
Rada MĘska w Mszczonowie
Kcmisja Skarg, Wniosków i Petycji

Projekt protokołu nr 5

V Posiędzenie w dniu 20 majaż020 r.
obrady rozpoczęto 20 maja 2020 o godz. 12:30. a zakończol1o o goclz. i3:02 tego Samego

dnia.

W posieclzeniu wzięło udział 4 członków.

Obecni:
1. Płe+€h:aa
2 . Katar z,v na C iećwierska
3, Barbara Gryglewska
4. Andrzej Osial
5. Ryszard Stusiński

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Dl,rektora Gminnego Centrum Irrfbrmacji \ł'

Nrlszczonor,vie

Przebieg dyskusji
Przełvodniczący Konrisji Skarg. Wnioskólv i Petvcji Arrdrzej Osia1 przedstaw-ił tręść

skargi na Dyrektor Gminne_eo Centrum intbrmacji rł Mszczclrro,1ł,ie rvraz z jej łuasadnieniem.

\ł-płynęła ona do Rady Miejskiej rł,Mszczonowie lł.dniu 29 kwietnia br. drogą elektroniczrrą

na adres rnailorł1 rada.miejska@mszczonow.pi wTaz z załącznikami tj. i,vnioskiern

skielolł.anyrrl \\r dnirr |7 krvietnia 2020 f. drogą mailor,ł'ą na adres

urząd.mieiski@mszczonow.p1 do BunłisttzaMszczono\,ya dotycząc.vm sfinarrsorł,arria zakupu

maseczek octrlonnych dla mieszkańcólł otaz odporł,iedzią udzieloną pr7ez Dyrektor

Gminnego Centrum Informacji, Panią Magdalenę Podsiadł_v. Skarga \yTaz z aneksami stanowi

zaŁącznlk do projektu protokołu. Ponadtc. Przer.vodniczący Komisji Skarg, Wnioskórł' i
Pet,vcji Andrzej Osial zapytń cz1- odpowiedź na rvniosek sliarzącego była korrsultou'ana z

Panem Burmistrzem,

Pani Magdalena Podsiadł,v. Dyrektor Gnrinnego Centrum Inlbmacji rł N4szczcnolvie,

poinfbrmow,ńa, że w dniu 17 kwietnia br. do Burmistrza Mszczonowa wpłynał wniosek od

Redaktora naczelnego podalu ,.Echcl Mszczonow-a' odnośnie zakupu maseczek ochrorrn_vch

dia mieszkańcór,v. Z.ostŃ on przekazany przęz lłładze miasta do Dyrektor Gminnego Centrum

Informacji. Potradto, Pani N{agdalena Podsiadły pointbtmolvała, że po uzgodnierriu z Panem

Burmistrzem odpowiedzi na temat działań zrviązanych z rozdawanienr masec,zek dla

nrieszkaricóiv gminy Mszczonór.ł,, odporviedziała tia N,niosek rvskazując ścieżkę dostępu do

strony interrretorł,ej gminy l\4szczonórł,, na której znajdolvał.v się informacje o rozdawaniu

nieszkańcom maseczek, sz;.t.vch w ramach wolontariatu i sf]nansorł,anych częścioł-o z
pryr.ł,atnych pieniędzy członków, władz samorządorłych. Zgodnie z udzielonymi intbrmacjami

nrieszkańcy,, którz5,- z roznych powodclw nie byli w stanie zaopatrzyć się rv przepisorve

zabezpteczenie tw-arz_v-, rnogli uzyskać je w ramach prow-adzonej społecznie akcji. Pani
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Magdalena Podsiadły. Dyrektor Gminnego Centrunr Informacji w Mszczonorł'ie,

poinlbrmow-ała. żę akcja ,.Mszczonów sz,vje dla Medyków"' rozpoczęła się jeszcze przed

rł,płynięcienr wniosku do BurmistrzaMszczrsno\§a a jej koordynatorem jest w*aśnie Dyrektor

GCi. Ponadto, po<1kreś}iła, ze maseczki ochronne są dostępne cila mieszkańcór,v r,ł'Mie.iskim

Ośrodku Pomrłcy Społeczne.i oraz \ł- GnTinny,rrr Centrum Inibrmac_ii.

Radrra Barbara Gryglew-ska pow-iedzlaŁ_a, że skarga Redaktora naczelnego portalu

,.Echo Mszczonorł,a" jest nięuzasadniona. pclniewaz naseczki uszyte lv ramach rł'oiontariatu

był,v rozdarvanę mieszkańcom na terenie miasta otaz na obszarach wiejskich a także

przekazane do Mieiskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto, jej zdaniem Pani

l!{agdalenie Podsiadły oraz lvszystkinr rvolorrtariuszom, biorącyłrr udziń w" akcii .,Nfszczonórł'

są,je clla Medykórł." . należą się ogr:orrrne podziękow-ania zawŁażanąpracę i zaangazołvanie"

Radny Marek Zientek poparł słorł,a przedmówczyni i zaznaczył, ze ocgna działainoŚci

gminy oraz Gminnego Cenhum Informacji przez Redaktora naczeltrego por-talri ,.Echo

\4szczonorva" jest subiektywna, poniew-az Pan Redaktor nie posiada inibrrrracji o bieząc_vclr

sprawach gmin_v. Przych.vlił się takze do słólł- Radnej Barbar,v Grygleił,skiei trvierdząc, że

Pani Dl,rektor Gminnego Centrum Intbrmacji nalezą się słołła pochw,ał_v za ptzerożne

inicjatyw1,. nie tylko zr*iązane z maseczkami oclł,onn\.mi, oTaz za włączanie w nie

społeczeństwa. Radny Marek Zientek przypomniał. że Ośrodek Zdrowia lv Osuchorvie

otrzymał 300 maseczek do d.vspozycji pacjentórv doktora Sutkorł,skiego. który wie dokłaclnie"

kc-,mu są onę potrzebne. Ponadto, Radn,v }r{arek Zientek pcdkreślił, ze rlopuszczone było i.jest

zaĘ,rł,anie ust szalikiem, chustą i rł,szyscy- dokładnie o tyn łviedzieli, ponier,r,aż intbrmacje

takie był,r. nagłaśniane rl, mediaclr. Samo określęrrie. ze gmina jest łrogata, iest okreŚlenien-l

subiektywnym. Mszczonów to gmina dobrze gospodarująca budżetem - są sarlorząd,v o więtre

od niej bogatsze. Dodał rólł,niez, ze dzięki inicjatlł1,orn Pani Dyrektor GCI 1udzię czują się

potrzebni i mają mozliwaść pomagania innym. Na zakończenie slvojej ił',vpol,ł,iedzi Raciny

Marek Zientek podkreślił, że jeś}i b,lłaby, taka }<onieczność, to gnrina zakupiłab_v maseczki

ochronne dia mieszkańcórv z budzetu samclrząclowęgo.

Ra,Cn_v Waldemar Suski zaproponołłał, aby na stronie inten,ietorłe.i zamieściĆ

infbmację o maseczkach dla mieszliańcólv, które mozna otrz_vmać w Gmirrnym Centrum

Infbrrnacj i oraz M i ei ski rrr O środku Pom oc.v Społeczne.| .

Radn,v Ryszard Stusiński powiedział, ze Pan Redaktor naczelny porł'inien

podziękować Par'i Magdaleriie Podsiadł "y za zotganizołvanie rł,oiontariatu" poniewaz, nie

t_vlko zresztą lł, czasie epidemii, Gminne Cęntrum Infor.nacji jest inicjatorem rvielu akcji

społecznych. Ponadto. Radny Rlrszard Stusiński uzltał, ze u, jego ocenie skarga .|est

nieuzasadniona.

przeił,odniczący kamisji skarg, wnioskórł, i petycji Alrdrzei osial zadeklarolvał. ze

podzieia opinie członków organu. ZaznaczlŁjednak, że doszły do niego infornracje, że fia
pclczątku akcji wykonane w, jej ramach maseczki tratiły nie do mieszkańcółv gminy" ale do

sąsiednich nriast - Radziejorvic. Zl,raldowa oraz clo DPS-ów-. ZapytaŁ rów,niez. czy oprócz

N,{szczonorł,a, Osuchor,va i Ośrodka Zdrowia w tej rlrugiej miejscowości. podjęte blłi,' kroki rv
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celu dostarczenia produktów akcji do społeczności terenów wiejskich, na których mieszkają

liczne osoby starsze, niemające dostępu do Intęmetu?

Pani Magdalena Podsiad§, Dyrektor Gminnego Centrum Infornracji w-Mszczonolł'i€"

poinforrrrowńa. żę akcja szycia tozpoczęła się w, chwili, kiedy nie było obowiązku noszenia

maseczęk. Pierw-sza partia materiału została zakupiona za środki finansorve przekazale PlZeZ

Burmistrza Mszczonowa, Zastępcę Burnistrza oraz Radnych Rady Miejskiej w Mszczonow'ie

na czelę z Pgerł-odniczącyrrr Łukaszem Kopelskim z ich wlasnych składek i b/ to materiał

t_vpu mercedes, któr:,u-, lł,ymagał oddania maseczek iednorazowych do autoklarłu - utządzenia

odkazającego. Uszlto z niego ok. 3000 szt. środkórv oclł,onnyclr. które został_v przekazane do

Szpitala w. Zyrardolvie, do Przychodni Med.vcyny Roclzinnej przy ul" Maklakiew'icza,

BIMED-u, oraz do Frzyclrodni rł,Osucholvie. Ponadto, Pani Magdal*na Podsiadł_v, Dyrektol

Grninnego Centrum Informacji rł, Nlszczonowie- pointblmow ała. żę materiał1,,. z ktorych by'ły

szyte maseczki, przekazanę zostały przez ftrmę Pamavi z \Ąszczonorł,a. Gminne Centrum

Intbrnracji ze środkórv od sponsorów dokrrpiło tasiemki i gumki. Właśnie te maseczki

rvielokrotnego uzytku mażna było rozdarvać mieszkańcom. ponierł,az nie w,_vnagał;,-

odkazania. Pani irlagdalena Podsiadł,v. D,vrektor Gminnego Centrum Informacji W

N{szczonorł,ie, pointbrrnorł-ała. że do pozostał,vch miejscorvości rviejskich maseczki dla osoŁt

starszych i schorow,ałryoh, po konsuitacjach z Panią D_vrektor Nrfiejskiego Ośrodka Potrroc_v

Społecznej u, Mszczoncrłie. nrieli dostarcz.vć prłrcow,nic1, MOPS. Nie było realne, aby dla

każdego sołt_vsa w danej chlvili dostarcz,vc ok. 200-300 maseczek. Ponadto, Pani Magdalena

Podsiadły. D,vrektor Gminnego Centlunr Informacji rv N{szczonorvie, poinfołmowała, ze

roznoszenie maseczek dla mieszkańców-po domach, r.ł, czasie epidernii lviązało się ze zb.vt

duz_vm rl,zykienr.

Przervodniczący Komisji Skarg. \Ąinioskórv i Pet.vcji Andrzej Csiał pointbtmo\vał, ze

po rł,nikliwym rozpatrzeniu skargi Redaktora naczelnego portalu ..Echo Nfszczonowa-"' na

Dl,rektor Gntinrrego Centrunr Informacji i lł;vsłuchałliu lłyjaśnień udzielonych przez Panią

1\,fagdalenę Podsiadł_v, Komisja Skarg. Wnioskór,v i Pet_vcji uznaŁa, żę udzieliła ona

skarzącemu wniklirł,ej infornracji na temat działań zr,viązanych z ł,ozdalł-aniem przez

Samorząd Mszczonowa maseczek dia mieszkańcói,v poprzez lvskazanie ścieżki ciostępu do

stron1, internetorvej gminy, na której znajdorł,ały się irrtbrmacje o rozdarvaniu rłieszkańcom

maseczek. sz_vtych w ramach wolontariatu i stlnansow,an1,,ch częściowo z pr.vwatnych

pieniędz_v członlrów lńadz samorządolvych, Zgodnie z udzielonymi infbrmaciami

nlieszkańcy. którzy z rcżnycll porvodów nie Łlyti w stanie zaopattzyc się rv przepisołve

zabezpieczenie trvarzy, mogli uzyskać je rv ramaclr prowadzonej społecznie akcji.

W zrviązku z po*y-ższyrł Kornisja Skarg- Wniosktlrv r Partycji uzłrała jednogłośnie

skargę Redaktora naczelnego pofialu ."Echo Mszczonow- a'" za nięuzasadnioną.

2. Sprarł_v rażne

Prz_vgotorvał(a) : N{arra Strzelecka

Osial
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