Protokół
ze wspólnego posie dzenia Komisj i Budżetu, Finansów
i Inicjatyw GospodaľczychRMz oraz Komigji GosRodaľki Komunalnej,
Planu Przestrzennego i ochľony Srodowiska RMZ

z ďnia27 grudnia20l6 r.

Stan Komisji

BFiIG

Stan Komisji

GKPPioŚ _

-

8 radnych

Obecnych

-

6 radnych

8 radnych

Obecnych

-

6 radnych

Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Poľządek posiedzenia:

l.

Spľawyoľganizacyjne:

a.
b.
c.
2.

otwaľcieposiedzenia;
Stwieľdzenie pľawomocnościobrad;
Pľzedstawienie porządku obľad.

opiniowanie pľojektów uchwał:

a.

W sprawie zaffłierdzania ,,Progľamu ochľony Środowiska dla Miasta Żyrardowa na
lata 2016_Ż019 z perspektywą do Ż0Ż3 ľoku'' wraz z ,,Prognozą oddziĄwania
na śľodowisko'';

b'

Zmieniającej uchwałę w spľavje ustalenia trybu udzielania

i

rozliczania dotacji dla

publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych foľm wychowania przedszkolnego

i szkół pľowadzonych

na terenie Miasta Żyľardowa przez osoby prawne niebędące

jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby ťlzyczne oraztrybu i zakresu kontroli
pľawidłowościich pobľan ia i wykorzystywania;

c.
d'
e.

Zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowana rok 2016;

W spľawie UchwĄ Budżetowej Miasta Żyraľdowanarok2}l7;

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Pľognory Finansowej Miasta Żyrardowa na lata
20 l 7 -202 4 w Í az Z pr o gnozą długu n a lata 20 l 7 _Ż024.

3.

Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ na rok
2017.

4.

opiniowanie pľojektów uchwał:

a'

Zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia ,,Programu budowy i przebudowy dľóg
miejskich na lata 2012-2016";

b. W sprawie przejęciaporzuconych pojazdów na własnośó Miasta Żytardowa;
c. W sprawie przystąpienia do spoľządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Żyrardowa (4

uchwĄ).

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu... RMŻ oraz Komisji Gospodaľki Kornunalnej... RMŻ _27.12.2016

5.

Przyjęcie planu pľacy Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu Przestrzennego

i

ochrony

Środowiska RMŻ na rok2017.

6.
Ad

Zamknięcie obľad.

1.

W dniu 27 grudnia 2016 r. o godz. 16.30 w Resursie w Żyrardowie odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodaľczych

RMŻ oľaz Komisji Gospodarki

Komunalnej, Planu Przestrzennego i ochrony Śľodowiska RMŻ.

Posiedzenie otworzył i popľowadził Paĺ Marek Treliński, Wiceprzewodnicący Komisji

i Inicjaýw

Budżetu, Finansów

Gospodarcrych RMŻ. Powitał uczestników spotkania

i

przedstawił

ZapÍoszonych gości.

Äd2a.

Projekt uchwĄ pľzedstawiła Pani Monika Rogowiecka-Lasota, Główny Specjalista

w

Wydziale Gospodarki Komunalnej

i

ochrony Środowiska

'

Zreferowała rapoľt z wykonania

,,Pľogramu ochrony Środowiska dla Miasta Żyratdowanalata20l4_2ol5'' oľaz efeký jego realizacji.

Przekazała informacje o działaniach na ľóżnych polach związanych z ochroną środowiska.

W toku dyskusji radni zadawali pytania związane zbadaniami pomiaru hałasu, z obecnością
psów na terenach zielonych, z odnawialnymi źrődłamienergii, a także z uwzględnieniem w Pľogramie

sprzeciwu Rady Miasta wobec przebiegu linii 400 kV w pobliżu gľanic Miasta. Radny Jeľry Naziębło

zgłosiłwniosek, aby w Progľamie zawrzeć infoľmację o konieczności regularnego monitorowania
oddziaływania obwodnicy na os. Żeromskiego i os' Batorego w zakresie hałasu.

Po zakończeniu dyskusji członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego

i ochľony Środowiska RNIŻ poryýwnie
głosów ,,pÍzeciw" i

l

zaopiniowali projekt uchwĄ 5 głosami ,,za" prry btaku

głosie,,wstrzymuję się''.

Ad 2b.
Pľojekt

uchwĄ

przedstawiła Pani Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz, Dyrektor Wydziału

Edukacji. Zmiany objęły doprecyzowanie kilku vłyrażeń. Wobec braku pýań członkowie Komisji
Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarcrych RMŻ prrystąpili do głosowania, w którym pozytywnie
zaopiniowali projekt

uchwĄ

6 głosami ,,za" prry braku głosów ,,pľzeciw'' i ,,wstľzymuję się''.

Ad 2c.
Pľojekt uchwĄ przedstawiła Pani Anna Krupa, Skarbnik Miasta. Głos zabrał również
Pan Lucjan Krąlsztof Chľzanowski, Zastępca Pre4ldenta Miasta, który mówił m.in. o możliwościach
pozyskania środków zewnętrznych i koniecznościzabezpieczania wkładów własnych.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu... ľ.MŻ orazKomisji Gospodarki Komunalnej... RMZ -2'7.12.2016

2

Radni podjęli dyskusję na temat proponowanyclr zmian, a po jej zakończeniu członkowie
Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ pozytywnie zaopiniowali przedłożony
projekt

uchwĄ

4 głosami ,,za" przy braku głosów ,,przeciw''

i 1 głosie ,,wstrrymuję się''.

Ad 2d. i 2e.
Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2017 radni omawiali podczas dwóch posiedzeń Komisji

Budżetu, Finansów

i Inicjaýw

Gospodaľczych

RMZ. Pani Anna Krupa, Skarbnik

Miasta,

poinformowała, Że Regionalna Izba obrachunkowa przekazała porytywną opinię o projekcie.
Po krótkiej dyskusji członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych

RMŻ

pľzystąpili do głosowania, w którym pozyĄrwnie zaopiniowali obydwa projekty uchwał _ w obu
pľrypadkach 5 głosami ,,Za" przy braku głosów,,przeciw" i

l głosie,,wstrzymuję

się''.

Ad 3.

Pan Marek Treliński, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i
Gospodaľczych RMŻ, przedstawił plan pracy komisji, infoľmując

Inicjatyw

o rozszelzeniu go o punkty nowe

względem planu pľacy na rok Ż016.Po kľótkiej dyskusji w głosowaniu członkowie komisji pľzyjęli plan
5 głosami ,,za" przy bľaku głosów
''pľzeciw''

i l głosie ,,wstrzymuję się''.

Ad 4a.
Projekt uchwaĘ przedstawił Pan Lucjan Krzysztof Chľzanowski, Zastępca Pľezydenta Miasta.
PrzypomniaŁ, że ľealizacja,,Progľamu budowy i przebudowy dróg miejskich nalata201Ż_2016" trwa

od 2012 roku. Zaproponował, by _

*

z oczekiwaniami mieszkańców posesji pľzy ulicach
ujęĘch w Pľogramie - nie wpľowadzaé zmian w zakresie Ízęczorym, ale wydłuĄé czas
związkll

obowiązywania Programu do końca ľoku 2019. Nowy Progľam będzie konsultowany w ľoku 20l8.

Po krótkiej dyskusji członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego
i ochrony Środowiska RNIŻ pozyýwnie zaopiniowali pľojekt uchwĄ 6 głosami ,,za" przy braku
głosów ,,przeciw'' i ,,wstľzymuję się''.

Ad 4b.
Projekt

uchwĄ pľzedstawił Pan Lucjan Kľzysztof Chľzanowski, ZastępcaPrezydenta Miasta.

Wobec bľaku pytań członkowie Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu Pľzestrzennego

i ochrony

Środowiska F(}y'lŻ przystąpili do głosowania, w którym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
6 głosami ,,za" przy braku głosów ,,przeciw'' i ,,wstrrymuję się''.

Ad 4c.
Projekty uchwał przedstawił Pan Tomasz A|eksandrowicz, p.o. Dyrektora Wydziału
Planowania Pľzestrzennego

i

Nieruchomości, ktőry przypomniał, Że prowadzone są prace mające

Wspólne posiedzeníe Komisji Budżetu... RMŻ oraz Komisji Gospodarki Komunalnej... RMZ

-

21

.l2.2016

)

na ceIu pokrycie całego teľenu Miasta planem zagospodarowania przestľzennego. Pierwsza
zprzedłożonych uchwał doĘczyła fragmentów ul. l Maja, ul. Wiejskiej, ul. Pięknej, ul. Kilińskiego,
ul. Waryńskiego, ul. Izy Zieli(lskiej (zabudowa mieszkaniowa
ul.

-

1

i

usługowa). Druga

-

fragnentów

Mają ul. Kamiennej, ul. Miodowej i ul. Gdańskiej (zabudowa mieszkaniowa i usługowa).Trzecia

terenów zielonych od ul. Słowiańskiej do terenu

zieleni). Czwarta

-

PKP wzdłuŻ ul. Ziołowej i ul. opolskiej

(teren

obszarów przy ul. Jaktorowskiej (teren przemysłowy).

Wobec braku pytali członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego
i ochrony Środowiska RMŻ przystąpili do głosowania rlad kaŻdą z przedłoŻonych pľojektów uchwał.
We wsrystkich czterech przypadkach radni poą1tywnie zaopiniowali projekty uclrwał 6 ýosami ,,za"
przy bľaku głosów ,,przeciw" i ,,wstrrymuję się''.

Ad 5.

Pan Marek Treliński, członek Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestľzennego
i ochrony Środowiska RMŻ, poinformował o sposobie, w jaki Pan Ryszard Mirgos, Przewodniczący
Komisji, pĺzekazał radnym propozycję planu pracy. Radny Michał Tkacz zgłosiłwniosek o przełożenie
głosowania nad planem na kolejną komisję w zvviązku z krótkim czasem na zapoznanie się z treścią
pĺzedłożonegoplanu. Radni zdecydowali się jednak pr4lstąpió do głosowania nad planem w postaci
przygotowanej przez Pana Ryszarda Mirgosa i 5 głosami ,,Za", przy

l

głosie ,,przeciw" i braku głosów

,'wstrzymuję się'', przyjęli plan pracy narok2017.

Ad

6.

Pan Maľek Tľeliński, Wicepľzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów

i

Inicjaýw

Gospodaľczych RMŻ, podziękował uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów i Inicjaýw
Gospodarczych RMŻ

Radny Maľek Tľelińskr

Pľzewodniczący
Komisji Gospodaľki Komunalnej, P|anu
Przestrzennego i Ochrony Srodowiska RMZ

Radny

Mirgos

Protokół sporządziła: Dorota Rdęst
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