Protokół
ze wspólnego posie đzeniaKornisj i Budżetu, Finansów
i Inicjatyw GospodarczychRMz oraz Komisji Gospodarki Komunalnej,
Planu Przestrzennego i ochrony Środowiska RMZ
z đnia13 marca 2017 r.

KomisjiBFiIG
Stan Komisji GKPPioŚ _
Stan

8 radnych

Obecnych

-

5 radnych

8 radnych

Obecnych

-

4 radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Poľządek posiedzenia:

l.

Spľawy organizacyjne:

a.
b.
c.
2.

Otwarcie posiedzenia;
Stwierdzenie prawomocności obrad;
Przedstawięnie porządku obľad.

Informacja o należnościna dzień 3l.12.2016 ľ' - umorzenia, rozłoŻenia na raý, sprawy
w postępowaniu egzekucyjnym.

3.

Informacja o rozliczeniu się

z dotacji z budżetu gminy za 2016 r. insýtucji nienależących

do sektora finansów publicznych.

4.
5.

Zapoznanie się z planami inwestycyjn)'ini spółki PEC na 20l'I r.

Rozbudowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w mieście realizowana przez spőłkę PEC

w
6.

zakresie rzeczowo-ťlnansowym

w

Ż017

ľ.

możliwościa potrzeby odbiorców

oľaz uwarunkowania na rynku nośników energetycznych.

Zbioľowe zaopatrzenie w wodę

i

odprowadzanie ścieków realizowane przez spółkę PGK

w zakresie rzeczowo- finansowym a doĘczące wykonania 2016 r.
do wykonaniaw 2017

'7.

i

zadań planowanych

r. _przygotowanie do aplikowania o śľodkizewnętrzne'

Gospodaľka wodna Żyrardowa i gmin sąsiednich. Zabezpieczenie miasta przed zagrożeniem

powodziowym

i

spĄłvu wód deszczowych

z

terenu miasta. Dotychczas podjęte działania

i planowane do wykonaniazadantaw 2017 r.

8.
9.

Sprawy bieżące'
Zamknięcie obľad.

Ad ĺ.

W dniu 13 maľca 2017 r. o godz. 17.00 w Resursie w Żyrardowie odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjaýw Gospodaľczych RMŻ oľaz Komisji Gospodarki
Komunalnej' Planu Pľzestrzennego i ochrony Śľodowiska RMŻ.
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu... PtMŻ oraz Komisji Gospodaľki Komuna|nej... RMŻ

-

B.o3 '2011

Posiedzenie otwoľzył ipoprowadził Pan Ryszard Mirgos, Przewodniczący KomisjiGospodarki

Komunalnej, Planu Przestrzennego

i

ochľony Środowiska RMŻ. Powitał uczestników spotkania

i przedstawił zaproszonych gości.

Ad 2.
Informacji o stanie należnościna dzień 3l.I2'Ż016 r. udzieliła Pani Anna Krupa, Skaľbnik
Miasta. Radni dowiedzieli się, ilu podmiotom w ubiegłym roku umorzono należnościlub rozłoŻono

je na raý, a ile spraw

w

postępowaniu egzekucyjnym. Radni dopyýwali

decyzji, a w dyskusji _ oprócz członków komisji

z
P

znajduje się

r

ezy dent M i asta' or az

P

an Dari

u

-

o niektóre

wzięli udziaŁ również Pan Wojciech Jasiliski,

sz Kaczan owsk i, Zastęp ca

P r ezy d

enta M i asta.

W toku dyskusji radni przeszli od tematu ujętego w porządku obrad do kwestii związanych
zkosztami organizacji Święta Lnu oraz Festiwalu Miasto Gwiazd. Zdecydowano, Że decyzja komisji
w tej sprawie zostanie podjęta podczas kolejnego posiedzenia,27 marca2017 r.

Ad 3.
Informacji o rozliczeniu się z dotacji z budżetu gminy za 2016 r. instytucji nienależących

do sektoľa finansów publicznych udzieliła Pani Wiesława Wardziak, DyľektoľWydziału Zdrowia
i Spraw Społecznych. Wyjaśniła,że dotacje zostaĘ przekazane poprzez konkursy i rozliczono je przed
końcem 2016 roku, a w dalszej częściwypowiedzi wymieniła rodzaje dotacji, jakie przyznano.

Informacji udzie|ił również Pan Daniel Jarosz, Dyľektor Wydziału Promocji, który skupił się
na konkursie ofeft na realizację zadania publicznego związanego z obchodami Roku Filipa de Giľarda

w stulecie

nadania Miastu Żyrardőw praw miejskich. Wyjaśnił,jakiego dofinansowania udzielono

ubiegającym się o nie stowarryszeniom.

W toku dyskusji ľadni dopytywali o szczegőĘ związane z pÍzyznawaniem i rozliczaniem
dotacji, atakże Z upowszechnianiem sportu wśľódmieszkańców miasta'

Ad4.ĺ5.
Infoľmację o planach inwesĘcyjnych spółki PEC pľzedstawił Pan Jan Kalman, Pľezes PEC'

który odniósł się do możliwościrozbudowy systemu ciepłowniczego. Wymienił zadania możliwe
do realizacji w roku 2017, azwiązane z ograniczeniem niskiej emisji poprzez podłączenie do sieci
ciepłowniczej kolejnych budynków czy teŻ z wymianami odcinków sieci ciepłowniczej. Podkreślił,

że nie

wiadomo jeszcze, jaki zakres tych pľac zostanie wykonany. Radni podjęli dyskusję

m.in. o możliwościach realizacji planów oľaz o jakościpowietrza w okolicy komina ciepłowniczego.

Ad6.i7.
Radni zostali zapoznani z informacjami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu
ścieków. Dowiedzieli się m.in. o spadku sprzedaĘ wody w stosunku do minionego roku, a także
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o projektach, jakie Przedsiębioľstwo Gospodarki Komunalnej pľzygotowywało do realizacji w latach
kolejnych, jak również celem ubiegania się o dofinansowanie do ich realizacji. Członkowie komisji

poznali też informacje o gospodarce wodnej Żyrardowa

i

gmin sąsiednich oraz o odbioľze wód

deszczowych.

W toku dyskusji radni dopytywali o działania podejmowane celem poą'skania kolejnych
kontrahentów, o ľekultywację wysypiska śmieci w Słabomietzu) a także o plany rozbudowy sieci
sanitarnej

i

wodociągowej. Dociekali równieŻ, jak wygląda kwestia zabezpieczenia miasta pľzed

zagr oŻeni em powodzi owym.

Ad 8.

Radni zapoznali się z tematem opłat za zajęcie pasa dľogowego' o którym postanowili
dyskutowaó podczas kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów
F{ly'rŻ

oraz Komisji Gospodaľki Komunalnej, P|anu Przestľzennego

i

i

Inicjatyw Gospodarczych

ochrony Śľodowiska RMŻ

zapfanowanego na 27 marca2017 r.

Ad 9.
Pan Ryszard Mirgos, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego

i ochľony Śľodowiska RMŻ, podziękował uczestnikom spotkania zaudział w posiedzeniu i zamknął
obrady.

Przewodniczący
Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu .
Pľzestľzennego i ochrony Srodowiska RMZ
7

Radny

Miľgos

Protokół sporządziła: Dorota Rdest
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