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INWESTYCJE

Tak rozbudowuje się GMINA MSZCZONÓW 

EFEKTY INWESTYCYJNE VII KADENCJI 
SAMORZĄDOWEJ

Dobiega końca kadencja samorządowa 2014-
2018. Pora na dokonanie podsumowania tego okresu. 
Był on niezwykle owocny dla gminy Mszczonów i obfi-
tował w wiele inwestycji. W ciągu trzech pierwszych 
lat kadencji pobudowano, zmodernizowano i wyko-
nano naprawy dróg i ulic o łącznej długości 14,3 kilo-
metra. Dodatkowo rozpoczęto prace modernizacyjne 
na kolejnych 6,3 km. ciągów komunikacyjnych. W tym 
samym czasie dofinansowano kwotą ponad miliona stu 
tysięcy złotych prace remontowe na drogach powiato-
wych przebiegających przez teren gminy Mszczonów. 
W trakcie kadencji o 15,5 kilometra rozrosła się gminna 
sieć wodociągowa. Kolejne 2,1 kilometra nowych 
wodociągów jest obecnie w budowie. Kanalizacji sani-
tarnej pobudowano aż 10,2 kilometra. Nowe chodniki, 
zatoki parkingowe, ścieżki rowerowe i zjazdy mają 
około 15 000 m2 powierzchni. Do tego należy doliczyć 
zatoki parkingowe (na 44 auta) powstałe przy mszczo-
nowskich Termach. 
 Cztery lata pracy obecnego samorządu obfi-
towały ponadto w inne ważne dla funkcjonowania 
Gminy inwestycje. Pośród nich znalazły się m.in.: 

- modernizacja oczyszczalni ścieków w miejsco-
wości Grabce Józefpolskie,

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pieka-
rach, Szkoły Podstawowej w Osuchowie oraz 
obiektu komunalnego w Osuchowie (w którym 
zlokalizowana jest filia GCI i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej), 

- adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej 
w Mszczonowie na potrzeby nowych oddziałów 
Przedszkola Miejskiego, 

- przebudowa wiaduktów kolejowych w miejsco-
wościach Powązki i Grabce Towarzystwo,

- przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich,
- utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej we 

Wręczy,
- termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkol-

nego w Osuchowie,
- budowa studni głębinowych w miejscowościach 

Marków Towarzystwo, Osuchów i Badowo-Dańki,
- dostosowanie budynku gminnego przy ul. Makla-

kiewicza 3 w Mszczonowie dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

- zamontowanie na Termach instalacji do odzysku 

ciepła ze zrzucanej wody geotermalnej, 
- opracowanie dokumentacji projektowej i studium 

dla nowych terenów inwestycyjnych w gminie 
Mszczonów,

- wykonanie projektów przebudowy skrzyżowań na 
drodze krajowej nr 50 (jakie gmina przekazała do 
realizacji GDDKiA w Warszawie),

- rozbudowa instalacji do usuwania azotanów na 
terenie ujęcia wody w Piekarach. 

 Dokonując podsumowania kadencji nie sposób 
pominąć faktu, iż ruszyły pełną parą tak długo oczeki-
wane prace związane z zagospodarowaniem parku miej-
skiego wraz z terenami przykościelnymi. Powstanie na 
nich rozległy kompleks rekreacyjny dla mieszkańców. 
Samorząd gminny w ostatnich latach wiele uwagi 
przykładał do poprawy życia mszczonowian. W tym 
celu poszerzony został projekt „Weekend z Termami”. 
W ramach niego powstało osiem tras rowerowych - 
o łącznej długości 243 km, trzy trasy piesze - o łącznej 
długości 33 km oraz dwie wytyczone i oznakowane 
trasy do narciarstwa biegowego - o łącznej długości 
4,5 km. Na terenie kompleksu basenów termal-
nych wykonano zewnętrzną, całoroczną grotę solną, 
saunę oraz wannę z hydromasażem. Samorządowcy 
nie zapomnieli również o rekreacyjnych potrzebach 
mieszkańców największego z mszczonowskich osiedli 
mieszkaniowych (Dworcowa III). Rozpoczęto tam teraz 
rozbudowę placu zabaw, na którym powstanie dodat-
kowo Otwarta Strefa Aktywności. 
 Gmina dbając o bezpieczeństwo mieszkańców 
wspomogła Policję przekazując jej nieodpłatnie działkę 
przy ulicy Warszawskiej na potrzeby wybudowania 
nowego komisariatu. Na poprawę bezpieczeństwa 
wpływ ma też rozbudowa oświetlenia ulicznego. W 
tym aspekcie samorządowcy także mogą się poszczycić 
takimi inwestycjami jak: 

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Olszówka (ul. Lipowa), 

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Wygnanka (ul. Główna), 

- budowa oświetlenia ulicznego w Mszczonowie 
przy ul. Rolniczej oraz części ul. Ługowej, 

- budowa oświetlenie ulicznego w Mszczonowie 
wzdłuż części ulicy Warszawskiej, 

- remont oświetlenia ulicznego w Mszczonowie 
(część ul. Towarowej), 

- modernizacja oświetlenia ulicznego przy ul. Mali-
nowej w Mszczonowie. 

Szczegółowy opis wszystkich inwestycji zakończonych 
i trwających (w kadencji 2014-2018) znajdziecie Państwo 
na kolejnych stronach.
W latach 2015-2018 na inwestycje gmina Mszczonów 
przeznaczyła 60 177 458,61 zł. Z tej kwoty 32 073 467,01 zł 
stanowiły dofinansowania i pozyskane środki zewnętrzne. 
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2015 rok

Nazwa projektu: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich
Całkowita wartość inwestycji: 16 595 901,29 zł
Kwota dofinansowania: 11 318 851,32 zł
Opis: Głównym celem realizacji inwestycji była redukcja azotu i fosforu. Konieczne było dostosowanie procesów technologicz-
nych do aktualnych wymagań dotyczących jakości oczyszczonych ścieków. W maju 2014 roku podpisana została umowa o dofi-
nansowanie projektu w ramach projektów kluczowych w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wydatek dotyczył poniesionych kosztów robót budowlanych, pracy 
inspektorów nadzoru oraz nadzoru autorskiego. Inwestycja realizowana była w ramach projektu „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie”.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEINWESTYCJE
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INWESTYCJE

Nazwa projektu: Rozbudowa produktu turystycznego „Weekend z Termami Mszczonów”.
Całkowita wartość inwestycji: 764 129,70 zł
Kwota dofinasowania: 496 399,98 zł
Opis: Projekt obejmował oznakowanie czterech nowych tras rowerowych, wykonanie instalacji do odzysku ciepła ze zrzucanej 
wody geotermalnej. Na Termach powstała też grota solna i sauna. Wybudowano również 11 miejsc parkingowych. W ramach 
projektu organizowane są coroczne rajdy rowerowe i biegi uliczne. Opracowano nowe przewodniki z mapami tras rowerowych 
i folderami uczestniczących w projekcie gmin. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach RPO WM 2007-2013. 

Nazwa projektu: Powiększenie oferty turystycznej produktu „Weekend z Termami Mszczonów” - w celu uatrakcyjnienia 
oferty turystycznej gminy Mszczonów
Całkowita wartość inwestycji: 844 184,58 zł
Kwota dofinansowania: 663 327,17 zł
Opis: W ramach projektu wytyczono i oznakowano dwie trasy narciarstwa biegowego o łącznej długości 4 km, zakupiono 50 
kompletów nart biegowych i urządzenie do trasowania śladów. Opracowano mapy z trasami narciarskimi oraz uruchomiono 
bezpłatną wypożyczalnię nart. Obiekt Term Mszczonowskich zyskał nowy plac zabaw ze sztuczną nawierzchnią, urządzenia 
siłowni zewnętrznej oraz zewnętrzną wannę z hydromasażem. W basenach zainstalowano dodatkowe dysze masujące, 
wyposażono pokój matki z dzieckiem oraz przebieralnię dla osób niepełnosprawnych. W celu usprawnienia obsługi klientów 
na basenach zainstalowano 200 sztuk zewnętrznych szafek dla klientów i dwie dodatkowe bramki kasowe. Powstały stanow-
iska dla przyczep campingowych i kamperów oraz 33 dodatkowe miejsca parkingowe. W ramach projektu przy stawach św. 
Anny odrestaurowano historyczną kapliczkę z figurką św. Anny. Projekt otrzymał dofinansowywanie z RPO WM 2007-2013.
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Nazwa projektu: Inwestycje w gminie Mszczonów 
poprzez opracowanie dokumentacji projektowej 
i studium dla terenów inwestycyjnych
Całkowita wartość inwestycji: 154 365,00 zł
Kwota dofinansowania: 131 210,25 zł
Opis:  Realizację opracowania dokumentacji podjęto 
w celu przygotowania oferty dla przyszłych inwestorów. 
Na realizację projektu gmina Mszczonów uzyskała dofi-
nansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
Projekt realizowany w latach 2014–2015. Wydatek 
dotyczył opracowania dokumentacji projektowej oraz 
studium wykonalności.

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Leśnej w m. Budy 
Zasłona
Całkowita wartość inwestycji: 127 592,38 zł
Kwota dofinansowania: 35 740,29 zł
Opis:  Zakres obejmował budowę drogi we wsi Budy 
Zasłona o łącznej długości 470,5 m i szerokości 4,0 m. 
Na inwestycję przyznano dofinansowanie ze środków 
pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Akacjowej 
w Markowie-Towarzystwo 
Całkowita wartość inwestycji: 271 342,38 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: Przebudowie uległa droga o długości 1338 m.

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Długiej w Bronisławce
Całkowita wartość inwestycji: 155 236,88 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: Rozbudowano drogę na łącznej długości 450 m.

Nazwa projektu: Budowa jednostronnego chodnika we Wręczy
Całkowita wartość inwestycji: 371 178,78 zł
Kwota dofinansowania: 149 338,00 zł

Opis:  Projekt zrealizowano w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych poruszających się drogą 
we Wręczy. Zakres obejmował wykonanie z kostki 
brukowej chodnika i peronu dla wysiadających 
o powierzchni 1189,38 m2, zjazdów o powierzchni 
356,31 m2, zatoki autobusowej 91,65 m2, ułożenie 
ścieków prefabrykowanych o grubości 10 cm – 
945,10 m.b., wykonanie studzienek ściekowych - 
6 sztuk, wykonanie studni chłonnych z drenażem 
rozsączającym – 4 sztuki, ułożenie kanałów z rur 
PCV o śr. zewn. 200 mm – 26 m.b. Na inwestycję 
udało się pozyskać dofinasowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEINWESTYCJE
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INWESTYCJE

Nazwa projektu: Budowa jednostronnego chodnika 
w Lutkówce
Całkowita wartość inwestycji: 175 348,00 zł
Kwota dofinansowania: 70 495,00 zł
Opis:  Inwestycję zrealizowano, by 
poprawić bezpieczeństwo pieszych, 
szczególnie dzieci, ponieważ wyko-
nany chodnik i zatoka postojowa 
znajdują się przy Szkole Podstawowej 
w Lutkówce. Zakres prac obejmował 
wykonanie chodnika – 953,1 m2, wyko-
nanie zjazdów – 98 m2, wykonanie 
zatoki postojowej – 64 m2, ułożenie 
ścieków podchodnikowych – 32 m.b., 
montaż ławek – 2 sztuki, wykonanie trawników – 58 m2, 
posadzenie krzewów – 41 sztuk, oznakowanie pionowe – 
znaki - 4 sztuki i oznakowanie poziome – 20 m2.
Dofinansowywanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Nazwa projektu: Przebudowa mostu w Grabcach Józefpolskich 
Całkowita wartość inwestycji: 152 520,00 zł (środki własne gminy Mszczonów)
Opis: Dokonano rozbiórki istniejącego mostu oraz wykonano przepust z blachy falistej ze ściankami czołowymi żelbetowymi 
zaizolowanymi. Wykonano bariero-poręcze, drenaż, nawierzchnię z materaca trójwarstwowego z geomembraną, żelbetową 
pochylnię odpływową z progiem oraz umocnienie dna cieku narzutem kamiennym. 

Nazwa projektu: Budowa 
oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Olszówka 
(ul. Lipowa)
Całkowita wartość inwe-
stycji: 108 500 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)

Nazwa projektu: Budowa 
oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Wygnanka 
(ul. Główna)
Całkowita wartość inwe-
stycji: 95 530,77 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)

Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 4715W we 
Wręczy
Całkowita wartość inwestycji: 179 333,63 zł
Kwota dofinansowania: 115 000,00 zł
Opis:  Zakres zrealizowanych prac obejmował wykonanie 
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ście-
ralna) grubości 4 cm na powierzchni 4635 m2, wykonanie poboczy 
z kamienia łamanego – powierzchni 913 m2, ustawienie znaków 
pionowych 10 sztuk, słupki – 8 sztuk, oznakowanie poziome 
w kolorze białym 40 m2, oznakowanie poziome w kolorze czer-
wonym 70 m2. Na realizację inwestycji pozyskano dotację celową 
z Powiatu Żyrardowskiego.
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Nazwa projektu: Budowa wodociągu w miejscowościach 
Wygnanka i Osuchów
Całkowita wartość inwestycji: 849 172,21 zł
Kwota dofinansowania: 324 200 zł
Opis: W ramach inwestycji powstało 8 319 m sieci wodo-
ciągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja 
otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Nazwa  projektu:  Budowa  kanalizacji  sanitarnej w miej-
scowościach  Badowo-Dańki,  Adamówek,  Sosnowica, 
Wymysłów i Kamionka.
Całkowita wartość inwestycji: 4 221 101,42 zł
Kwota dofinasowania: 1 869 944 zł
Opis: W ramach inwestycji powstało 9 536,6 m sieci kana-
lizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja 
otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Na remonty dróg i ich bieżące utrzymanie wydatkowano w 2015 r. kwotę 1 967 497,18 zł. 

DOTACJE CELOWE DLA POWIATU
W ramach porozumień z Powiatem Żyrardowskim:
- z dnia 20 maja 2015 r. o współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4727W (Huta Zawadzka) granica woje-
wództwa – Piekarowo, gmina Mszczonów przekazała środki w wysokości 141 880,00 zł. Środki powiatu to 115 000 zł.
- z dnia 25 listopada 2015 r. o współfinansowanie  przebudowy  drogi  powiatowej  nr  4722W Wola  Polska  -  Karnice  - 
Mszczonów, gmina Mszczonów przekazała środki w wysokości 89 460,00 zł. Środki powiatu to 95 320,44 zł.
Łącznie na dotacje celowe dla powiatu wydatkowano kwotę 231 340,00 zł.

PODSUMOWANIE - rok 2015
Inwestycje – 25 065 437,02 zł, w tym dofinansowanie 15 174 506,01 zł 
Utrzymanie dróg – 1 967 497, 18 zł
Dotacje dla powiatu żyrardowskiego – 231 340 zł

RAZEM – 27 463 622,20 zł

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEINWESTYCJE
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INWESTYCJE

2016 rok

Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Rolniczej i Ługowej oraz przebudowa skrzyżowania w celu wykonania przejścia dla 
pieszych z azylem i chodnika ze ścieżką rowerową w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2861W – ul. Tarczyń-
skiej z ul. Rolniczą w Mszczonowie.
Całkowita wartość inwestycji: 1 260 693,22 zł
Kwota dofinansowania: 567 129,00 zł
Opis: W ramach inwestycji przebudowano ulice Rolniczą i Ługową na odcinkach o łącznej długości 1 294 m.b. (ul. Rolnicza - 
895,25 m.b., ul. Ługowa - 398,75 m.b.), wybudowano chodnik na odcinku o długości  1050 m.b. Powstała też ścieżka rowe-
rowa na odcinku o długości 877 m.b. oraz przystanek komunikacyjny wyposażony w peron dla pieszych. Wybudowano 4 
przejścia dla pieszych z azylami i wyspami, przebudowano dwa skrzyżowania (w tym jedno z drogą powiatową nr 2861W 
- ulicą Tarczyńską). Na tę inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
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Nazwa projektu: Przebudowa ul.  Zacisze w Nowym 
Dworku
Całkowita wartość inwestycji: 35 039,11 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis:  Wykonano nawierzchnię metodą powierzchnio-
wego utrwalenia ul. Zacisze w Nowym Dworku w gminie 
Mszczonów na długości 340 m.b., szerokości 3,0 m, 
powierzchni 1190 m2 wykonano uzupełnienia podbu-
dowy na powierzchni 1258 m2 oraz wykonano pobocza 
gruntowe na powierzchni 510 m2.

Nazwa projektu: Rozbudowa ul.  Sportowej w Mszczo-
nowie 
Całkowita wartość inwestycji: 79 438,95 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis:  W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię 
z kruszyw łamanych grubości 20 cm, długości 158 m.b., 
na powierzchni 820 m2, ustawiono krawężnik wtopiony 
na ławie 39 m.b., wykonano pobocza z mieszanki piasz-
czysto-gliniastej o pow. 241 m2.

Nazwa projektu: Przebudowa rowu zbierającego 
wody opadowe z osiedla Spokojna
Całkowita wartość inwestycji: 250 567,48 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: W ramach inwestycji wykonano rurociąg z rur poli-
etylenowych o średnicy 500 mm – 152 m.b., rurociągi 
z rur polietylenowych o średnicy 1000 mm – 56 m.b., 
przepust z rur PE HD – 1000 mm – 6,5 m, studnie rewi-
zyjne o średnicy 1000 mm – 6 szt., studnie rewizyjne 
o średnicy 1500 mm – 1 szt. umocnienie skarp poprzez 
materace gabionowe - 6,3 m3, umocnienie rowu płytami 
ażurowymi na geowłókninie – 391,6 m2, drenaż o śred-
nicy 110 mm, owinięty geowłókniną z zasypką piaskową 
– 55 m.b. oraz przełożenie wodociągu z rur polietyleno-
wych o średnicy 110 mm – 26 m.b.

Nazwa projektu: Przebudowa fragmentu ulicy Dział-
kowej w Chudolipiu
Całkowita wartość inwestycji: 47 709,63 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis:  Wykonano nawierzchnię metodą powierzchnio-
wego utrwalenia ul. Działkowej w Chudolipiu w gminie 
Mszczonów na długości 550 m.b., szerokości 3,0 m, 
powierzchni 1650 m2, Wykonano uzupełnienia podbu-
dowy na powierzchni 1760 m2 i wykonano pobocza 
gruntowe na powierzchni 550 m2.

Nazwa projektu: Przebudowa fragmentu ul. Kolejowej 
i Prażmowskiej w Markowie-Towarzystwo
Całkowita wartość inwestycji: 156 962,05 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis:  Wykonano nawierzchnię metodą powierzch-
niowego utrwalenia ul. Kolejowej i Prażmowskiej 
w Markowie-Towarzystwo na długości 1420 m.b. na ul. 
Prażmowskiej podwójne powierzchniowe utrwalenie 
pow. 2760 m2, na ul. Kolejowej potrójne powierzch-
niowe utrwalenie na powierzchni 1785 m2, wykonano 
uzupełnienia podbudowy na powierzchni 1836 m2, 
i pobocza gruntowe na powierzchni 2100 m2.

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Długiej  
w Markowie-Towarzystwo i Markowie-Świnicach
Całkowita wartość inwestycji: 112 156,24 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis:  Wykonano nawierzchnię metodą powierzchnio-
wego utrwalenia ul. Długiej w Markowie-Towarzystwo 
i Markowie-Świnicach w gminie Mszczonów na długości 
1150 m.b. szerokości 3,0 m, powierzchni 4025 m2, wyko-
nano uzupełnienia podbudowy na powierzchni 4255 m2  
i wykonano pobocza gruntowe na powierzchni 1725 m2.

Nazwa projektu: Rozbudowa drogi przyległej do 
ul. Strzelców Kaniowskich
Całkowita wartość inwestycji: 38 271,95 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis:  W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię 
z kruszyw łamanych o grubości 20 cm, długości 67 m.b., 
na powierzchni 820 m2 oraz wykonano pobocza 
z mieszanki piaszczysto-gliniastej na powierzchni 
120 m2.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEINWESTYCJE
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Nazwa projektu: Utwardzenie terenu przy ul. Tarczyńskiej
Całkowita wartość inwestycji: 141 058,95 zł (środki własne gminy Mszczonów)
Opis: Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm – 1221 m2, wykonano podbudowę z tłucznia betono-
wego grubości 15 cm – 1221 m2, wykonano górną warstwę podbudowy z kamienia łamanego 0/31.5  o  grubości 5 cm 
– 1221 m2 a także ustawiono krawężniki 15x30 cm – 124 m.b.

Nazwa projektu: Przebudowa fragmentu ul. Dębowej 
we Władysławowie
Całkowita wartość inwestycji: 85 546,70 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: Wykonano, metodą powierzchniowego utrwalenia, 
nawierzchnię ul. Dębowej we Władysławowie w gminie 
Mszczonów na długości 770 m.b., szerokości 3,0 m 
i powierzchni 2695 m2. Wykonano uzupełnienia podbu-
dowy na powierzchni 2849 m2 oraz pobocza gruntowe na 
powierzchni 1150 m2.

Nazwa projektu: Budowa 
oświetlenia ulicznego 
w Mszczonowie przy 
ul. Rolniczej oraz części 
ul. Ługowej
Całkowita wartość inwe-
stycji: 113 318,07 zł 
(środki własne gminy 
Mszczonów)

Nazwa projektu: Remont 
oświetlenia ulicznego 
w Mszczonowie część 
ul. Towarowej

Całkowita wartość inwestycji: 11 882,54 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)

Nazwa projektu: Gmina Mszczonów udzieliła dotacji 
osobom fizycznym na realizację inwestycji polegającej 
na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca 
węglowego na kocioł gazowy lub olejowy
Całkowita wartość inwestycji: 29 969,50 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: Z dofinasowania skorzystało dziesięciu właścicieli 
nieruchomości.

Nazwa projektu: Budowa wodociągu w Mszczonowie, 
(ul. Rolnicza) 
Całkowita wartość inwestycji: 65 000 zł (środki własne 
gminy Mszczonów)
Opis: W ramach zadania powstało 646 m sieci wodocią-
gowej.

Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Mszczonowie, ul. Racławicka
Całkowita wartość inwestycji: 80 824 zł (środki własne 
gminy Mszczonów)
Opis: W ramach zadania powstało 312,2 m sieci kana-
lizacyjnej.

Nazwa projektu: Budowa wodociągu w Osuchowie
Całkowita wartość inwestycji: 10 500 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: W ramach zadania powstało 300 metrów sieci 
wodociągowej.

INWESTYCJE
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Nazwa projektu: Budowa wodociągu w miejscowo-
ściach Dwórzno i Zimna Woda
Całkowita wartość inwestycji: 187 424,39 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: W ramach zadania powstało 2 894,2 m sieci wodo-
ciągowej.

Nazwa projektu: Budowa wodociągu w Mszczonowie, 
(ul. Działkowa)
Całkowita wartość inwestycji: 13 000 zł (środki własne 
gminy Mszczonów)
Opis: W ramach zadania powstały 162,5 m sieci wodo-
ciągowej.

Nazwa projektu: Budowa wodociągu w miejscowości 
Adamówek
Całkowita wartość inwestycji: 24 200 zł (środki własne 
gminy Mszczonów)
Opis: W ramach zadania powstało 275 m sieci wodocią-
gowej.

Nazwa  projektu: 
Budowa  chodnika 
w  miejscowości 
Badowo–Dańki
Całkowita  wartość 
inwestycji: 49 003,19 zł 
(środki  własne  gminy 
Mszczonów)
Opis:  Wykonano 
nawierzchnię z kostki 
betonowej grubości 
8 cm – 123,00 m2, 

podbudowę z kruszyw łamanych grubości 10 cm – 
123,00 m2, ustawiono krawężniki 15x30 cm – 84 m.b., 
ustawiono obrzeża – 82 m.b., wykonano przepusty 
Ø 500 mm - 24 m.b. oraz wykonano studzienkę ście-
kową. 

Na remonty dróg i ich bieżące utrzymanie wydatkowano w 2016 r. kwotę 2 044 508,78 zł.

DOTACJE CELOWE DLA POWIATU

Dotacja celowa z gminy dla Powiatu Żyrardowskiego na współfinansowanie drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów-
-Piekary-Wygnanka w miejscowości Wymysłów w wysokości 400 550,00 zł. Całkowity koszt inwestycji 999 628,02 zł.
Dotacja Celowa z gminy Mszczonów dla Powiatu Żyrardowskiego na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej 
nr 4719W Mszczonów-Puszcza Mariańska w wysokości 200 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji 404 673,75 zł.
Łącznie na dotacje celowe dla powiatu wydatkowano kwotę 600 550,00 zł.

PODSUMOWANIE - rok 2016
Inwestycje –  2 991 913,97 zł, w tym dofinansowanie 567 129 zł
Utrzymanie dróg – 2 044 509 zł
Dotacje dla powiatu żyrardowskiego – 600 550 zł
RAZEM – 5 437 624,75 zł

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEINWESTYCJE

Nazwa projektu: Dostosowanie budynku gminnego przy 
ul. Maklakiewicza 3 w Mszczonowie dla osób niepełno-
sprawnych 
Całkowita wartość inwestycji: 199 348,00 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis:  Realizacja inwestycji polegała na budowie szybu 
windowego wraz z montażem dźwigu osobowego 
w Ośrodku Zdrowia w Mszczonowie. Dzięki niemu osoby 
niepełnosprawne mogą bez problemu dostać się na 
wyższe kondygnacje budynku.
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2017 rok

Nazwa projektu: Przebudowa wiaduktu kolejowego w miejscowości Powązki
Całkowita wartość inwestycji: 684 549,74 zł (środki własne gminy Mszczonów)

Opis:  Zakres robót obejmował remont istnieją-
cego wiaduktu nad linią CMK polegający na wyko-
naniu warstwy nadbetonu na płycie pomostu, kap 
chodnikowych, naprawę powierzchni dźwigarów, 
izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z zabezpie-
czeniem antykorozyjnym i montażu zdemonto-
wanych balustrad i osłon przeciwporażeniowych. 
Wykonano także nawierzchnię z betonu asfalto-
wego na wiadukcie - warstwa wiążąca grubości 5 
cm oraz warstwa ścieralna 4 cm – powierzchnia 
318,5 m2. Dokonano konserwacji łożysk stalowych 
– 20 sztuk, plantowania skarp – 925,00 m2 oraz 
uszynienia elementów stalowych – 2 sztuki.

Nazwa projektu: Przebudowa wiaduktu kolejowego w Grabcach-Towarzystwo 
Całkowita wartość inwestycji: 452 682,07 zł (środki własne gminy Mszczonów)

Opis: Inwestycja została wykonana w latach 2016-2017. 
Zakres robót obejmował m.in. naprawę powierzchni 
dźwigarów, wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, 
montaż barier stalowych i osłon przeciwporażeniowych, 
wykonanie na chodnikach nawierzchni z żywic syntetyc-
znych. Zrobiono również nawierzchnię z betonu asfalto-
wego AC 16W na wiadukcie - warstwa wiążąca grubości 
5 cm oraz wykonano nawierzchni z betonu asfalto-
wego AC 11S na wiadukcie – warstwa ścieralna 4 cm – 
powierzchnia 160 m2. Wykonano nawierzchnię z kostki 
brukowej, ustawiono bariery ochronne, stalowe i ocyn-
kowane. Umocniono też skarpy za pomocą geosiatki 
komórkowej. Wykonano plantowanie skarp i uszynienie 
elementów stalowych.

Nazwa projektu: Przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Szkolnej i Sportowej w Mszczo-
nowie
Całkowita wartość inwestycji: 395 366,54 zł (środki własne gminy Mszczonów)
Opis: Inwestycja w ogromnym stopniu poprawiła komunikację przy Szkole Podstawowej 
w Mszczonowie. Dzięki niej przybyły też nowe miejsca parkingowe pomiędzy Mszczonowskim 
Ośrodkiem Kultury a szkołą. Wykonano przebudowę ulicy na długości 0,16 km. Powierzchnia 
obszaru inwestycji – 0,25 ha. W ramach inwestycji wykonano chodnik z kostki betonowej 
grubości 8 cm – 683,20 m2, jezdnię, zjazdy i miejsca postojowe z kostki betonowej grubości 
8 cm – 1493,40 m2. Inwestycja jest ujęta w programie rewitalizacji miasta.

INWESTYCJE
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Nazwa projektu: Przebudowa ul. Warszawskiej w Mszczonowie
Całkowita wartość inwestycji: 1 950 849,38 zł
Kwota dofinansowania: 943 194,00 zł 
Opis: W ramach inwestycji wykonano przebudowę ulicy na długości 890,5 m.b. w tym: nawierzchnię jezdni o powierzchni 
5 855 m2 z mieszanki asfaltowej, jednostronne pobocza na odcinku o długości 218 m.b. i szerokości 1,5 m. Zrobione zostały 
43 zjazdy z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1 569,2 m2. Z kostki brukowej wykonano nawierzchnię chodnika i ścieżki 
rowerowej o łącznej powierzchni 4 380,4 m2, w tym: ścieżka rowerowa na odcinku o długości 767,5 m.b. i szerokości zmiennej 
od 2 do 2,2 m strona lewa o łącznej długości 38,3 m i szerokości 2 m strona prawa. Chodnik na odcinku o długości 885 m.b. 
i szerokości zmiennej od 1,5 m – 2,6 m (strona lewa), 520 m.b. i szerokości zmiennej od 1,5 m do 3,1 m (strona prawa), chodnik 
z dopuszczeniem postoju na odcinkach o łącznej długości 123 m.b. i szerokości 2,5 m (strona lewa) i długości 127 m.b. i szero-
kości 2,5 m (strona prawa). Zbudowano też zatokę postojową o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 413,5 m2. 
W ramach inwestycji powstało oznakowanie poziome o łącznej powierzchni 273,5 m2, w tym: 6 przejść dla pieszych, z czego 
5 wyposażonych w azyle, linia zatrzymania autobusu, próg akustyczny. Zamontowano 122 nowe tablice znaków drogowych, 
w tym 12 tablic zespolonych ze słupkami odblaskowymi przeszkodowymi. Powstało oświetlenie uliczne obejmujące montaż 
67 opraw oświetleniowych na 34 słupach. Zadbano też o odwodnienie poprzez przebudowę kanalizacji deszczowej, rowy 
odwadniające wraz z przepustami. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano bariery ochronne U-12a wzdłuż rowu na 

długości 122 m.b. 
Na tę inwestycję 
gmina pozy-
skała dofinanso-
wanie w ramach 
„Programu rozwoju 
gminnej i powia-
towej infrastruktury 
drogowej na lata 
2016 – 2019”.

Nazwa projektu: Przebudowa 
ul. Działkowej w Nosach-
-Poniatkach
Całkowita wartość inwestycji: 
94 833,22 zł (środki własne 
gminy Mszczonów)
Opis:  W ramach inwestycji 
wykonano nawierzchnię 
ul. Działkowej w Nosach-
-Poniatkach w gminie 
Mszczonów metodą 
powierzchniowego utrwa-
lenia na długości 352 m.b., 
szerokości 3,5 m, powierzchni 
1040 m2, wykonano wlot 
w drogę powiatową i sięgacz 
na powierzchni 317,15 m2. 
Uzupełniono też podbudowę 
na powierzchni 1357,15 m2 
oraz wykonano pobocza grun-
towe na powierzchni 58,2 m2.

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Sosnowej we wsi Gąba
Całkowita wartość inwestycji: 169 730,70 zł
Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł 

Opis: Zakres robót obejmował wyko-
nanie nawierzchni ul. Sosnowej we 
wsi Gąba metodą powierzchniowego 
utrwalenia na długości 687 m.b., 
szerokości 3,5 m i powierzchni 
2490,5 m2. Uzupełniono podbudowę 
kruszywem łamanym 0-31,5 mm na 
powierzchni 2542 m2, wykonano 
obustronne pobocza z kruszywa łama-
nego 0-31,5 mm na powierzchni 
1031 m2. Na tę inwestycję gmina pozy-
skała dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego, ze środków zwią-
zanych z wyłączeniem gruntów 
z produkcji rolnej.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEINWESTYCJE
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Nazwa projektu: Adaptacja II piętra budynku Szkoły Podstawowej
Całkowita wartość inwestycji: 2 059 770,00 zł. 
Opis:  Inwestycja zrealizowana w latach 2016-2017. W ramach inwestycji dokonano przebudowy i nadbudowy II piętra 
wschodniego skrzydła Szkoły Podstawowej w Mszczonowie łącznie z wyposażeniem, dostosowując je do potrzeb dzieci w 
wieku przedszkolnym. Poprzednio w tym miejscu znajdowały się lokale mieszkalne dla nauczycieli. Po dokonaniu adaptacji 
budynku utworzono oddział miejskiego przedszkola z miejscami dla 100 dzieci. Obiekt dostosowano również do potrzeb  
osób niepełnosprawnych poprzez dobudowanie windy. Wykonano także dokumentację projektową na plac zabaw dla 
potrzeb oddziału przedszkolnego. 

INWESTYCJE
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Termomodernizacja  obiektów  użyteczności  publicznej  z  uwzględnieniem  wymiany  energochłonnego  oświetlenia  – 
w celu poprawy stanu środowiska naturalnego. 
Przewidywany koszt inwestycji, to łącznie kwota ogółem 4 072 835 zł . Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała dofi-
nansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w wysokości 2 694 322 zł.
Inwestycja realizowana w latach 2016 – 2018 obejmowała obiekty: Szkoły Podstawowej w Piekarach, Szkoły Podstawowej 
w Osuchowie oraz obiekt, w którym zlokalizowana jest filia GCI w Osuchowie. W ramach inwestycji realizowane jest docie-
plenie obiektów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja kotłowni poprzez zmianę źródeł ciepła na gazowe 
pompy ciepła wraz z wymianą instalacji co, modernizacja oświetlenia na led oraz instalacja ogniw fotowoltaicznych.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEINWESTYCJE

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Spokojnej 
w Dwórznie
Całkowita wartość inwestycji: 349 089,65 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni 
metodą powierzchniowego utrwalenia ul. Spokojnej 
w Dwórznie w gminie Mszczonów na długości 2182 m.b., 
szerokości 3,2 m, powierzchni 1650 m2, wykonanie 
uzupełnienia podbudowy na powierzchni 1760 m2 oraz 
poboczy gruntowych na powierzchni 550 m2.

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Leśnej w Osuchowie
Całkowita wartość inwestycji: 66 374,84 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis:  Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni 
ul. Leśnej w Osuchowie metodą powierzchniowego 
utrwalenia na długości 240 m.b., szerokości 4,0 m, 
powierzchni 1050 m2, wykonanie uzupełnienia podbu-
dowy na powierzchni 1050 m2, wykonanie poboczy 
gruntowych na powierzchni 360 m2 oraz ustawienie 
trzech znaków drogowych.
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Termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkol-
nego w Osuchowie 
Całkowita wartość inwestycji: 156 367,40 zł.
Opis:  Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2017 r. 
W ramach zadania wykonana została nowa instalacja 
centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników. 
Oddział przedszkolny został włączony do systemu ogrze-
wania opartego na gazowych pompach ciepła, który 
wchodził w zakres termomodernizacji Szkoły Podsta-
wowej w Osuchowie.

Gmina przekazała do realizacji przez GDDKiA 
w Warszawie projekty przebudowy skrzyżowań na 
drodze krajowej nr 50 w Słabomierzu i przy Keram-
zycie na ronda poprawiające bezpieczeństwo.
Całkowita wartość inwestycji: ok. 6 000 000 zł. 
Aktualne prowadzone są przez GDDKiA roboty budo-
walne zgodnie z przekazaną dokumentacją.

Nazwa projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego 
przy ul. Malinowej w miejscowości Mszczonów. 
Całkowita wartość inwestycji: 15 190,50 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)

Nazwa projektu: Gmina Mszczonów udzieliła dotacji 
osobom fizycznym na realizację inwestycji polegającej 
na modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca 
węglowego na kocioł gazowy lub olejowy
Całkowita wartość inwestycji: 9 580,46 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: Z dofinasowania skorzystało trzech właścicieli 
nieruchomości.

Nazwa projektu: Budowa przyłączy wodno-kanali-
zacyjnych w Mszczonowie: ul. Grójecka, Zarzeczna, 
Józefpolska
Całkowita wartość inwestycji: 182 600 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: W ramach inwestycji wykonano dziewięć przy-
łączy wodociągowych oraz 12 przyłączy kanalizacyj-
nych.

Nazwa projektu: Budowa studni głębinowej w miej-
scowości Marków-Towarzystwo
Całkowita wartość inwestycji: 15 276,66 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)

Nazwa projektu: Budowa studni głębinowej w miej-
scowości Osuchów
Całkowita wartość inwestycji: 114 228,43 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)

Nazwa projektu: Wykonanie kanalizacji w miejsco-
wości Adamówek
Całkowita wartość inwestycji: 37 200 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: W ramach zadania powstały 144 metry sieci 
kanalizacyjnej.

Nazwa projektu: Budowa studni głębinowej w miej-
scowości Badowo-Dańki
Całkowita wartość inwestycji: 146 369,22 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)

INWESTYCJE
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Nazwa projektu: Wykonanie kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej w Mszczonowie (ul. Termalna, 
Warszawska)
Całkowita wartość inwestycji: 78 550 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: W ramach zadania powstało 208 m sieci sani-
tarnej i deszczowej.

Nazwa projektu: Budowa wodociągu w Mszczonowie 
(ul. Warszawska)
Całkowita wartość inwestycji: 125 850 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: W ramach zadania powstało 540 m sieci wodo-
ciągowej.

Nazwa projektu: Rozbudowa instalacji do usuwania 
azotanów na terenie ujęcia wody w Piekarach
Całkowita wartość inwestycji: 50 624,81 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)

Nazwa projektu: Budowa wodociągu w miejsco-
wości Adamowice i Gąba
Całkowita wartość inwestycji: 235 000 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: W ramach zadania powstało 2 301 m sieci 
wodociągowej.

Nazwa projektu: Budowa wodociągu w Mszczo-
nowie (ul. Spółdzielcza)
Całkowita wartość inwestycji: 4 389 zł (środki 
własne gminy Mszczonów)
Opis: W ramach zadania powstały 62 m sieci wodo-
ciągowej.

Nazwa projektu: Zakup pompy głębinowej
Całkowita wartość inwestycji: 7 588 zł (środki własne 
gminy Mszczonów)

Na remonty dróg i ich bieżące utrzymanie wydatkowano w 2017 r. kwotę 2 444 345,28 zł.

Dotacje na pomoc finansową na rzecz powiatu na przebudowę dróg - dotacje w wysokości 66 738,42 zł na przebudowę 
skrzyżowania na drodze powiatowej 4726W w Badowo-Dańkach oraz w wysokości 45 000,00 zł na przebudowę drogi 
powiatowej 4727W Piekarowo – Michalin. Łączna kwota dotacji 111 738,42 zł. Powiat na tę inwestycję wydatkował 
kwotę 300 647,12 zł.

PODSUMOWANIE - rok 2017
Inwestycje – 11 474 895,62 zł, w tym dofinansowanie 3 717 516 zł
Utrzymanie dróg – 2 444 345,28 zł
Dotacje dla powiatu żyrardowskiego – 111 738,42 zł

RAZEM – 14 030 979,32 zł

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEINWESTYCJE
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2018 rok

Nazwa projektu: Budowa drogi gminnej 
na odcinku od drogi powiatowej nr 
4715W Olszówka – Mszczonów do drogi 
krajowej nr 50 Sochaczew – Grójec
Zadanie 1 – Gmina Mszczonów
Całkowita wartość inwestycji: 
10 600 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 10 600 000,00 zł
Opis: W lutym 2018 roku została podpi-
sana umowa. Inwestycja trwa. Droga 
będzie prowadziła od ronda na drodze 
krajowej nr 50 do ronda na drodze powia-
towej w miejscowości Wręcza, czyli do 
realizowanego obecnie największego 
w Europie Środkowo-Wschodniej Parku 
Wodnego „SUNTAGO” (powierzchnia 
20 ha). Park Wodny „SUNTAGO” będzie 
obiektem o szczególnym znaczeniu dla 
rozwoju gospodarczego całego woje-
wództwa mazowieckiego. Zakończenie 
realizacji jest przewidziane do końca listo-

pada 2018 roku.
Długość budowanej drogi wynosi ogółem 2 936 m.b., z czego odcinek w gminie Mszczonów (zadanie 1) wynosi 1785 m.b., 
zaś w gminie Radziejowice (zadanie 2) 1 151 m.b. wraz z budową obiektu mostowego.
Gmina Mszczonów przeznaczyła na budowę tej drogi kwotę 10,6 mln zł, uzyskując dofinansowanie na całość inwestycji. 
Gmina otrzymała 3 mln zł od Wojewody Mazowieckiego z Narodowego Programu Budowy Dróg Gminnych i Powiatowych 
na lata 2016-2019, 5 mln zł od Marszałka Województwa Mazowieckiego, zgodnie ze złożonymi wcześniej wnioskami o dofi-
nansowanie tej inwestycji oraz 2,6 mln zł przekazane przez firmę Global Park.

Nazwa projektu: Zagospodarowania parku miej-
skiego wraz z terenami przykościelnymi I etap
Całkowita wartość inwestycji: ok. 3 000 000 zł (prze-
widywany koszt I etapu)
Opis:  Inwestycja jest realizowana. W ramach I etapu 
stworzona zostanie atrakcyjna i zintegrowana oferta 
spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczo-
nowa. Powierzchnia objęta zagospodarowaniem 
wynosi 0,9 hektara. W ramach inwestycji powstaną 
alejki parkowe, amfiteatr wraz z budynkiem zaplecza, 
fontanna kulowa i dwie małe altany. Wykonane zostaną 
też ogrodzenia zewnętrzne oraz oświetlenie terenu. 
W parku staną nowe kosze i ławki. Tereny zielone 
zostaną zagospodarowane wraz z wykonaniem nawod-
nienia a cały park zyska monitoring. Planowany termin 
zakończenia prac to kwiecień 2019 roku.

INWESTYCJE
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W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEINWESTYCJE

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Jeżynowej w Mszczo-
nowie
Całkowita wartość inwestycji: 1 801 551,00 zł (przewi-
dywany koszt)
Opis:  Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni 
jezdni, miejsc parkingowych, chodników, odwodnienia, 
oznakowania i oświetlenia. Planowany czas realizacji to 
czerwiec 2019.

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej 
Wygnanka, Edwardowo i Bobrowce (nr 470187 W) - 
odcinek II we wsi Bobrowce i Suszeniec
Całkowita wartość inwestycji: 360 000 zł (przewidy-
wany koszt)
Kwota dofinansowania: 229 000 zł
Opis: W ramach zadnie przebudową objęta jest droga 
gminna we wsi Bobrowce i Suszeniec na odcinku 
około 1 500 m.b., szerokości 3,5 m. Zakres obejmuje 
wykonanie uzupełnienia istniejącej podbudowy tłucz-
niowej, nawierzchni metodą potrójnego powierzchnio-
wego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza wraz 
z dokumentacją uproszczoną. Na tę inwestycję został 
złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach Lokalnej Grupy Działania 
„Ziemia Chełmońskiego”.

Nazwa projektu: Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego 
w ul. Malinowej w Mszczonowie
Całkowita wartość inwestycji: 108 500 zł (przewidy-
wany koszt)
Opis: W ramach zadania wykonany zostanie ciąg pieszo-
-jezdny o długości ok. 130 m.b. i szerokości 3,0 m. 
Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki beto-
nowej oraz dokumentację uproszczoną. Zadanie jest 
objęte Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa.

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Zachodniej 
w Zdzieszynie
Całkowita wartość inwestycji: 181 500 zł (przewidy-
wany koszt)
Opis: Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istnie-
jącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni 
metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia 
emulsją i grysami oraz pobocza na długości 570 m.b.

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej 
Lutkówka Kolonia, Osuchów, Pieńki Osuchowskie 
i Strzyże ( nr 470128 W) – odcinek I – Przebudowa 
ul. Sosnowej, Granicznej, Wiejskiej, Gościnnej i 
Północnej.
Całkowita wartość inwestycji: 493 520 zł (przewidy-
wany koszt)
Kwota dofinansowania: 100 000 zł
Opis: Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istnie-
jącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni 
metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia 
emulsją i grysami oraz pobocza na długości około 
2 000 m.b. oraz szerokości 3,5 m. Gmina uzyskała dofi-
nansowanie od Marszałka Województwa ze środków 
pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. 

Nazwa projektu: Przebudowa fragmentu 
ul. Jodłowej w Badowo- Dańkach
Całkowita wartość inwestycji: 81 500 zł (przewidy-
wany koszt)
Opis: Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istnie-
jącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni 
metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia 
emulsją i grysami oraz pobocza na długości 280 m.b. 
i szerokości 3,5 m.

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Polnej 
w Osuchowie
Całkowita wartość inwestycji: 164 880 zł 
Opis: Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia 
istniejącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie 
nawierzchni metodą potrójnego powierzchnio-
wego utrwalenia emulsją i grysami oraz pobocza na 
długości 620 m.b. i szerokości 3,5 m.



Merkuriusz Inwestycyjny 2018       21

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Strażackiej w Grab-
cach-Towarzystwo
Całkowita wartość inwestycji: 80 400 zł (przewidywany 
koszt)
Opis: Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istnie-
jącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni 
metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia 
emulsją i grysami oraz pobocza na długości 450 m.b. 
i szerokości 3,0 m.

Nazwa projektu: Przebudowa ul. Brzozowej w Kowie-
sach
Całkowita wartość inwestycji: 74 750 zł (przewidywany 
koszt)
Opis: Zakres obejmuje wykonanie uzupełnienia istnie-
jącej podbudowy tłuczniowej, wykonanie nawierzchni 
metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia 
emulsją i grysami oraz pobocza na długości 250 m.b. 
i szerokości 3,5 m.

Nazwa projektu: Utwardzenie terenu przy Szkole 
Podstawowej we Wręczy
Całkowita wartość inwestycji: 77 565 zł 
Opis: Zakres prac obejmuje ustawienie krawęż-
ników, wykonanie podbudowy tłuczniowej i ułożenie 
nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni około 
450 m2.

Nazwa projektu: Budowa drogi do terenów inwesty-
cyjnych
Całkowita wartość inwestycji: 98 185 zł 
Opis: Zadanie obejmuje wykonanie fragmentu około 
260 m.b. i szerokości 5 m drogi dojazdowej w zakresie 
robót ziemnych i przygotowawczych, podbudowy drogi 
z kruszonego betonu na podsypce piaskowej.

Nazwa projektu: Rozbudowa istniejącego terenu rekre-
acyjnego przy ul. Jeżynowej w Mszczonowie poprzez 
budowę Otwartej Strefy Aktywności
Całkowita wartość inwestycji: 148 000 zł
Opis: W ramach inwestycji zostaną zakupione i zamon-
towane elementy siłowni plenerowej składające się 
z 10 urządzeń oraz urządzenia sportowo–rekreacyjne 
placu zabaw wraz z ogrodzeniem. Wykonana zostanie 
też nawierzchnia bezpieczna z piasku, ławki, stoły do gry 
w szachy, kosze na śmieci i stojaki na rowery. 

Nazwa projektu: Budowa wodociągu w miejscowości 
Szeligi i Zdzieszyn
Całkowita wartość inwestycji: 222 000 zł
Opis: Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania 
powstanie 1 466 m sieci wodociągowej.

Nazwa projektu: Przebudowa sieci wodociągowej 
w ul. Jeżynowej
Całkowita wartość inwestycji: 344 000 zł
Opis: Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania 

powstanie 700 m sieci wodociągowej.

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej Olszówka, 
Grabce Wręckie (nr 470174W) na odcinku Grabce 
Wręckie, Grabce-Towarzystwo
Całkowita wartość inwestycji:  2 808 861 (planowana)
Kwota dofinansowania: 1 685 316 zł. 
Dofinansowanie pozyskano z „Rządowego Programu na 
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez 
Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.  
Inwestycja polega na wzmocnieniu istniejącej podbu-
dowy z kruszywa na odcinku 1,669 km oraz wykonaniu 
na tym wzmocnieniu warstw bitumicznych, wykonanie 
poboczy gruntowych oraz rowów odwadniających.

Na remonty dróg i ich bieżące utrzymanie na 2018 r. prze-
znaczono kwotę 1 770 000 zł. 

PODSUMOWANIE - rok 2018
Inwestycje – 20 645 212 zł, w tym dofinansowanie 
12 614 316 zł
Utrzymanie dróg – 1 770 000 zł
Dotacje dla powiatu żyrardowskiego – 0 zł

RAZEM – 22 362 112 zł

INWESTYCJE
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REHABILITACJA

Rok 2015

Nazwa zadania: dofinasowanie zabiegów rehabilitacyjnych 
dla mieszkańców
Całkowita wartość zadania: 255 586,42 zł
Opis: Dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla miesz-
kańców gminy Mszczonów. W 2015 roku z punktów rehabi-
litacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie skorzystało 1 013 
pacjentów. W ciągu roku wykonano 42 966 zabiegów.

Rok 2016

Nazwa zadania: dofinasowanie zabiegów rehabilitacyjnych 
dla mieszkańców
Całkowita wartość zadania: 284 023,30 zł
Opis: Dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla 
mieszkańców gminy Mszczonów. W 2016 roku z punktów 
rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie skorzystało 
1 221 pacjentów. W ciągu roku wykonano 58 153 zabiegi.

Rok 2017

Nazwa zadania: dofinasowanie zabiegów rehabilitacyjnych 
dla mieszkańców
Całkowita wartość zadania: 309 990,78 zł
Opis: Dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla 
mieszkańców gminy Mszczonów. W 2017 roku z punktów 
rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie skorzystało 
1 235 pacjentów. Wykonano w ciągu roku 57 191 zabiegów.

Rok 2018

Nazwa zadania: dofinasowanie zabiegów rehabilitacyjnych 
dla mieszkańców
Całkowita wartość zadania: 130 349,30 zł
Opis: Dofinansowanie zabiegów rehabilitacyjnych dla 
mieszkańców gminy Mszczonów. W 2018 roku z punktów 
rehabilitacyjnych w Mszczonowie i Osuchowie skorzystało 
687 pacjentów. W ciągu roku wykonano 31 170 zabiegów 
(dane z pierwszej połowy 2018 roku).

PROJEKTY I DZIAŁANIA SPOŁECZNE

DZIAŁANIA REALIZOWANE W SYSTEMIE OŚWIATY

LATA 2015 – 2017 (działania cykliczne, realizowane kilka lat z rzędu)

Nazwa działania: Wyposażenie  szkół w materiały eduka-
cyjne
Całkowita wartość działania: 356 006,32 zł

Kwota dofinansowania: 355 966,32 zł
Opis: Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, 
materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEDZIAŁANIA SPOŁECZNE
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DZIAŁANIA SPOŁECZNE

LATA 2015 – 2018 (działania cykliczne, realizowane kilka lat z rzędu)

Nazwa działania: „Wyprawka szkolna”
Całkowity koszt działania: 23 249,39 zł (dane szacowane)
Kwota dofinansowania: 23 249,39 zł (dane szacowane)
Opis: Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów 
w ramach rządowego programu pomocy uczniom.    
Z programu skorzystało 80 uczniów ze szkół z terenu 
gminy Mszczonów.

Nazwa działania: zasiłki i stypendia szkolne 
Całkowity koszt działania: 312 130,80 zł 
Kwota dofinasowania: 249 626,40 zł  
Opis:  Dofinansowanie świadczeń systemu pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Obję-
tych tą formą pomocy zostało 638 uczniów. Wszystkie 
dane obejmują wyłącznie pierwsze półrocze.

Nazwa działania: „Wychowanie przedszkolne”
Całkowita wartość działania: 2 335 491,05 zł
Kwota dofinansowania: 2 335 491,05 zł
Opis: Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Nazwa działania: Wsparcie dla pracodawców
Całkowity koszt działania: 337 429,71 zł 
Kwota dofinasowania: 337 429,71 zł
Opis:  Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształ-
cenia pracowników młodocianych. Wypłacono 53 dofi-
nansowania.

Nazwa działania: stypendia motywacyjne
Całkowity koszt działania: 135 322 zł (środki własne 
gminy Mszczonów)
Opis: Wypłacono 1 406 stypendiów.
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Nazwa działania: „Stypendia Burmistrza Mszczonowa”
Kwota dofinansowania: 33 800 zł (środki własne gminy Mszczonów)
Opis: Stypendia wypłacane za wybitne osiągnięcia w nauce. W 2018 roku otrzymało je 27 uczniów.

Nazwa działania: „Wymiana młodzieży”
Całkowity koszt działania: 147 309,56 zł
Kwota dofinansowania: 82 189,20 zł
Opis: W ramach zadania gminie udało się otrzymać dofinansowanie z Fundacji „Polsko-Niemiecka Współpraca 
Młodzieży” w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej.

Rok 2015

Nazwa działania: „Książki naszych marzeń”
Całkowita wartość działania: 9 774,75 zł
Kwota dofinansowania: 7 769,76 zł

Opis: Rządowy program realizowany we wszystkich szkołach 
podstawowych na terenie gminy, mający na celu rozwijanie 
zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży.
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Rok 2017

Nazwa działania: „Zabawa uczy i doskonali”
Całkowita wartość działania: 765 527,93 zł
Kwota dofinasowania: 612 137,93 zł

Opis: Projekt objęty Programem Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023. Współfinansowany przez Unię Euro-
pejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było zwiększenie w gminie Mszczonów dostępu do wysokiej 
jakości edukacji przedszkolnej. W ramach projektu utworzono 100 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku od 
2,5 do 6 lat. Zatrudniono nauczycieli wychowawców, pomoce nauczyciela oraz specjalistów wspierających dzieci w ramach 
udzielanej przez przedszkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poszerzono ofertę edukacyjną przedszkola o dodat-
kowe, nowe zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz zwiększono liczby godzin zajęć już wcześniej oferowanych dzieciom przez 
przedszkole. W ramach projektu realizowane były: zajęcia wychowania przedszkolnego – 4 grupy przedszkolne, rytmika, 
j. angielski, trening umiejętności społecznych, gimnastyka korekcyjna, terapia integracji sensorycznej, zajęcia z psycholo-
giem, arteterapia, zajęcia logopedyczne i  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zapewniono dodatkowe wsparcie dla dzieci 
z niepełnosprawnościami. Nauczyciele podnosili kompetencje zawodowe przez ich udział w  różnych formach doskonalenia 
wynikających z bieżących potrzeb przedszkola. W ramach realizowanego projektu, sale przedszkolne i gabinety pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej doposażone zostały w zabawki i nowoczesne pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt 
do diagnozy dzieci oraz do prowadzenia zajęć wyrównujących szanse edukacyjne i rozwijających zainteresowania przed-
szkolaków. Realizacja projektu możliwa była dzięki zakończonej w 2017 roku modernizacji drugiego piętra budynku szkoły 
podstawowej, po której utworzono i wyposażono w meble cztery zamiejscowe oddziały miejskiego przedszkola.

Nazwa działania: „Narodowy program rozwoju czytel-
nictwa”
Całkowita wartość działania: 36 248,05 zł
Kwota dofinasowania: 28 960 zł
Opis: Rządowy program realizowany we wszystkich szko-
łach podstawowych na terenie gminy mający na celu 
rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promocję 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Nazwa działania: „Aktywna tablica”
Całkowita wartość: 18 227,30 zł
Kwota dofinansowania: 14 000 zł
Opis: Program realizowany w Szkole Podstawowej 
w Mszczonowie. Rządowy program rozwijania szkolnej 
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

DZIAŁANIA SPOŁECZNE
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Nazwa działania: „Kodowanie ponad pokoleniami”
Całkowity koszt działania: 6 898,10 zł
Kwota dofinansowania: 6 898,10 zł
Opis: Grant dla Szkoły Podstawowej w Mszczonowie od Fundacji CoderDojo Polska na realizację projektu „Kodowanie 
ponad pokoleniami”.

Rok 2018

Nazwa projektu: „Szkoła w działaniu” 
Całkowity koszt działania: 362 492,54 zł 
Kwota dofinasowania: 343 854,54 zł
Opis:  Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa 
w Osuchowie. Termin realizacji to lata 2018-2020. Plano-
wane w projekcie działania służyć mają rozwijaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (cyfro-
wych, matematyczno-przyrodniczych, językowych) a także 
kształtowaniu właściwych postaw (kreatywności, innowa-
cyjności, pracy zespołowej, przedsiębiorczości). W ramach 
projektu zaplanowano udział uczniów w zajęciach dydak-
tyczno-wyrównawczych, a także organizację zajęć dodatko-

wych (warsztatów, laboratoriów, kółek zainteresowań) m.in. 
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz tech-
niczno-informatycznych. Część zajęć realizowana będzie 
w formie wyjazdowej poza szkołą. Uczniowie realizować 
będą również projekty edukacyjne indywidualne i zespo-
łowe. W ramach projektu planowane jest doposażenie 
szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych (biolo-
gicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej) oraz informa-
tycznych, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury 
sieciowo-usługowej. Uczniowie wezmą udział w warszta-
tach w Centrum Nauki Kopernik. Uczestniczyć będą również 
w wielu festiwalach, spotkaniach i piknikach naukowych.

Nazwa działania: „Aktywna tablica”
Całkowita wartość: 17 500 zł
Kwota dofinansowania: 14 000 zł
Opis:  Program realizowany w Szkole Podsta-
wowej w Osuchowie. Rządowy program rozwi-
jania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych.

Nazwa inwestycji: „Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj”
Całkowity koszt inwestycji: 843 427,74 zł
Kwota dofinansowania: 800 758,74 zł
Opis:  Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa 
w Mszczonowie. Projekt ujęty jest w Programie Rewitali-
zacji. Planowane w projekcie działania służyć mają rozwi-
janiu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na 
rynku pracy (cyfrowych, matematyczno-przyrodniczych, 
językowych) a także kształtowaniu właściwych postaw 
(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej, przedsię-
biorczości). W ramach projektu zaplanowano udział uczniów 
w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Organizację 

zajęć dodatkowych (warsztatów, laboratoriów, kółek zain-
teresowań) m.in. z przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych oraz techniczno-informatycznych. Część zajęć realizo-
wana będzie w formie wyjazdowej poza szkołą. Uczniowie 
realizować będą również projekty edukacyjne indywidualne 
i zespołowe. W ramach projektu planowane jest doposa-
żenie szkolnych pracowni matematycznych, przyrodniczych 
(biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej) oraz 
informatycznych, w tym zapewnienie odpowiedniej infra-
struktury sieciowo-usługowej. Uczniowie wezmą udział 
w warsztatach w Centrum Nauki Kopernik. Uczestniczyć 
będą również w wielu festiwalach, spotkaniach i piknikach 
naukowych.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEDZIAŁANIA SPOŁECZNE
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DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
	 Wyjazdy wakacyjne dla dzieci - skorzystało 156 dzieci. Na ten cel MOPS przeznaczył 128 980 zł.
	 Karta „Dużej Rodziny 3+” – w ciągu czterech lat wydano 1 377 kart.
	 Paczki świąteczne – w latach 2014-2017 do mieszkańców trafiły 1 502 paczki. Kosztowało 72 950 zł.
	 Spotkania Wielkanocne i Wigilijne dla Seniorów – od 2017 roku wzięło w nich udział 220 osób.
	 Od kwietnia 2016 roku MOPS realizuje też wypłaty świadczeń w ramach programu 500+. W 2016 roku wypłacono ich 

12 276 na kwotę 6 122 652 zł. Średnio, miesięcznie zrealizowano 1 364 świadczenia. 
	 W 2017 roku wypłacono 16 670 świadczeń na kwotę 8 312 202 zł. Średnio, miesięcznie w 2017 roku realizowano 1 390 

świadczeń. 

PROJEKTY I ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
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MSZCZONOWSKI OŚRODEK KULTURY
Coroczna organizacja imprez kulturalnych - Jarmarku Mszczonowskiego, Dożynek Gminnych, wernisaży itp.   W MOK-u dzia-
łają taneczne oraz artystyczne grupy takie, jak: „Broadway Jazz 30+”, „Dzielna Grupa Pod Wezwaniem”, „Akademia malucha” 
czy grupa wokalna „Voice”. MOK od wielu lat jest organizatorem gminnych konkursów dla dzieci i młodzieży - wśród nich 
znajdują się m.in. Spotkania Artystyczne Szkół oraz Przegląd Przedstawień Jasełkowych im. Wojciecha Siemiona. Od wrze-
śnia do końca czerwca działa weekendowe kino. Z powodzeniem funkcjonuje też Mszczonowski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEDZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
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GMINNE CENTRUM INFORMACJI
W kalendarzu wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminne Centrum Informacji znajdują się Festiwal Świętojański 
oraz „Koncert Bożonarodzeniowy”. GCI sprawuje pieczę nad Izbą Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i Izbą Pamięci Rodziny 
Maklakiewiczów, które w ostatniej kadencji odwiedziło około 4000 osób. GCI prowadzi też bezpłatne zajęcia umuzykalnia-
jące dla mieszkańców gminy Mszczonów oraz kursy i szkolenia komputerowe. Za pośrednictwem GCI mieszkańcy mogą 
też szukać pracy. Centrum administruje również kilka stron internetowych – gminy Mszczonów, własną oraz Izb Pamięci. 
Filia GCI w Osuchowie służy rolnikom pomocą przy składaniu wniosków i dokumentów w ramach programów rolniczych.

DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
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W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEDZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W latach 2014 – 2017 gmina Mszczonów przeznaczyła 1 805 239 zł na wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych 
straży pożarnych na swoim terenie. W tym samym okresie 630 974 zł powędrowało na zakup sprzętu pożarniczego 
i odzieży specjalnej oraz remonty strażnic. W sumie na działania związane z ochroną przeciwpożarową gmina Mszczonów 
wydała w latach 2014-2017 kwotę 2 436 213 zł.

GMINNE CENTRUM INFORMACJI - c.d.
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Aktywnie działa Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie. Każdego roku odwiedzają ją popularni i lubiani autorzy 
książek, np. Agnieszka Lingas-Łoniewska, Magdalena Witkiewicz czy Alek Rogoziński. Przez cały rok szkolny biblioteka 
realizuje liczne lekcje biblioteczne – zarówno dla dzieci i młodzieży ze szkół, jak i dla przedszkolaków z terenu gminy - 
program „Książka moim przyjacielem”.  

Mszczonowska biblioteka włącza się również w ogólnopolskie akcje: „Noc Bibliotek”, „Tydzień Bibliotek”, „Narodowe 
Czytanie”, „Jak nie czytam, jak czytam”. W 2018 roku swoją działalność rozpoczął Dyskusyjny Klub Książki.  Corocznie, 
podczas Jarmarku Mszczonowskiego, biblioteka promuje czytelnictwo. Biblioteka przygotowuje także ofertę zajęć waka-
cyjnych oraz feryjnych, a także organizuje cykliczne zajęcia plastyczno-literackie „Małpie Figle”. Biblioteka prowadzi 
również filię w Osuchowie.

Środki pozyskane z Biblioteki Narodowej  w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”:
2014 r. - 12 000 zł
2015 r. - 11 000 zł
2016 r. - 11 500 zł
2017 r. - 12 000 zł

DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
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W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEBUDŻET

Budżet gminy

W  latach  2014-2017  gmina Mszczonów  przeznaczyła  na 
inwestycje 44 816 053,03 zł

Pieniądze – tak potrzebne do realizacji wszelkich zadań. Bez 
nich nie tyko gmina, ale i każdy z nas nie jest w stanie funk-
cjonować. Jak wygląda sytuacja budżetu gminy Mszczonów 
na przestrzeni ostatnich czterech lat? Wzrosty powinny 
zadowolić największych malkontentów.

W latach 2014-2017 dochody budżetu gminy Mszczonów 
zwiększały się o 10 % w każdym roku, z poziomu 52,4 mln zł 
w 2014 r do 66,3 mln zł w 2017 r.

Biorąc pod uwagę plan na 2018 rok, zakładający wzrost 
dochodów gminy Mszczonów do poziomu 78,7 mln złotych, 
otrzymamy wzrost dochodów gminy Mszczonów o 50 % od 
2014 r. 

Na tak wysoką dynamikę dochodów w latach 2014 – 2018 
wpłynął i wpływa, wzrost sumy pozyskiwanych środków 
unijnych i krajowych, wzrost dochodów z tytułu dotacji 
i środków przeznaczonych na cele bieżące, jak również 
dynamiczny wzrost dochodów podatkowych.

Dochody bieżące osiągnęły w 2014 r. poziom 44,6 mln zł, 
w 2017 r. 61,5 mln zł. Plan na rok 2018 zakłada wykonanie 
dochodów bieżących w 64,1 mln zł. 

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych wzrosną o 34,7 %, z poziomu 6,9 
mln w 2014 r. do 9,4 mln zł w 2018 r. 

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodo-
wego od osób prawnych wzrosły o 31,4 % , z poziomu 994 
tysiące zł w 2014 r. do 1,4 mln zł w 2018 r.

Wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków przezna-
czonych na cele bieżące z poziomu 4,8 mln zł do kwoty 
14,6 mln zł w 2017 r. stanowi znaczący udział w dynamice 
wzrostu dochodów.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 14,2 
mln zł w 2014 r. 

Plan na 2018 rok zakłada wzrost podatku od nieruchomości 
do 17,2 mln zł.

Subwencja oświatowa zasilająca budżet gminy Mszczonów 
z 8,6 mln zł w 2014 r. wzrosła o 16,2 % w 2017 r. do 
10 mln zł. W 2018 r do budżetu wpłynie subwencja oświa-
towa 10,3 mln zł.

Dochody majątkowe wyniosły 7,7 mln zł w 2014 r. W 2018 r. 
zaplanowany jest wzrost dochodów majątkowych do 
14,5 mln zł, w tym 12 mln zł jako dotacje oraz środki prze-
znaczone na inwestycje.

Wydatki budżetu gminy Mszczonów z 50,6 mln zł w 2014 r 
wzrosły do kwoty 63,8 mln zł w 2017 r. 

W latach 2014-2017 z budżetu gminy Mszczonów na 
wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 44 816 052 zł. Plan 

wydatków majątkowych na 2018 rok wynosi 21,8 mln zł.

To oznacza, że gmina Mszczonów prawie 30 % wydatków 
przeznacza na cele inwestycyjne.

Tak wysoki udział wydatków majątkowych w wydatkach 
ogółem w latach 2014-2017 jest możliwy dzięki nadwyżce 
operacyjnej łącznie 26,97 mln zł oraz dochodom mająt-
kowym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 
inwestycje w wysokości 20,6 mln zł. 

Wydatki bieżące wyniosły 39,3 mln zł w 2014 r., a w 2017 r 
osiągnęły poziom 55,5 mln zł. Plan wydatków bieżących na 
2018 r. wynosi 61,65 mln zł. 

Zadłużenie gminy Mszczonów – kwota długu z tytułu zacią-
gniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obli-
gacji uległo zmniejszeniu o 28,4 % z poziomu 19 mln zł na 
dzień 31 grudnia 2014 r do poziomu 13,6 mln zł na dzień 31 
grudnia 2017 r.

Dochody  i wydatki Gminy Mszczonów w poszczególnych 
latach:

Rok 2014
Dochody – 52 353 284 zł
Wydatki – 50 626 925 zł (w tym majątkowe – 11 315 118 zł)

Rok 2015
Dochody – 60 125 928 zł
Wydatki – 58 449 328 zł (w tym majątkowe – 16 919 134 zł)

Rok 2016
Dochody – 60 928 086 zł
Wydatki – 58 331 649 zł (w tym majątkowe – 8 281 102 zł)

Rok 2017
Dochody – 66 338 544 zł
Wydatki – 63 808 973 zł (w tym majątkowe – 8 300 698 zł)

Rok 2018 (planowane)
Dochody – 78 687 276 zł
Wydatki – 83  437  693 zł (w tym majątkowe – 
21 782 615,00 zł)

Wykres nr 1: Dochody i wydatki w latach 2014-2018 

BUDŻET GMINY
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BUDŻET

Wykres nr 2: Budżet Gminy Mszczonów w latach 2014-2017

Dotacje, subwencje i wydatki
W mijającej kadencji utrzymuje się trend związany z wydat-
kami. Nadal największe nakłady samorządu pochłania 
oświata. W latach 2014 – 2017 przeznaczono na ten cel 
67 075 701,02 zł. To tak jakby cały tegoroczny budżet prze-
znaczyć tylko na zadania oświatowe. Na drugim miejscu jest 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska. W tym samym 
okresie na te dwa działy wydano z gminnego budżetu 
37 086 503,39 zł. Milionowe sumy przeznaczane są również 
co roku na pomoc społeczną. W latach 2014-17 dało to 
kwotę – 37 597 772,23 zł.

Rok 2014
Dotacje i subwencje
- dotacje celowe z budżetu państwa – 4 476 925,77 zł  
- subwencje – 8 554 199,00 zł
- środki pozyskane z UE – 6 925 695,55 zł

Największe wydatki
- oświata i wychowanie – 15 394 407,37 zł (30,41%)
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 
9 719 152,74 zł (19,20%) 
- pomoc społeczna – 5 004 719,31 zł (9,88%)
- transport i łączność – 4 309 773,34 zł (8,51%)
- kultura fizyczna – 4 050 604,34 zł (8,00%)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 947 754,77 zł 
(3.85%)

Rok 2015
Dotacje i subwencje
- dotacje celowe z budżetu państwa – 4 944 905,06 zł  
- subwencje – 9 038 857,00 zł
- środki pozyskane z UE – 7 669 929,45 zł

Największe wydatki
-  gospodarka  komunalna  i  ochrona  środowiska  –  16  307 
344,36 zł (27,90%)
- oświata i wychowanie – 15 798 225,98 zł (27,03%)
- pomoc społeczna – 5 344 088,74 zł (9,14%)
- kultura fizyczna – 4 284 116,17 zł (7,33%)
- transport i łączność – 3 916 770,78 zł (6,70%)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 089 014,14  ł 
(3,57%)

Rok 2016
Dotacje i subwencje
- dotacje celowe z budżetu państwa – 12 230 301,00 zł  

- subwencje – 9 573 211,00 zł

- środki pozyskane z UE – 1 819 915,24 zł

Największe wydatki
- oświata i wychowanie – 18 292 508,62 zł (31,36%)
- pomoc społeczna – 12 384 173,21 zł (21,23%)
- transport i łączność – 5 872 144,98 zł (10,07 %)
- gospodarka komunalna – 4 698 128,78 zł (8,05 %)
- kultura fizyczna - 4 606 589,97 zł (7,90 %)
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 208 738,27 
zł (3,79 %)

Rok 2017
Dotacje i subwencje
- dotacje celowe z budżetu państwa – 15 074 674,91 zł  
- subwencje – 10 008 933,00 zł
- środki pozyskane z UE – 2 045 063,60 zł

Największe wydatki
- oświata i wychowanie – 17 590 559,05 zł (27,57%)
- pomoc społeczna i rodzina – 14 874 790,97 zł (23,31%)
- gospodarka komunalna – 6 361 877,51 zł (9,97%)
- transport i łączność – 6 251 383,69 zł (9,80%)
- kultura fizyczna – 4 892 979,37 zł (7,67%)

Rok 2018 (planowane)
Dotacje i subwencje
- dotacje celowe z budżetu państwa – 13 239 411,26 zł
- subwencje – 10 255 905,00 zł
- środki pozyskane z innych źródeł – 12 515 316 zł

Największe wydatki
- oświata i wychowanie – 20 140 725 zł (24,85 %)
- pomoc społeczna i rodzina – 14 773 275 zł (17,7 %)
- gospodarka komunalna – 7 865 432 zł (9,9 %)
- transport i łączność – 18 202 502 zł (21,82 %)
- kultura fizyczna – 10 395 134 zł (12,46 %)

Wykres nr 3: Dotacje i subwencje w latach 2014 – 2017

Wykres nr 4: Największe wydatki w latach 2014 – 2017 
z uwzględnieniem poszczególnych działów.
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Rok 2015

Wyróżnienie gminy Mszczonów przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Gmina Mszczonów została wyróżniona okolicznościową statuetką za wzorową współpracę 
z Oddziałem Wojewódzkim ZOSP RP województwa mazowieckiego w ramach wyposażenia 
OSP Mszczonów w wysokiej jakości sprzęt i umundurowanie w roku 2014. Gmina Mszczonów 
tylko w roku ubiegłym wydała na zakup specjalistycznego umundurowania ochrony osobistej 
strażaka blisko 150 tysięcy złotych, co potwierdza, że Ochotnicza Straż Pożarna z Mszczonowa 
jest jedną z najlepiej wyposażonych jednostek KSRG w Polsce.

Burmistrz Mszczonowa liderem w województwie mazowieckim
 Burmistrz Józef Grzegorz Kurek po raz kolejny wyróżniony został prestiżowym tytułem Samorządowy Mene-
dżer Regionu, znajdując się w ścisłej czołówce X edycji rankingu Filary Polskiej Gospodarki przygotowanego przez 
redakcję dziennika „Puls Biznesu” i firmę badawczą ARC Rynek i Opinia.
 Burmistrz Mszczonowa został doceniony za umiejętne zarządzanie finansami Mszczonowa, skuteczne pozyski-
wanie zewnętrznych funduszy, inwestowanie w ochronę środowiska i budowanie aktywności społecznej. Wyróżnienie 
jest tym cenniejsze, że zostało przyznane przez przedstawicieli władz samorządowych z województwa mazowieckiego 
- prezydentów miast, burmistrzów, wójtów oraz starostów powiatów. To właśnie ich zdaniem burmistrz Józef Grzegorz 
Kurek jest liderem w województwie i wzorem do naśladowania dla samorządowców z regionu. Filary Polskiej Gospo-
darki, to ranking przygotowywany co roku przez „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZENAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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Mszczonów w pierwszej dziesiątce tzw. „Złotej Setki”

 W rankingu najlepszych polskich samorządów dziennika Rzeczpospolita Mszczonów 
ponownie został sklasyfikowany w Złotej Setce. W kategorii gmin miejsko-wiejskich 
znalazł się na 10 pozycji. Mszczonów w rankingu Rzeczpospolitej notowany jest właściwie 
co roku, a w 2011 został zwycięzcą  kategorii gmin miejsko–wiejskich. Stała obecność 
naszego miasta w rankingu świadczy o jego stabilnej pozycji gospodarczej, zrównowa-
żonym rozwoju  i  zadowalającej dynamice inwestycyjnej. Aby znaleźć się  w gronie 
najlepszych polskich samorządów należało się  w tym roku wykazać wieloma osiągnię-
ciami. 
 Weryfikacja gmin do rankingu odbywała się w dwuetapowo. Pierwszy etap rywali-
zacji przeszły tylko te samorządy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami 
w latach 2011-14 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. W drugim etapie 
oceniano między innymi: dynamikę  wzrostu wydatków majątkowych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca (w latach 2011-14), wartość środków unijnych pozyskanych w prze-
liczeniu na mieszkańca (w latach 2012-14), indywidualny wskaźnik zadłużenia, nadwyżkę 
operacyjną w stosunku do dochodów (2011-14), relację  nakładów inwestycyjnych  do 
przyrostu zadłużenia  (2011-14), dynamikę  wzrostu wydatków  ogółem na jednego 
mieszkańca  (w latach 2011-14), transport i łączność, a także ochronę środowiska.
 Przy ocenie były też  uwzględniane tzw. pytania do samorządów, w których gminy 

musiały się wykazać: udziałem wydatków na realizację  kontraktów z organizacjami pozarządowymi (2011-14), liczbą  
złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych (2011-14), wydatkami mieszkaniowymi w przeliczeniu 
na osobę  (2011-14), wynikami testów szóstoklasistów  oraz gimnazjalistów (2013-14), liczbą  nowych podmiotów gospo-
darczych działających na terenie gminy w latach 2011-14 w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, oceną  wiarygodności 
kredytowej, badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta,  udziałem wydatków na promocję gminy 
w wydatkach ogółem (w latach 2013-14), współpracą  z jednostkami pomocniczymi, wspieraniem rozwoju przedsiębior-
czości, inicjatywami w ramach partnerstwa publicznego, planem zagospodarowania przestrzennego i pozwoleniami na 
budowę wydawanymi  na podstawie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, sposo-
bami zapobiegania bezrobociu, Kartą  Dużej Rodziny, a także tym, czy urząd funkcjonuje na podstawie jednej z metod/
narzędzi wsparcia zarządzania: CAF, EFQM, ISO lub PRI.

Zdjęcie z uroczystego podsumowania edycji ZŁOTEJ SETKI pochodzi z redakcji dziennika „Rzeczpospolita”.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA



36   Merkuriusz Inwestycyjny 2018

Mszczonów - EURO GMINĄ 

 Gmina Mszczonów wyróżniona 
została certyfikatem Euro Gminy, przy-
znawanym jednostkom samorządu tery-
torialnego spełniającym wymagania 
najlepszych miast i gmin Unii Europej-
skiej. Certyfikat przyznano na podstawie 
oceny Kapituły Plebiscytu „Euro-Gmina” 
w oparciu o dotychczasowe działania 
władz gminy na rzecz rozwoju Polski 
Samorządowej 1990-2015. 
 Plebiscyt wyróżnił najbardziej 
kreatywne samorządy, które znacząco 
przyczyniły się do kształtowania dobrego 
wizerunku Polski na arenie Unii Europej-

skiej.  Konkurs promuje dobre praktyki, aktywność i przedsiębiorczość jednostek samorządowych oraz pokazuje, że syste-
matyczna praca i zaangażowanie przekładają się na szybszy rozwój nawet najmniejszych miast i gmin.

GCI Mszczonów najlepsze na Mazowszu

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wyróżnił Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie 
za wieloletnią, konstruktywną współpracę i wkład w aktywizację mazowieckiego rynku pracy.
Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie było jedynym laureatem spośród wszyst-
kich Centrów Informacji istniejących na Mazowszu. Wśród pozostałych wyróżnionych 
byli inni partnerzy rynku pracy jak Akademickie Biura Karier czy Ochotnicze Hufce Pracy. 
Uroczyste spotkanie zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy odbyło się w ramach 25 
rocznicy pierwszych samorządowych wyborów w III RP, a także w 25. rocznicę wydzielenia ze 
struktury administracji rządowej Publicznych Służb Zatrudnienia.

Mszczonów liderem wśród gmin, gdzie żyje się najlepiej

Według opublikowanego przez ogólnopolski tygo-
dnik „WPROST”  rankingu gmin,  Mszczonów znalazł się 
w pierwszej dziesiątce samorządów w Polsce, gdzie żyje 
się najlepiej. Mszczonów uplasował się w pierwszej dzie-
siątce najlepszych samorządów, tuż obok takich mazo-
wieckich gmin jak Błonie, Kozienice i Podkowa Leśna.  
Typując najlepsze do zamieszkania gminy, tygodnik brał 
pod uwagę wysokość dochodów i wydatków gmin, spra-
wozdania finansowe oraz odpowiedzi zawarte w ankie-
tach, które wcześniej rozesłane zostały do samorządów. 
Zebrane dane potwierdzają, że w gminie Mszczonów 
poprawia się jakość życia. Coraz więcej samorząd wydaje 
na ochronę środowiska i kulturę. Istotnym elementem jest 
również spadek poziomu bezrobocia. Sukcesywnie wpro-
wadzane są także projekty budżetu partycypacyjnego, oddając tym samym część decyzji inwestycyjnych mieszkańcom. 
Zgodnie z przeprowadzoną analizą samorządowi liderzy sukcesywnie zwiększają liczbę miejsc w przedszkolach, nieznacznie 
jednak spadła średnia liczba uczniów przypadających na jedną klasę w szkołach podstawowych i gimnazjach. Manka-
mentem natomiast jest wzrost liczby ludności przypadającej na jedną przychodnię lekarską.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZENAGRODY I WYRÓŻNIENIA



Merkuriusz Inwestycyjny 2018       37

Mszczonów po raz kolejny Gminą Fair Play

 W XIV edycji konkursu  „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, 
Józef Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa odebrał prestiżową nagrodę główną – 
Statuetkę Gmina Fair Play 2015 oraz certyfikat w kategorii „Miasteczko i Małe Miasto”. 
Nagrodę główną przyznaje Kapituła Konkursu dla najwyżej trzech najlepszych gmin 
w każdej kategorii konkursowej.
 Certyfikat „Gmina Fair Play” jest wyrazem profesjonalnego podejścia gminy 
Mszczonów do inwestorów sprawdzonego przez niezależnych audytorów. Tytuł ten 
potwierdza, że każdy inwestor jest traktowany priorytetowo, a wszelkie działania 
prowadzone przez władze lokalne mają na celu poprawienie możliwości i warunków, 
nie tylko dla nowych inwestorów, ale również dla firm, które już funkcjonują na terenie 
gminy.
 Gmina posiadająca tytuł „Fair Play” może liczyć na zwiększone zainteresowanie 
mediów, a także na pomoc w kreowaniu pozytywnego wizerunku samorządu w środo-
wiskach biznesowych. Posiadanie certyfikatu zapewnia gminie Mszczonów pozycję 
wśród najlepszych samorządów na terenie województwa mazowieckiego. Certyfikat 
pokazuje, że realizowane przez nas działania przynoszą wymierne korzyści samej 
gminie, jej mieszkańcom, ale także przedsiębiorcom, którzy tu inwestują. Jest to 
również potwierdzenie profesjonalizmu, kompetencji i sprawności naszej kadry urzęd-
niczej. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z pracownikami urzędu danej 

gminy, organizowane były również spotkania z przedstawicielami dostawców mediów, przedsiębiorcami inwestującymi 
na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy 
i mieszkańców.

Rok 2016

Mszczonów Perłą Samorządu 2016
W ogólnopolskim rankingu „Gazety Prawnej”, gmina Mszczonów została uznana 
przez kapitułę konkursową za jedną z najlepszych jednostek samorządu teryto-
rialnego w Polsce, wyróżniającą się wzorowym zarządzaniem oraz innowacyjną 
polityką gospodarczą. Jak co roku wyboru wyróżniających się gmin dokonano 
w czterech kategoriach. W kategorii gmin miejsko-wiejskich Mszczonów zajął 
III miejsce. Dokonując wyboru „Pereł Samorządu 2016”, kapituła konkursowa 
brała pod uwagę efekty działania lidera, w tym na co przede wszystkim wpływ 
ma włodarz. Celem rankingu było zbadanie, jakim menedżerem i liderem jest 
włodarz oraz na ile korzysta on z potencjału swoich pracowników i mieszkańców. 
Oceny prezydentów, burmistrzów i wójtów dokonane zostały w podziale na takiej 
obszary jak: sprawność strategiczna, sprawność operacyjna, wsparcie potencjału 
społecznego oraz jakość życia.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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Mszczonów w czołówce Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

 Mszczonów już od wielu lat jest klasyfikowany w „Złotej Setce” najlepszych 
samorządów w kraju. Rokrocznie gmina zajmuje w zestawieniu wysoką pozycję, co 
świadczy o profesjonalnym zarządzaniu, stabilności gospodarczej oraz dynamicznym 
rozwoju. W 2011 r. Mszczonów został zwycięzcą konkursu w swojej kategorii. 
W edycji 2016 gmina uplasowała się na bardzo wysokim, szóstym, miejscu w klasy-
fikacji obszarów miejskich i miejsko-wiejskich, będąc najlepszym samorządem 
z terenu województwa mazowieckiego. W tej edycji Rankingu uczestnicy byli 
oceniani dwuetapowo. Pierwszy z nich polegał na analizie danych finansowych 
samorządów. Uczestnicy, którzy pomyślnie przeszli tę część oceny, otrzymywali 
zawierającą 22 pytania ankietę, która miała dostarczyć informacji porównywanych 
w kolejnym etapie. Każdy samorząd musiał, między innymi, wskazać formy wspie-
rania przedsiębiorczości, podać wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca oraz wyniki testu szóstoklasistów w roku szkolnym 2015/2016, co poka-
zuje, jak wielu, różnorodnych obszarów funkcjonowania gmin dotyczy ocena.
 Osobny ranking, Europejski Samorząd, klasyfikował gminy na podstawie wiel-
kości przyznanego wsparcia z funduszy UE oraz unijnych funduszy przyznawanych 
z krajowych i regionalnych programów. Oceniano nie tylko łączną wartość pozyska-
nych dotacji, ale także jej przeliczenie na jednego mieszkańca oraz ilość podpisa-
nych umów. W 2016 roku Mszczonów w tej kategorii zajął 15. miejsce.

Kapituła Rankingu „Rzeczpospolitej” składała się z uznanych ekspertów wielu dziedzin życia społecznego; samorządowców 
i polityków. Najlepsze gminy i miasta w Polsce oceniali m.in. Jerzy Buzek - Przewodniczący Kapituły, były Premier RP, Euro-
poseł, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego;  Hanna Majszczyk – Wiceminister Finansów, odpowiedzialna m.in. 
za budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego czy  Jerzy Stępień - Prawnik, Senator, Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego Senatu, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZENAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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Mszczonów wysoko w rankingu ekonomistów 
z Krakowa

 Podczas IV Europejskiego Kongresu Samo-
rządów, który odbył się w 2018 roku specjaliści, ekono-
miści, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie opracowali „Ranking Finansowy Samorządu 
Terytorialnego w Polsce” według danych na 2016 rok. 
 - To bardzo skomplikowane badanie, które 
zawiera wiele zmiennych składowych. Rozkłada na czyn-
niki pierwsze finanse każdego polskie go samorządu, 
koncentrując się na dochodach własnych, wydatkach 
inwestycyjnych czy środkach unijnych pozyskanych na 
realizację zadań. To bardzo obiektywne kryteria, które 
pokazują i wyłaniają liderów na samorządowej mapie 
kraju. Tacy ludzie po winni być docenieni – pisał we 
wstępie do rankingu Zygmunt Bedrychowski.
 Zdaniem autorów rankingu samorządy, które 
zdobyły pierwsze miejsca potrafią najlepiej zarządzać 
pieniędzmi. Gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, 
gminy miejskie oraz miasta na prawach powiatu finan-
sują około 78% wszystkich zadań wykonywanych przez 
samorząd terytorialny. W rankingu gmin miejsko–wiej-
skich Mszczonów znalazł się na 15 miejscu na 616 gmin 
tej kategorii. 

Samorządy oceniano według siedmiu wskaźników:
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem.
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem.
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wyna-

grodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - 
bez poręczeń.
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem.
7. Obciążenie wydatków bieżących kosztami obsługi 
długu.

Mszczonów zajął 15 miejsce z następującymi wynikami:

Liczba ludności - 11 552
Indeks – 4,5796
Dystans – 85 procent
Udział dochodów własnych w dochodach ogółem – 
61 proc.
Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem – 
13.3 proc.
Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 
–14.2 proc.
Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagro-
dzenia i pochodne od
Wynagrodzeń – 42,2 proc.
Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez 
poręczeń – 0 proc.
Relacja zobowiązań do dochodów ogółem – 26,4 proc.
Obciążenie wydatków bieżących kosztami obsługi długu 
– 13,7 proc.

Certyfikowany Punkt Informacji Turystycznej w Mszczonowie

Punkt Informacji Turystycznej, który mieści się na Termach w Mszczonowie 
ponownie otrzymał Certyfikat Polskiego Sytemu Informacji Turystycznej. Jest 
to potwierdzenie jakości usług świadczonych w ramach obsługi turystów. 
Certyfikacja ma na celu stworzenie krajowej sieci standaryzowanych jedno-
stek informacji turystycznej współpracujących na poziomie lokalnym, regio-
nalnym i krajowym. Przy ocenie Mszczonowskiego Punktu Informacji Tury-
stycznej wzięto pod uwagę, m.in. lokalizację, dostosowanie architektury do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, oznakowanie, dostępne materiały o najbliż-
szej okolicy, a także znajomość języków obcych osób zatrudnionych w punkcie. 
Polski System Informacji Turystycznej to jeden z podstawowych Instrumentów, 
które mają wspierać promocję regionów. Aby stworzyć wspólne standardy w skali 
kraju i zapewnić odpowiednią jakość obsługi turystów wprowadzono system certy-
fikacji centrów informacji turystycznej.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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Rok 2017

Dwa wyróżnienia dla Mszczonowa

Gmina Mszczonów została uhonorowana niezwykłymi wyróżnie-
niami. Nagrody z rąk Marszała Województwa Mazowieckiego Adama 
Struzika odebrał osobiście burmistrz Mszczonowa Józef Grzegorz 
Kurek. W Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w 2016 roku w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska 
Mszczonów zajął 6. miejsce w województwie mazowieckim. Z kolei 
w Rankingu Dynamiki Wzrostu Liczby Osób Pracujących w okresie 
2003-2015 w tej samej grupie jst z terenu województwa gmina upla-
sowała się na 2. miejscu.

Drugie miejsce Mszczonowa w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

 W trzynastej, edycji 
Rankingu Samorządów 
„ R z e c z p o s p o l i t e j ” 
Mszczonów uzyskał drugie 
miejsce w kategorii gmin 
miejskich i miejsko-wiej-
skich. W stosunku do 
zeszłego roku zanotował 
awans aż o cztery pozycje. 
W 2016 roku w swojej kate-
gorii Mszczonów uzyskał 
szóste miejsce a rok wcze-
śniej – dziesiąte.
 W tzw. „Złotej Setce” 
najlepszych samorządów od 
kilkunastu lat klasyfikowane 
są miasta powiatowe, gminy 
miejskie, miejsko-wiejskie 

i wiejskie. W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich Mszczonów osiągnął drugą lokatę (64,33 pkt) okazując się drugi 
rok z rzędu najlepszym samorządem z terenu województwa mazowieckiego. 
 W Rankingu Samorządów są wyróżniane najlepiej zarządzane samorządy w Polsce. To znaczy takie, które potrafią 
doskonale gospodarować swoimi finansami, tworząc przestrzeń do realizacji zadań  publicznych na najwyższym poziomie. 
Przewodniczący kapituły Rankingu, Jerzy Buzek, podkreślał, że nowy sposób oceniania nie jest przypadkowy – To, co było 
„innowacyjne” kilka lat temu, dzisiaj jest już zwykłe, normalne.
 Najważniejszą zmianą było więc uwzględnienie w ankiecie konkursowej pytań i wskaźników, które wcześniej 
były ujmowane w oddzielnym rankingu Innowacyjny Samorząd. 
 Ocena samorządów, podobnie jak w roku ubiegłym, była podzielona na dwa etapy. W pierwszym z nich analizie 
poddano sprawozdania budżetowe gmin. Kapituła, przyznając punkty, wzięła pod uwagę szereg wskaźników takich, 
jak: dynamika wzrostu wydatków majątkowych i dochodów własnych, wartość środków unijnych w budżecie oraz speł-
nienie indywidualnych kryteriów zadłużenia. W ramach drugiego etapu oceniano dane przedstawione przez samorządy 
w ankiecie. Kapituła wzięła pod uwagę m.in. kwoty wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi 
i gospodarkę mieszkaniową (w przeliczeniu na jednego mieszkańca), liczbę nowych podmiotów gospodarczych na terenie 
gminy, posiadanie strategii rozwoju oświaty, współpracę z innymi samorządami oraz sektorem prywatnym, procent objęcia 
terytorium planami zagospodarowania i odsetek pozwoleń na budowę wydawanych na ich podstawie.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZENAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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Mszczonów Symbolem Polskiej Samorządności

Gmina Mszczonów otrzymała tytuł Symbolu Polskiej Samorządności 
2017. Nagrodę tę przyznawała Kapituła złożona z redaktorów „Moni-
tora Rynkowego” i „Monitora Biznesu”. Tegoroczna edycja była już 
siódmą. Wyróżnienie to jest formą docenienia osiągnięć gmin w dzie-
dzinie samorządności. Otrzymują go obszary najlepiej zarządzane oraz 
wprowadzające innowacyjne rozwiązania. Nie bez znaczenia jest także 
prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju oraz dbałość o miesz-
kańców.

Mszczonów Liderem Zmian

 W rankingu „Lider Zmian, Samorząd 2017” - Mszczonów uzyskał I miejsce w kate-
gorii Najaktywniejsi w subregionie warszawskim zachodnim wśród beneficjentów 
RPO WM 2014-2020. Organizatorem plebiscytu była Mazowiecka Jednostka Wdra-
żania Programów Unijnych.
 Nagroda „Lider Zmian, Samorząd 2017” została przyznana gminie za osiągnięcia 
w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty realizowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Pierwsze miejsce 
oznacza, że w subregionie warszawskim zachodnim, to właśnie Mszczonów był najak-
tywniejszy i najskuteczniejszy, pozyskując łącznie najwyższą kwotę w przeliczeniu na 
mieszkańca.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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Rok 2018

Podziękowania dla Mszczonowa od Politechniki Częstochowskiej

 Podziękowania dla Urzędu Miejskiego w Mszczonowie złożyła 
Politechnika Częstochowska – Wydział Elektryczny. Dotyczyły one 
udziału w projekcie „Gmina samowystarczalna energetycznie” dofi-
nansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 
w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.
 Pod koniec ubiegłego roku, na Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Częstochowskiej odbyła się konferencja zamykająca projekt. 
W konferencji wzięło udział ponad 60 osób, w tym Norweski Partner 
Norwegian Institute for Air Research w Kjeller (NILU), przedstawiciele 
Akademii Górniczo - Hutniczej i Centrum Energetyki AGH w Krakowie, 
Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej – Z-ca Prezesa Zarządu Artur Michalski, Władze Poli-
techniki Częstochowskiej oraz Władze Miast i Gmin biorących udział 
w projekcie. Podsumowanie miało na celu przedstawienie efektów realizacji projektu, możliwości i zasobów w zakresie 
dyspozycyjnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz innych potrzeb z zakresu energetyki, wskazanie 
możliwości innowacyjnych technologii wytwarzania i magazynowania energii optymalnej dla danej lokalizacji. Podsumo-
waniem projektu oraz konferencji było uroczyste wręczenie przez dr inż. Sylwię Całus, kierownika projektu podziękowań za 
udział i pracę w projekcie w formie ryngrafów dla przedstawicieli wszystkich siedemnastu miast i gmin. Jeden z ryngrafów 
powędrował do gminy Mszczonów.

Mszczonów gminą zrównoważonego rozwoju

W siedzibie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie zostały wręczone nagrody dla tych jednostek samorządu 
terytorialnego, które charakteryzują się zrównoważonym rozwojem 
społeczno-gospodarczym. W kategorii mazowieckich gmin miejsko-
-wiejskich Mszczonów uzyskał dziewiąte miejsce. Wyróżnienia dla 
najlepszych samorządów przyznano podczas konferencji „Zrówno-
ważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu tery-
torialnego”. Jej głównym celem była wymiana dobrych praktyk oraz 
doświadczeń w tym temacie. Nagrody przyznawano na podstawie 
oceny 15 wskaźników – danych otrzymanych z Głównego Urzędu 
Statystycznego. Organizatorzy wzięli pod uwagę m.in. liczbę pracu-
jących mieszkańców, wydatki na projekty inwestycyjne oraz ilość 
podmiotów gospodarczych funkcjonujących na danym terenie. W ten 
sposób wyłoniono mazowieckich liderów zrównoważonego rozwoju, 
wśród których zaszczytne miejsce uzyskała także gmina Mszczonów.

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZENAGRODY I WYRÓŻNIENIA
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Tak było...

INNE
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Miliony zainwestowane  
w Mszczonowie
Rozwój gminy to nie tylko inwestycje prowadzone przez samorząd. Równie ważne są te prowadzone przez prywatnych 
inwestorów. Tych do Mszczonowa przyciąga panujący tu klimat sprzyjający inwestorom. Strefa przemysłowa, dobre połą-
czenia komunikacyjne oraz położenie pomiędzy Łodzią i Warszawą sprawiają, że Mszczonów jest doskonałą lokalizacją. 
Mijająca kadencja dobitnie to udowodniła. Wkrótce gmina Mszczonów będzie mogła pochwalić się niezwykle interesują-
cymi i atrakcyjnymi inwestycjami. 

Suntago Wodny Świat

Bez wątpienia, najbardziej spektakularną inwestycją, o której 
mówi nie tylko cała Polska ale i Europa Wschodnia, jest 
budowa Parku Wodnego Suntago Wodny Świat. Jej wartość 
oszacowano na około 150 milionów euro. Tak ogromnych 
pieniędzy na terenie gminy Mszczonów nie zainwestowała 
jednorazowo żadna firma.
– Nasze marzenie w końcu się spełnia. Przez kilka lat rozwi-
jaliśmy projekt krok po kroku, aby dziś zainaugurować jego 
budowę. Park of Poland będzie przyciągał gości z całej Polski 
oraz turystów z całej Europy, bo w przeciągu godziny jazdy 
samochodem do obiektu będzie mogło dotrzeć 8 milionów 
osób. Jest to ogromna inwestycja, która tylko w pierwszym 
etapie stworzy około 600 nowych miejsc pracy. Ponadto, park 

wodny przyczyni się do rozbudowy lokalnej infrastruktury i 
hoteli, ale przede wszystkim zwiększą się wpływy do budżetu 
gminy Mszczonów. Chciałbym podziękować burmistrzowi 
Mszczonowa, Józefowi Kurkowi, bo bez jego wizji, zaufania 
do nas oraz dobrej współpracy inwestycja nie mogłaby się 
rozpocząć. – mówił podczas rozpoczęcia budowy Mooky 
Greidinger, inwestor Global City Holdings. 
Co będzie oferował Suntago? W wielkim skrócie – 30 zjeż-
dżalni wodnych, obsługę 15 000 jednorazowo, 2 500 miejsc 
parkingowych, 10 saun. Powierzchnia działki, na której 
powstaje park to 20 ha a samego obiektu 67 000 metrów 
kwadratowych. Baseny zajmą 1 000 metrów kwadratowych.  
Inwestycja ma zostać oddana do użytku w przyszłym roku. 
Park docelowo ma oferować również około 600 miejsc pracy 
i wygenerować około 1000 miejsc pracy we współpracują-
cych z nim obiektach (hotele, restauracje itp.).

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEPRYWATNI INWESTORZY
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Najgłębszy basen na świecie

Woda geotermalna sprawiła, że do gminy Mszczonów zawi-
tała kolejna firma, która będzie z niej korzystać. Tuż obok 
Term powstaje basen dla nurków. Specjalistyczny basen 
pozwoli na profesjonalne treningi miłośnikom nurkowania. 
Będzie tez najgłębszym tego typu obiektem na świecie (44 
metry). Inwestycja ma zostać oddana do użytku w przyszłym 
roku. 

Sieć magazynów się powiększa

Mszczonów przyciąga również kolejnych inwestorów branży 
logistycznej. Stworzona strefa przemysłowa jest idealna 
pod tego typu inwestycje. Również w tej kadencji nowo-
czesny magazyn wybudowała i uruchomiła firma ID Logi-
stics. Obiekt liczy blisko 50 tysięcy metrów kwadratowych. 
Według danych inwestora zatrudnienie znalazło w nim 
około 400 osób – głównie magazynierów, logistyków, opra-
torów wózków widłowych i kierowców.
- Zdecydowaliśmy się na wybudowanie naszego magazynu 
w parku P3 Mszczonów, ponieważ znajduje się on  w nieda-
lekiej odległości od Warszawy oraz posiada bezpośredni 
dojazd do sieci dróg obsługujących regionalne miasta Polski. 
Są to więc doskonałe warunki do prowadzenia  dystrybucji 
na terenie całego kraju. Kolejnym argumentem przema-
wiającym za tą lokalizacją było to, że region ten posiada 
bogate zaplecze wykwalifikowanej kadry.  W końcu, doce-
niając dotychczasową współpracę i nasze partnerskie relacje 
z firmą P3, wiedzieliśmy, że będą w stanie dostarczyć nam 
obiekt  zgodny  z naszymi wymaganiami- mówił podczas 

rozpoczęcia budowy Yann Belgy, dyrektor generalny ID Logi-
stics w Polsce.
- Cieszę się, że Mszczonów pokazał, że ma potencjał w 
pracownikach i w dalszym rozwoju. Bez osoby burmistrza 
Józefa Grzegorza Kurka i bez obwodnicy Mszczonowa byśmy 
niewiele zrobili, a Mszczonów nie byłby tak rozwinięty jak 
jest teraz. Mam nadzieję, że będziemy go dalej wspólnie 
rozwijać- dodawał wówczas Piotr Bzowski, reprezentujący 
firmę P3 Logistic Parks.

PRYWATNI INWESTORZY
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Nowy kościół

Mijająca kadencja jest ważna również dla mieszkańców 
Mszczonowa, w szczególności parafian parafii św. Ojca Pio. 
We wrześniu ubiegłego roku wmurowany został bowiem 
kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Zostały 
umieszczone w miejscu, w którym będzie stało taber-
nakulum. To jaki kształt przybierze nowa świątynia było 
decyzją parafian, którzy wybierali z kilku przedłożonych 
projektów. 

Centrum Medyczne

Ostatnia kadencja to również poszerzenie oferty prozdro-
wotnej dla mieszkańców. Przy ulicy Sienkiewicza swoje 
centrum medyczne zlokalizowała bowiem firma Bi-Med. W 
miejscu, w którym wznosił się jeszcze kilka lat temu stary 
biurowiec GS-u dziś jest nowoczesna placówka medyczna, z 
której usług korzystają mieszkańcy. Mieszkańcy mogą korzy-
stać z wizyt u wielu specjalistów.

Prywatne inwestycje to nie tylko wpływy z podatku do 
gminnego budżetu. To przede wszystkim miejsca pracy 
dla mieszkańców. Dzięki firmom lokującym się na terenie 
gminy Mszczonów mieszkańcy nie muszą szukać pracy w 
Warszawie lub innych oddalonych miastach. Dzięki temu 
krócej jada do pracy i szybciej z niej wracają. Mają więcej 
czasu dla siebie, rodziny. 

W NUMERZEWIEŚCI Z RATUSZAW NUMERZEPRYWATNI INWESTORZY
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Wydanie „Merkuriusza”, które trzymacie Państwo w rękach pokazuje jak 
intensywnie rozwija się gmina Mszczonów . Można powiedzieć, że cztery 

lata to nie jest wiele, ale jak wiele udało się w tym czasie zrobić. Jak 
bardzo zmieniała się gmina Mszczonów. 

Zmieniła się i będzie zmieniać. 

By wszystkim jej mieszkańcom żyło się lepiej.

PODSUMOWANIE

Miliony na dofinansowania dla 
mieszkańców

103 mld złotych zamierza przeznaczyć Minister-
stwo Środowiska na poprawę jakości powietrza w 
Polsce. Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” 
to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez 
osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych 
na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę 
starego, wysokoemisyjnego kotła grzewczego. 
Program będzie działał do 2029 roku. 

- Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji 
wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifiko-
wanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę 
w gospodarstwie domowym” – zaznaczył podczas 
konferencji prasowej minister Henryk Kowalczyk.

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do 
wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Rodzaje 
przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu W 
przypadku istniejących jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych w ramach programu finansowana 
będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej generacji 
opalanych węglem na: węzły cieplne, kotły na paliwo 
stałe (węgiel lub  biomasa), systemy ogrzewania 
elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne i pompy 
ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może 
obejmować docieplenie budynków i zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, 
tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowol-
taicznych. 

Natomiast w nowo budowanych budynkach miesz-
kalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: 
węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów 
ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych konden-
sacyjnych czy pompy ciepła. 

Oprac. jp, GCI

Dofinansowanie nowych źródeł ciepła
i termomodernizacji budynków jednorodzinnych

PROGRAM

- w trosce o zdrowie, 
klimat i środowisko! 

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Reklamuj się 
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Zainteresowani zamieszczeniem ogło-
szenia lub reklamy w Merkuriuszu Mszczo-
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w Mszczonowie, 
ul. Żyrardowska 4, tel. 857 3071 
nr konta: 
41 1020 1055 0000 9102 

0371 0787

Prosimy dokonywać wpłat za 
reklamy i ogłoszenia w MM na 
podane konto lub bezpośrednio 
w kasie GCI.

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!

To my tworzymy atmosferę

W Polsce z powodu chorób
wywołanych zanieczyszczonym

powietrzem rocznie umiera ok. 45 000 osób,
czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia

Zanieczyszczenia powietrza mają negatywny wpływ na nasz organizm. Mogą powodować:

niedokrwienie sercazaburzenia pracy wątroby choroby płucalergie

Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia,
w tym substancje rakotwórcze!

bóle głowy

Pyły i gazy są emitowane do powietrza głównie w wyniku:

- spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych (tzw. niska emisja)
- spalania paliw płynnych w silnikach samochodowych (tzw. emisja liniowa)
- spalania paliw stałych w energetyce i przemyśle (tzw. wysoka emisja)
- procesów przemysłowych
- emisji wtórnej zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników,
  boisk oraz z powierzchni pylących 

Ogrzewaj mądrze
Zainwestuj w nowoczesny
kocioł i opał wysokiej jakości
lub podłącz się do sieci 
ciepłowniczej.

Reaguj na zachowania 
sąsiadów
Osoby, które palą odpady, 
szkodzą również Tobie.

Ogranicz jazdę samochodem
Dbaj o jego stan techniczny.

Dbaj o okoliczną zieleń
Drzewa i krzewy produkują
tlen i pochłaniają część 
zanieczyszczeń.

Wybieraj mądrze
Postaw na odpowiednią 
termoizolację oraz redukuj
straty ciepła.

Dawaj dobry przykład
Edukuj najmłodszych – 
pozytywne nawyki u dzieci 
zaowocują czystszym powietrzem 
w przyszłości.
Rozmawiaj na temat ochrony 
powietrza z rodziną
i przyjaciółmi.
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