/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której

Uchwała wyrażająca zgodę na
zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat z dotychczasowym
dzierżawcą na zabudowaną nieruchomość oznaczoną jako
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przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3
lat. w trybie bezprzetargowym.

działki o nr ew. 639/1 pow. 0,0560 ha, 639/2 pow. 0,0106 ha,
639/3 pow. 0,1677 ha, położoną w miejscowości Mszczonów gm.
Mszczonów, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi
księgę wieczystą nr PL1Z/00019731/1 została podjęta. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia. . Umowa dzierżawy zawarta
do 31 sierpnia 2021 roku.

Uchwała XIX/168/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości
w
trybie
bezprzetargowym
w
trybie
bezprzetargowym 24.1 poł w Suszeńcu.

Uchwała wyrażająca zgodę na
zbycie niezabudowanej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mszczonów, dla
której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą PL1Z/00048331/9, oznaczonej jako
działka nr ew. 24/1 o pow. 0,0389 ha, położonej w miejscowości
Suszeniec została podjęta. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia. Nie spisano aktu notarialnego. Strona wycofała się.

Uchwała XIX/169/20

Podjęcie
uchwały
w
sprawie
zaciągnięcia
pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Uchwała stanowiąca o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie 1.540.230 zł na pokrycie planowanego
deficytu budżetu gminy Mszczonów w związku z realizacją
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Tarczyńska” została podjęta.
Jej wykonanie
powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia. Umowa pożyczki pomiędzy Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska w Warszawie, a Gminą Mszczonów zawarta
została w dniu 25.09.2020r.

Uchwała XIX/170/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2020.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Uchwała XIX/171/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Mszczonów

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Sesja XX - dnia 27 maja 2020
Uchwała XX/172/20

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę
dodatku energetycznego.

Uchwała określająca wzór wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego stanowiący została przyjęta. Weszła w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Uchwała XX/173/20

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do załatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Uchwała upoważniająca Dyrektora MOPS w Mszczonowie do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej
w
sprawach
przyznawania
dodatków
energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
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została podjęta. Uchwała weszła w życie po 14 dniach od
ogłoszenie
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
Uchwała XX/174/20

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Dyrektora Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie.

Uchwała uznająca skargę złożoną przez Redaktora Naczelnego
„Echo Mszczonowa” za nieuzasadnioną została podjęta.
Zobowiązuje również
Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Mszczonowie do zawiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi wraz z uzasadnieniem.

Sesja XXI – dnia 24 czerwca 2020 r.
Uchwała XXI/175/20

Podjęcie uchwały
Mszczonów.

w

sprawie

uchwalenia

Statutu

Gminy

Uchwała przyjmująca Statut Miasta po uwagach została
podjęta. Straciła moc uchwała Nr IV/20/03 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z 2003 roku w sprawie Statut Gminy Mszczonów z
późniejszymi zmianami oraz Nr XIX/160/20 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z 2020r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Mszczonów. Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.

Uchwała XXI/176/20

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa
wotum zaufania za rok 2019.

Uchwała została podjęta po debacie nad raportem o stanie
Gminy Mszczonów. Rada Miejska w Mszczonowie udzieliła
wotum zaufania Burmistrzowi Mszczonowa.

Uchwała XXI/177/20

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Mszczonów za 2019 rok.

Uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszczonów na
2019 rok została podjęta. Weszła w życie w życie z dniem
podjęcia.

Uchwała XXI/178/20

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Uchwała bazująca na sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Mszczonów za 2019 rok, sprawozdaniu finansowym, opinii
RIO Warszawie, informacji o stanie mienia Gminy Mszczonów,
stanowisku Komisji Rewizyjnej,
udzielająca Burmistrzowi
Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok
2019 została podjęta. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia

Uchwała XXI/179/20

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Żyrardowskiemu.

Uchwała udziela z budżetu Gminy Mszczonów w 2020r. pomocy
finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu na realizację zadania na
„Utworzenie nowych linii komunikacyjnych w ramach ustawy o
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze
użyteczności publicznej na terenie Gminy Mszczonów” w
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wysokości 14.472 zł została podjęta. Wykonanie powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia
Uchwała XXI/180/20

Podjęcie
uchwały
w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Mszczonów
obejmującego działki o nr ew. 119/1, 119/2, 119/3 położone w
miejscowości Badowo-Dańki.

Uchwała przyjmująca plan została podjęta (realizacja uchwały
Nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 2015r. w sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, iż ustalenia
niniejszego planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Mszczonów (Uchwała nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013r. z późn. zm.). Wykonanie
powierzono Burmistrzowi Mszczonowa. Weszła w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego. Uchwała została opublikowana
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie

Uchwała XXI/181/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2020.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Uchwała XXI/182/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Mszczonów.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Sesja XXII – dnia 22 lipca 2020
Uchwała XXII/183/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości.

Uchwała wyrażająca zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargu na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy
najmu części wieży w Domu Strażaka, położonej na działce o nr
ewidencyjnym 603, w Mszczonowie, stanowiącej własność
Gminy Mszczonów, z przeznaczeniem na eksploatację urządzeń
i instalacji telefonii cyfrowej oraz wyrażająca zgodę na zawarcie
tej umowy na okres do dnia 30 czerwca 2025 r została podjęta.
Uchwała weszła w życie w życie z dniem podjęcia

Uchwała XXII/184/20

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Mszczonów
obejmującego działki o nr Ew. 83/2, 83/6, 83/10, 85/1, 86 położone
w miejscowości Adamowice, uchwalonego Uchwałą Nr XII/91/19
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 18 września 2019 r.

Uchwała przyjmująca wprowadzenie zmian w brzmieniu
zapisów w planie została podjęta ( w związku z Uchwałą Nr
XV/124/19 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 2019 r., zmienionej
Uchwałą Nr XVII/138/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 2020 r.,
po stwierdzeniu braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Mszczonów (Uchwała Nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej w
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Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013 roku z późn. Zm. Uchwała
weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uchwała XXII/185/20

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowopowstałym
ulicom w Mszczonowie.

Uchwała została podjęta. Wykonanie uchwały powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa. Weszła w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Uchwała XXII/186/20

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym
2020/2021.

Uchwała podjęta (w związku z Prawem oświatowym).
Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Sesja XXIII – dnia 26 sierpnia 2020 r.
Uchwała XXIII/187/20

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia i określenia zasad
przyznawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Mszczonów
”oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Mszczonów”.

Uchwała została podjęta. Jej celem jest uhonorowania osób i
instytucji, które wykazały się dużym wkładem w promocję i
rozwój społeczności lokalnej. Ustanawia tytuły: „Honorowy
Obywatel Gminy Mszczonów”, „Zasłużony dla Gminy
Mszczonów” . Weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.

Uchwała XXIII/188/20

Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania symboli Gminy
Mszczonów

Przyjęta Uchwała ustanawia wzory herbu, flagi, sztandaru,
zapisu nutowego, hejnału, insygniów Burmistrza oraz i
Przewodniczącego Rady, które stanowią własność Gminy
Mszczonów i podlegają ochronie prawnej. Ustanawia się normy
obowiązujące w Gminie Mszczonów używania i stosowania
symboli Gminy. Uchwała weszła i w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.

Uchwała XXIII/189/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej
opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w
kompostowniku przydomowym.

Uchwała została przyjęta. Tym samym straciła moc Uchwała Nr
XVI/134/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 2020 r. Wykonanie
uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa. Prawo weszło w
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego
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Uchwała XXIII/190/20

Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Mszczonów.

Przyjęta została Uchwała ogłaszająca tekst jednolity uchwały
Nr XVI/133/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 10 stycznia
2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Mszczonów. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia. Obwieszczenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uchwała XXIII/191/20

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki
paliwa w gminie Mszczonów, obowiązującej w roku szkolnym
2020/2021.

Uchwała podjęta w związku z Prawem oświatowym . Tym
samym straciła moc uchwała NR XXII/187/20 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej
ceny jednostki paliwa w Gminie Mszczonów, obowiązującej w
roku szkolnym 2020/2021. Wykonanie uchwały powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Uchwała XXIII/192/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3
lat, dot. części działki nr ew. 639.1 poł. w Mszczonowie.

Przyjęta uchwała wyraża zgodę na wydzierżawienie
dotychczasowemu dzierżawcy w drodze bezprzetargowej
powierzchnię 234 m2 stanowiącą część zabudowanej
nieruchomości oznaczonej jako działka nr ew. 639/1 o pow.
0,0560 ha, położonej w miejscowości Mszczonów gm.
Mszczonów, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie prowadzi
księgę wieczystą nr PL1Z/00019731/1 na czas oznaczony do 31
sierpnia 2021 roku. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi
Mszczonowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała XXIII/193/20

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Mszczonowa.

Podjęto uchwałę, która uznaje skargę złożoną na działalność
Burmistrza Mszczonowa w związku z wydanymi dwoma
postanowieniami w sprawie pokrycia przez skarżących kosztów
rozgraniczenia
nieruchomości,
za
nieuzasadnioną.
Zobowiązano
Przewodniczącego
Rady
Miejskiej
do
poinformowania skarżących o sposobie załatwienia skargi.

Uchwała XXIII/194/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2020.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Uchwała XXIII/195/20

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Żyrardowskiemu.

Przyjęta uchwała udziela z budżetu Gminy Mszczonów w 2020r.
pomocy
finansowej
Powiatowi
Żyrardowskiemu
na
opracowanie projektu budowlanego na „Rozbiórkę i budowę
mostu w ciągu drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów – Piekary
– Wygnanka – granica województwa – (Cychry)” wraz z
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dojazdami w wysokości 40.000 zł. Wykonanie uchwały
powierzono Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.
Uchwała XXIII/196/20

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do
Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Przyjęta uchwała dotyczy wniesienia skargi kasacyjnej do
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1
lipca 2020 roku sygnatura akt IV SA/Wa 1795/19 w sprawie ze
skargi skarżących na uchwałę Rady Miejskiej w Mszczonowie z
2018 roku nr II/7/18 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Wręcza oraz fragment
miejscowości Wręcza A. Wykonanie uchwały powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia. Skarżący, będący właścicielami nieruchomości, na
podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym złożyli do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę
na uchwałę Rady Miejskiej w Mszczonowie nr II/7/18 z dnia 28
listopada 2018 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Wręcza oraz fragment
miejscowości Wręcza A. Skarżący zarzucili uchwale naruszenie
ich interesu prawnego, podnosząc między innymi, naruszenie
przez plan art. 93 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 1
lipca 2020 roku w punkcie 1 oddalił skargę jednego ze
skarżących, w punkcie II wyroku orzekł nieważność zaskarżonej
uchwały w części dotyczącej przebiegu drogi publicznej 2DK/D
przez działkę ewidencyjną skarżącego oraz przebiegu drogi
publicznej 4DK/D przez działki, których właścicielem jest
skarżący. W dniu 30 lipca 2020 roku WSA w Warszawie doręczył
odpis wyroku wraz z uzasadnieniem. Od wyroku Rada Miejska w
Mszczonowie złożyła w dniu 27.08.2020 r. skargę kasacyjną.
Sprawa jest w trakcie rozpoznania.

XXIV Sesja – dnia 30 września 2020 r.
Uchwała XXIV/197/20

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
utworzenia i nadania Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Mszczonowie.

Przyjęto uchwalę zmieniającą brzmienie Statutu Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Mszczonowie. Z dniem 31 grudnia 2020 roku straciła
moc Uchwała Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 2011
r. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa.
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Uchwała została ogłoszona
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego Weszła w życie z dniem 1 stycznia
2021r.
Uchwała XXIV/198/20

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały NR XVIII/149/20
Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie
zasad i trybu korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w
Mszczonowie, ul. Szkolna 1 i związanych z nim urządzeń oraz opłat
i stawek za korzystanie z tego obiektu i urządzeń

Przyjęto uchwałę, która
z
dniem 31 grudnia 2020 r.
spowodowała utratę mocy uchwały NR XVIII/149/20 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z 2020 r. w sprawie zasad i trybu
korzystania z obiektu „Hala Sportowa” w Mszczonowie oraz opłat
i stawek za korzystanie z obiektu i urządzeń. Uchwałę ogłoszono
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Uchwała XXIV/199/20

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/24/11 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 14.02.2011r. w sprawie zasad
korzystania z kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012”
w Mszczonowie, ul. Szkolna 3.

Przyjęto uchwałę, która
z
dniem 31 grudnia 2020 r.
spowodowała utratę mocy uchwały Nr VI/24/11 Rady Miejskiej
w Mszczonowie z dnia 2011r. w sprawie zasad korzystania z
kompleksu boisk sportowych „ Moje boisko Orlik 2012” w
Mszczonowie. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi
Mszczonowa. Uchwała podlegała ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała weszła w
życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Uchwała XXIV/200/20

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na realizację zadania pn.: „Budowa Punktów
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie
Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice".

Podjęta uchwała przyjmuje
w roku 2020 z NFOSiGW w
Warszawie dofinansowanie do kwoty 3 378 933 zł) w ramach
dofinansowanie zadania w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 z przeznaczeniem na
realizację wspólnie z Gminą Puszcza Mariańska i Gminą
Radziejowice
przedsięwzięcia
pn.:
„Budowa
Punktów
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie
Gmin:
Mszczonów,
Puszcza
Mariańska,
Radziejowice".
Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała XXIV/201/20

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Burmistrza Mszczonowa.

Przyjęta uchwała uznaje
skargę doręczoną do Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie we wrześniu 2020r. przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji na działalność Burmistrza
Mszczonowa w sprawie podcięcia przez pracowników ZGKiM w
Mszczonowie, pnączy winobluszczu, gałęzi robinii akacjowej i
lipy przerastających przez ogrodzenie Skarżącego na stronę
drogi
publicznej
za
nieuzasadnioną.
Zobowiązuje
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mszczonowie do

.
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poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała XXIV/202/20

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Zdzieszyn i
Grabce Wręckie.

przyjęta Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Zdzieszyn i Grabce
Wręckie. Straciła moc Uchwała Nr XVIII/151/20 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Zdzieszyn i
Grabce Wręckie. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Projekt rozpoczęty w 2020 r, opracowana została koncepcja
planu.

Uchwała XXIV/203/20

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/53/15 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 2015r., o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującego działki nr ew.
82/5, 82/6, 83, 84, 85, 86, 87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 88/1, 88/2, 89/1,
89/2, 90/1, 90/2 w ich granicach ewidencyjnych.

Przyjęto uchwałę, która do uchwały Nr X/53/2015 Rady Miejskiej
w Mszczonowie z 2015 r. wprowadza się zmiany brzmienia oraz
zmiany
załącznika graficznego.
Wykonanie uchwały
powierzono Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.

Uchwała XXIV/204/20

Podjęcie
uchwały
w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment
Miasta Mszczonowa OBSZAR I (działka nr ew. 82/6).

Uchwała przyjmująca plan została podjęta (realizacja Uchwały
Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 2015r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Mszczonowa, zmienionej Uchwałą Nr
XXIV/203/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 2020 roku, przy
stwierdzeniu, że ustalenia nie naruszają Studium uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy
Mszczonów. Wykonanie Uchwały powierzono Burmistrzowi
Mszczonowa. Weszła w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego. Uchwała została opublikowana na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Mszczonowie.

Uchwała XXIV/205/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym 94.5 poł. w Lublinów

Przyjęto uchwałę wyrażającą
zgodę na zbycie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Mszczonów, położonej w miejscowości Lublinów gm. Mszczonów
oznaczonej jako działka nr ew. 94/5 o pow. 0,1997 ha powstałej
z podziału działki nr 94/3 o pow. 0,62 ha na podstawie decyzji
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Burmistrza Mszczonowa nr RG.6831.1.2020.WR z dnia 30 marca
2020 roku. . Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Akt
notarialny nr 8393/2020 z dnia. 16.12.2020 roku.
Uchwała XXIV/206/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2020.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Uchwała XXIV/207/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią prognozę Finansową
gminy Mszczonów.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

XXV Sesja - dnia 28 października 2020 r.
Uchwała XXV/208/20

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego
Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mszczonów na lata 20202022.

Podjęto uchwałą Gminny Program Wspierania Rodziny w
Gminie Mszczonów na lata 2020-2022. Wykonanie uchwały
powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa oraz Dyrektorowi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała XXV/209/20

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt.
„Centrum
Usług
Społecznych
w
Gminie
Mszczonów”
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II: Efektywne polityki
publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 8.2
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przyjęto uchwałę w zw. z Europejskim Funduszem Społecznym w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na
lata 2014-2020 Zatwierdzającą przystąpienie
do realizacji
projektu pt.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie
Mszczonów”. Rada Miejska w Mszczonowie udzieliła Burmistrzowi
pełnomocnictwa do podpisania umowy partnerskiej oraz
umowy o dofinansowanie projektu finansowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego” oraz jego realizacji, w tym
do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania
dokumentów oraz dokonania innych czynności koniecznych dla
realizacji tego pełnomocnictwa. Uchwała weszła w życie z
dniem podjęcia; podlegała ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie oraz wywieszeniu
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

Uchwała XXV/210/20

Podjęcie
uchwały
w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
gminy
Mszczonów
obejmującego działkę o nr ew. 35/1 położoną w miejscowości
Wręcza A.

Uchwała została przyjęta i obowiązuje (realizacja uchwały Nr
XXXIX/275/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 2017r. po
stwierdzeniu, ze ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Mszczonów. Dla terenu w granicach objętych uchwałą
straciła moc Uchwała Nr XV/83/2004 z 2004 r. Prawo weszło w

Strona | 56

Raport o stanie Gminy Mszczonów w 2020 roku

__________________________________________
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Uchwała XXV/211/20

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mszczonowa obejmującego działkę nr ew. 1634/17.

Uchwała została przyjęta i przystąpiono do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Mszczonowa obejmującego działkę nr ew. 1634/17. Wykonanie
Uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa. Weszła w życie
z dniem podjęcia

Uchwała XXV/212/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargu na zawarcie umowy najmu nieruchomości lokal Osuchów.

Podjęto uchwalę wyrażająca
zgodę na odstąpienie od
obowiązku przetargu na zawarcie na okres pięciu lat umowy
najmu lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy
Mszczonów, położonego w Osuchowie przy ul. Piekarskiej 2, z
przeznaczeniem na prowadzenie salonu kosmetycznego.
Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała XXV/213/20

Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości.

Podjęto uchwałę określającą
roczne stawki podatku od
nieruchomości jak i zwolnień od podatku od nieruchomości.
Wykonanie Uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa.
Uchwała podlegała
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i weszła w życie z dniem 1
stycznia 2021 r

Uchwała XXV/214/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2020.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Uchwała XXV/215/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Mszczonów.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

XXVI Sesja – dnia 25 listopada 2020 r.
Uchwała XXVI/216/20

Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za niektóre
świadczenia pomocy społecznej.

Podjęto uchwałę ustalającą zasady zwrotu wydatków na
pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe oraz zasiłki na
ekonomiczne usamodzielnienie się osoby, będące w zakresie
zadań własnych gminy, przyznane pod warunkiem zwrotu.
Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa.
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Uchwała XXVI/217/20

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania
organowi
regulacyjnemu
projektu
zmiany
„Regulaminu

Podjęta uchwała przekazuje do zaopiniowania projekt zmiany
„Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”
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dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego
na terenie Gminy Mszczonów.

obowiązującego na terenie Gminy Mszczonów, organowi
regulacyjnemu tj. Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą
w
Warszawie.
Wykonanie
uchwały
powierzono
Przewodniczącemu Rady Gminy Mszczonów.

Uchwała XXVI/218/20

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu
rozwoju
i
modernizacji
urządzeń
wodociągowych
i
kanalizacyjnych.

Uchwalą przyjęto
wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Mszczonowie.
Wykonanie Uchwały
powierzono Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.

Uchwała XXVI/219/20

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi
Mszczonowa upoważnienia do kształtowania cen i opłat za
korzystanie z obiektów i pomieszczeń lub urządzeń będących w
dyspozycji Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie, ul.
Żyrardowska 4 i pozostałych usług o charakterze odpłatnym.

Przyjęta uchwała upoważniła
Burmistrza Mszczonowa do
ustalania w drodze zarządzenia wysokości cen i opłat za
korzystanie z obiektów pomieszczeń lub urządzeń będących w
dyspozycji Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie i
pozostałych usług o charakterze odpłatnym obiektu Uchwała
podlegała
opublikowaniu
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i weszła w życie po upływie 14
dni od daty jej ogłoszenia.

Uchwała XXVI/220/20

Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy
Mszczonowa".

Rada Miejska przyjętą uchwałą nadała tytuły „Zasłużony dla
Gminy Mszczonów”. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała XXVI/221/20

Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy
Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Uchwała przyjęła
„Roczny program współpracy Gminy
Mszczonów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021” .
Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa.
Weszła w życie z dniem podjęcia

Uchwała XXVI/222/20

Podjęcie
uchwały
w
sprawie
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Mszczonów
obejmującego fragment miejscowości Grabce Józefpolskie oraz
fragment miejscowości Marków -Towarzystwo – Obszar III.

Uchwałą przyjęto miejscowy plan
zagospodarowania
(realizacja uchwały Nr XV/120/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie
z 2007 r. oraz Uchwały Nr XLIX/359/18 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/07
Rady Miejskiej w Mszczonowie z 2007 r po stwierdzeniu, że plan
jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Straciła moc uchwała Nr
XLI/309/97 z 1997r. Rady Miejskiej w Mszczonowie w obszarze
niniejszego planu. Wykonanie Uchwały powierzono Burmistrzowi
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego
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Uchwała XXVI/223/20

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
stanowiącej podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2021.

Przyjęto uchwałę, która obniża się średnią cenę skupu żyta
będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2021 na obszarze Gminy Mszczonów, ogłoszoną w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Wykonanie Uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa.
Uchwała podlegała
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i weszła w życie z dniem 1
stycznia 2021 r

Uchwała XXVI/224/20

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przyjęta uchwała zmienia zapis w Uchwale Nr XIX/168/20 Rady
Miejskiej w Mszczonowie z 2020r w sprawie zaciągnięcia pożyczki
długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z
realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu
Tarczyńska.”. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Z uwagi na błąd pisarski jaki pojawił się w numerze uchwały
podlegającej zmianie, uchwała został uchylona w dniu
16.12.2020r.

Uchwała XXVI/225/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2020.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Uchwała XXVI/226/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Mszczonów.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Sesja XXVII – 16 grudnia 2020 r.
Uchwała XXVII/227/20

Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2021 rok wraz
z wnioskiem o wniesienie autopoprawki.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem 1 stycznia
2021r. Uchwała podlegała ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego

Uchwała XXVII/228/20

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mszczonów.

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Uchwała XXVII/229/20

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klubu Senior+.

Przyjęta uchwała
zapewnia wsparcia Seniorom poprzez
umożliwienie korzystania z oferty aktywizującej, edukacyjnej,
kulturalnej, rekreacyjnej poprzez utworzenie ośrodka wsparcia
pod nazwą Klub Senior+ z siedzibą w Mszczonowie. Dokonano
połączenia ośrodka wsparcia Klub "Senior+" z jednostką
organizacyjną pomocy społecznej - Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Mszczonowie. Wykonanie uchwały
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powierzono Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Uchwała XXVII/230/20

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi
Mszczonowa upoważnienia do kształtowania cen i opłat za
korzystanie z obiektów i pomieszczeń lub urządzeń będących w
dyspozycji Szkoły Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w
Mszczonowie, ul. Warszawska 27.

Podjęta uchwała przekazuje Burmistrzowi Miasta ustalanie
wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów pomieszczeń lub
urządzeń będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej im. Jana
Adama Maklakiewicza w Mszczonowie w formie zarządzenia.
Uchwała podlegała opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i weszła w życie po upływie 14
dni od daty jej ogłoszenia.

Uchwała XXVII/231/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
aglomeracji Mszczonowa.

Podjęta uchwała wyznacza aglomerację Mszczonów położoną
w powiecie żyrardowskim, w województwie mazowieckim.
Tworzą ją miejscowości: Mszczonów, Adamówek, BadowoDańki, Badowo-Mściska, Grabce Józefpolskie, Kamionka,
Marków-Towarzystwo, Marków – Świnice, Wręcza, Wymysłów,
Sosnowica,
Świnice.
Wykonanie
uchwały
powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa. Weszła ona w życie po upływie 14
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego

Uchwała XXVII/232/20

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości dz. 90.13 poł w Mszczonowie.

Podjęto
uchwałę
wyrażająca
zgodę
na
zbycie
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Mszczonów, oznaczonej jako działka nr ew. 90/13 o pow. 2,2296
ha, położonej w miejscowości Mszczonów, dla której Sąd
Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą PL1Z/00030764/4.
Wykonanie uchwały
powierzono Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia. Działka będzie zbywana w trybie przetargu
ustnego nieograniczonego w roku 2021.

Uchwała XXVII/233/20

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy, z nową
datą.

Podjęto uchwałę, w której odwołuje się Panią Jadwigę
Barbulant ze stanowiska Skarbnika Gminy z dniem 30 grudnia
2020r. z powodu przejścia na emeryturę. Wykonanie uchwały
powierzono Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia.

Uchwała XXVII/234/20

Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy (z nową
datą) .

Podjęto uchwałę powołującą
na wniosek Burmistrza
Mszczonowa z dniem 31 grudnia 2020 roku Pani Anety
Ciechańskiej- Gołyńskiej
na stanowisko Skarbnika Gminy.
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Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Uchwała XXVII/235/20

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

Uchwałą zatwierdzono
gminny program profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii i przemocy w rodzinie na 2021 rok. Wykonanie
uchwały powierzono Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała
weszła w życie z dniem podjęcia.

Uchwała XXVII/236/20

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podjęto uchwałę zmieniającą zapisy w Uchwale Nr XIX/169/20
Rady Miejskiej w Mszczonowie z 2020r w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie
wysokości kwoty zaciąganej pożyczki. Niniejszą Uchwałą
uchylono
Uchwałę Nr XXVI/224/20 Rady Miejskiej
w Mszczonowie z 2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi
Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W dniu
17.12.2020r zawarty został Aneks do Umowy Pożyczki z dnia
25.09.2020r. korygujący kwotę zaciąganej pożyczki do wysokości
1.093.048,00 zł.

Uchwała XXVII/237/20

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu i planu
finansowego
niezrealizowanych
kwot
wydatków
niewygasających z upływem roku 2020.

Podjęta
uchwała
ustala
wykaz
i
plan
finansowy
niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem
roku budżetowego 2020, Wykonanie uchwały powierzono
Burmistrzowi Mszczonowa. Uchwała weszła w życie z dniem
podjęcia.

Uchwała XXVII/238/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy
Mszczonów na rok 2020

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia

Uchwała XXVII/239/20

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową
Gminy Mszczonów

Uchwała została przyjęta i weszła w życie z dniem podjęcia
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INTERPELACJE RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W 2020 ROKU
Zestawienie 3
Data
21 grudnia 2020

Składający
Marek Baumel

Treść interpelacji

Odpowiedź

Dot.: zainstalowanie ławek na odcinkach prowadzących do
strategicznych miejsc w mieście oraz brak spójności w kwestii
oznakowania dróg na terenie miasta.

Odpowiedz Burmistrza Mszczonowa z dnia 30.12.2020:
Ławki zostaną zainstalowane w możliwe najszybszym
czasie.

Interpelacja nr 1: Mieszkańcy Osiedla przy ulicy Spokojnej
proszą o zainstalowanie ławek na odcinkach prowadzących
do
strategicznych
miejsc
w
mieście.
Interpelacja nr 2: Mieszkańcy zgłaszają brak spójności
oznakowania dróg na terenie miasta., które jest miejscami i
wprowadzające w błąd uczestników ruchu drogowego.
Celem jest zlikwidowanie
chaosu informacyjnego i
przeciwdziałanie kolizjom drogowym.

Choć oznakowanie jest wykonane zgodnie z projektami
Starostwa Powiatowego w Żyrardowie, to jednak
zostaną do niego zgłoszone uwagi z wnioskiem o
przegląd.

21 grudnia 2020

Mirosław Wirowski -

Dot. wykonanie wyniesienia spowalniającego na ul.
Maklakiewicza i oświetlenie na rogu ulic Rolnicza / Grójecka
Mieszkańcy proszą
o poprawę bezpieczeństwa na ul.
Maklakiewicza i wykonanie wyniesienia spowalniającego.
Radny prosi również o oświetlenie rogu ulic Rolnicza /
Grójecka.

Odpowiedz Burmistrza Mszczonowa z dnia 30.12.2020:
Zapowiedz przygotowania zmian w stałej organizacji
ruchu i oświetlenia na wspomnianych ulicach . Po
zatwierdzeniu formalnym rozpocznie się proces
poszukiwania wykonawców.

1 października

Łukasz Koperski -

Wniosek o skierowanie dodatkowych patroli policji na ul.
Grójecką w Mszczonowie gdzie mieszkańcy skarżą się na
nieprzestrzeganie przez kierowców ograniczenia prędkości
oraz ruch samochodów ciężarowych na ulicy Grójeckiej. Dla
osób korzystających z MOPS i CUW jest to groźne. Wniosek o
skierowanie patroli policji w rejon tej ulicy w ramach
podpisanego porozumienia z Powiatowym Komendantem
Policji w Żyrardowie na realizację dodatkowych patroli policji
na terenie Gminy Mszczonów z zadaniem egzekwowania
przestrzegania przepisów ruchu drogowego na ul. Grójeckiej
w Mszczonowie.
Wniosek o uzupełnienie asfaltu pod progiem zwalniającym na
ul. Tańskiego w Mszczonowie.

Odpowiedz Burmistrza Mszczonowa z dnia 7.10.2020:
Zostało wysłane pismo do komendanta lokalnej policji
z prośbą o skierowanie dodatkowych patroli we
wspomniany rejon. Jednocześnie zapowiedziano
budowę wyniesionego przejścia dla pieszych koło
MOPS.

25 czerwca 2020 Mirosław Wirowski -

Odpowiedz Burmistrza Mszczonowa z dnia 2.7.2020:
Zgłoszona we wniosku naprawa ulicy została wykonana
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23 czerwca 2020 Waldemar Suski

27 maja 2020

Dorota
Kaźmierczak -

17 lutego 2020

Katarzyna
Ciećwierska -

Interpelacja dot. montażu przewijaków dla niemowląt w
miejscach odpoczynku.
Podobnie jak się to dzieje w innych miastach w Polsce w
miejscach odpoczynku (parki, skwery)
Dot.: poprawy nawierzchni skrzyżowania ul. Wiśniowej i
Spacerowej w Bobrowcach
Mieszkaniec wnioskuje o poprawę nawierzchni skrzyżowania
ulicy Wiśniowej oraz Spacerowej, gdzie brak jest możliwości
skrętu większymi pojazdami do 10 ton. Dodatkowa prośba o
sprawdzenie czy ulica Wiśniowa jest odpowiedniej szerokości?
Dochodzą skargi mieszkańców na samochody sprzedawców
z targowiska przy ulicy Morelowej blokujące przejazd. Wniosek
o
zmianę organizacji ruchu na tej ulicy, przy czym
proponowane zmiany miałaby dotyczyć tylko dni targowych
w określonych godzinach np. 6.00-14.00. jednoczesna prośba
o wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na skrzyżowaniu ul.
Morelowej z ulicą przy której są pawilony handlowe i usługowe,
w celu umożliwienia swobodnego wjazdu sprzedawcom na
miejsca do handlu jak również właścicielom sklepów i
mieszkańcom prywatnych posesji.

Odpowiedz Burmistrza Mszczonowa z dnia 7.7.2020:
Zapowiedz wprowadzenia wymienionych urządzeń do
planowanych inwestycji
Odpowiedz Burmistrza Mszczonowa z dnia 30.12.2020:
Ulica Spacerowa jest przewidziana w 2020 r. do
przebudowy. Parametry łuków będą wykonane
zgodnie z projektem budowlanym z możliwością
drobnych korekt.
Odpowiedz Burmistrza Mszczonowa z dnia 10.03.2020:
Miejsce jest skomplikowane, również ze względu na
rozbieżne interesy różnych użytkowników dróg. Same
zmiany oznakowania wymagają opinii Policji i
akceptacji
Starostwa
Powiatowego.
Została
zapowiedziane rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad
oznakowaniem rejonu. Po akceptacji ww. instytucji,
nastąpi wdrożenie wybranego rozwiązania.
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ZAKOŃCZENIE
Trudny rok 2020 mamy poza sobą. Przedstawiony raport – przypomnienie zakresu i wyników
naszych wspólnych działań pokazuje historię naszej Gminy w tym trudnym okresie.
W nowy etap – rok 2021 wchodziliśmy mając plan na to, co chcemy zrobić. Rada Miejska
przyjęła plan dochodów budżetu w wys. 93,6 mln zł i wydatków w wys. 99,7 mln. Zł. W naszych działaniach
przewidujemy dalsze inwestycje i naprawy dróg (4,3 mln zł), rozwój gospodarki komunalnej, w tym
finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, rozwoju kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociągowej, rozbudowę ujęcia wody, stałe oczyszczanie miasta i wsi gminy, utrzymanie zieleni,
oświetlenie dróg, ulic i placów (21,2 mln zł), szereg zadań ważnych dla lokalnych społeczności
wykonywanych w ramach funduszy sołeckich (prawie 800 tys. zł), wspieranie pomocy społecznej (4,7 mln
zł), dofinansowanie bezpieczeństwa publicznego, w tym OSP (3,5 mln zł). Dużo będzie nas kosztować
finansowanie oświaty (24,7 mln zł). Na część działań dostaniemy subwencję ze strony państwa, na
niektóre pozycje wydatkowe dotację (już w tym roku otrzymaliśmy dofinansowania ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2021 i 2022 kwotę w wys. 4, 654 mln zł !).
Znacząca część wydatków będzie poniesiona ze
środków własnych Gminy. Jakie one będą? Co ten rok nam
przyniesie ? Miejmy nadzieję, że sytuacja spowodowana przez
COVID wróci do normy, że przedsiębiorcy i mieszkańcy będą
mogli normalnie żyć, pracować i zarabiać. Liczmy na to, że
nasza gmina będzie mogła gościć rzeszę turystów. Mam
głęboką nadzieję, że i Urząd Miejski będzie mógł normalnie
pracować i widoczny obok komunikat będzie mógł zniknąć i
stanie się tylko historią.
Wiele osób i instytucji zastanawia się nad tym, jak
będzie wyglądać świat, a więc i nasz kraj w okresie po
pandemii. PIE w swoich badania (Dębkowska, K., KłosiewiczGorecka, U., Szymańska, A., Ważniewski, P., Zybertowicz, K.
(2020), Polskie miasta w czasach pandemii, Polski Instytut
Ekonomiczny), rysuje różne scenariusze. Warto zwrócić
uwagę, na następujące elementy:
Pandemia COVID-19 sprawiła, że jedynie niewielka część
miast w najbliższym roku planuje zwiększenie swojej aktywności
inwestycyjnej.
Niespodziewane
wydatki
związane
z
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego i
wsparcia przedsiębiorców oraz zmniejszone wpływy do
budżetów miast spowodowały, że muszą one oszczędniej
planować swoje wydatki na najbliższy rok. (…) W większości
przypadków pandemia COVID-19 nie wpłynęła na zmianę
planów (…) deklarowała tak ponad połowa badanych,
najwięcej w przypadku inwestycji w infrastrukturę drogową (64
proc.) i rewitalizacji obszarów w mieście (64 proc.). Najwięcej
(samorządów)
planowało
zwiększenie
inwestycji
poprawiających jakość powietrza, działań związanych z
kreowaniem własnego wizerunku, inwestycji w infrastrukturę
drogową. (…) Deklaracje wzrostu mogą wiązać się z ogólną
polityką inicjowania inwestycji publicznych (…), co jest podyktowane potrzebą podtrzymywania
pozytywnej koniunktury na rynku pracy, szczególnie lokalnym. W tym kontekście warto zauważyć, że
najwięcej deklaracji wzrostu inwestycji w infrastrukturę drogową występuje w przypadku miast z liczbą
mieszkańców poniżej 20 tys.
Co będzie dalej? Należy się liczyć z mniejszą liczbą wyjazdów natury ekonomicznej poza miejsce
zamieszkania, ale też z mniejszym napływem pracowników zza wschodniej granicy. To może
spowodować „naturalny silniejszy popyt na pracowników krajowych, pobudzający migracje do
ośrodków koncentrujących miejsca pracy. Po drugie, ale to już w znacznie dłuższej perspektywie,
reorganizacja gospodarcza (…) mogłaby przyczynić się do pobudzenia produkcji w mniejszych
ośrodkach, (…). Skutkowałoby to atrakcyjnością takich miejsc pod względem pracy, a więc wzrostem
atrakcyjności w jej rozumieniu migracyjnym.”
Warto byśmy wspólnie – w kontekście Gminy Mszczonów obserwując rok 2021 nad tym się
również zastawiali.
Józef Grzegorz Kurek, Burmistrza Mszczonowa
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