Protokół
ze wspólnego po sie đzeniaKomisj i Budżetu' Finansów
i Inicjatyw Gospodaľczych RMŻ oraz Komi:ji GosRodarki Komunalnej,
Planu Przesftzennego i Ochrony Srodowiska RMZ
z dnia 28 lutego 2017 r.
Stan Komisji

BFiIG

Stan Komisji

GKPPioŚ

-

6 radnych

8 radnych

Obecnych

-

8 ľadnych

Obecnych

-7

radnych

Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu

Poľządek posiedzenia:

l.

Sprawy organizacyjne:

a.
b.
c'
2.

Otwarcie posiedzenia;
Stwieľdzenie pľawomocnościobrad;
Pľzedstawienie porządku obľad.

omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał:

a.

Zmieniającej Wielo|etnią Prognozę Finansową Miasta Żyrardowa na lata Ż017-2024
wľaz
Zprognozą długu na lataŻ017_2024;

b.
c.

Znieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok ?017;
W sprawie określenia szczegőłowych warunków przyznawania i odpłatnościza usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób

z zabuľzeniami psychicznymi oraz szcze5ółowych warunków

częściowego lub całkowitego zwo|nienla z opłat, jak ľównież trybu ich pobierania;

d' W sprawie zwolnienia w częściz opłaĘ za gospodaľowanie odpadami komunalnymi;
e. W spľawie zamiany nieľuchomościbez obowiązku dokonywania opłat;
f. W spľawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji Za pomocą środków
komun ikacj i elektron icznej

g.

;

określenia ,,Pľogľamu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności mvierząt na2017 rok";

h.
3'
4.

W sprawie przejęciapoľZuconych pojazdów na własnośó Miasta Żyrardowa.

Zaopiniowanie pisma od Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Zamknięcie obrad.
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Ad

1.

W dniu 28 lutego 2011 r. o

godz. 17.00

posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów

w Resursie w Żyrardowie odbyło się wspólne

i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ oraz Komisji Gospodaľki

Komunalnej, Planu Pfzestrzennego i ochľony Środowiska RMŻ.
Posiedzenie

otworý i poprowadził Pan Ryszard Mirgos' Przewodniczący Komisji Gospodarki

Komunalnej' Planu Przęstrzennego

i

ochľony Środowiska RMŻ. Powitał uczestników spotkania

i przedstawił zaproszonych gości'

Ad2a.i2b.
Projekt uchwaĘ zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017 przedstawiła

i omówiła Pani Anna Krupa, Skarbnik Miasta. Radni dopytywali o cel niektórych pľoponowanych
zmian. Ich zainteresowanie wzbudziło kilka kwestii' w tym pomysł przeznaczenia środków
na budowę pomnika Jozefa Piłsudskiego. Informacji w tej sprawie udzielił Pan Daľiusz Kaczanowski,

Zastępca Prezydenta Miasta, który zwľócił uwagę na stulecie odzyskania niepodległościprzez Polskę
przypadające w roku 201

8

jako na okolicznośó skłaniającą do budowy pomnika. Podczas dyskusji ľadni

zwracali uwagę m.in. na inne możliwościuhonoľowania stulecia.
Inną kwestią, na której skupiono się na dyskusji, była pľopozycja przekazania Centľum Kultury

środków na organizację Festiwalu Miasto Gwiazd. Pan Dariusz Kaczanowski wyjaśnił,w jaki sposób

CK wspóĘľacowałoby z fundacją organizującą wydarzenie, a

ÍakŻe odniósł się do pytań

o plany

rozdysponowania środków' Radny PľzemysławBrzycki wniósł o uszczegőłowienie kosztorysu zarówno
Festiwalu Miasto Gwiazd,jak
projektu

i

Święta Lnu' a także zamieszczenie

ých informacji w

uchwĄ. Radny Ryszaľd Mirgos wnioskował o przedstawienie

uzasadnieniu

haľmonogramu obu imprez.

W toku dyskusji poľuszono również inne kwestie związane Z proponowanymi zmianami
w budżecie. Radni Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarcrych RMŻ poparli wniosek
o zdjęcie z wydatków budżetowych kwoý w wysokości 450.000,00 zł lrozdz. 9Żl09l _ dotacji do

Centrum Kultury

z

przeznaczeniem

na

organizację wydarzeń kulturalnych (Święta Lnu oraz

Interdyscyplinaľnego Festiwalu Sztuk Miasto Gwiazd),
budżetowych

a

takŻe wniosek

o zdjęcie z

kwoý w wysokości 425'000 zł lrozdz' 92195ĺ przeznaczonej na

pomnika Jőzefa Piłsudskiego''. Pľojekt uchwĄ

z

wydatków

zadanie pn. ,,Budowa

uwzględnieniem powyższych wniosków został

po4gtywnie zaopiniowany przez członków Komisji Budżetu' Finansów

i

Inicjatyw Gospodarcrych

RMZ. PoryVwnie zaopiniowali oni również projekt proponowanych poprawek Wieloletniej Prognozy
Finansowej.

Ad 2c.

PĄekt uchwały przedstawiła Pani Ewa Lasecka, Dyrektor Miejskiego ośrodka Pomocy
Społecznej, któľa wyjaśniła,że proponowane zmiany wynikają

z aktów prawnych wyŻszego rzędu.
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Radni Komisji Budżetu, Finansów i Inicjaýw Gospodarczych RMŻ pozytywnie zaopiniowali pľojekt
uchwały.

Ad 2d.
Pľojekt uchwały pľzedstawił Pan Lucjan Krzysztof Chľzanowski, ZastępcaPrezydenta Miasta,
ktory ptzypomniał o zgłoszonymprzezľadnych wniosku, aby w stosunku do posiadaczy Żyraľdowskiej

Karty Dużej Rodziny zastosowaó ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pľojekt

uchwaĘ zakładałzwolnienie w wysokości 5 zł miesięcznej stawki opłaty przypadającej na każdego
członka rodziny wielodzietnej posiadającego Kartę. Głos zabrał również Pan Przemysław Kopiec,
Dyrektoľ Wydziału Gospodarki Komunalnej i ochrony Środowiska. Radni obu komisji podjęli dyskusję
nad projektem, by następnie pozyĘwnie zaopiniować projekt'

Ad2e.
Projekt uchwały przedstawił Pan Lucjan Krzysztof Clrľzanowski, ZastępcaPrezydenta Miasta,

informując radnych, że Staľostwo Powiatowe

w

Żyrardowie wystąpiło z propozycją zamiany

nieľuchomości. W zamian za fragment teľenu pĺzylegĘ do budynku Starostwa Powiatowego Miasto

miałoby otrzymaé drogę łączącąul. Mireckiego z ul. Kościuszki, zlokalizowaną wzdłuż Specjalnego

ośrodkaSzkolno-Wychowawczego. Po krótkiej dyskusji członkowie obu komisji pozytywnie
zaopiniowal i proj ekt

uchwĄ.

Ad2f.
Pľojekt uchwĄ pľzedstawiłPan Przemysław Kopiec, Dyrektor Wydziału Gospodarki
Komunalnej i ochrony Środowiska. Po krótkiej dyskusjiľadniKomisji Gospodarki Komunalnej, Planu
Przestľzennego i ochrony Śľodowiska RMŻ wyľazili aprobatę dla projektu

uchwĄ.

Ld2g.
Pľojekt uchwĄ przedstawił Pan Przemysław Kopiec, Dyrektoľ Wydziału Gospodarki
Komunalnej i ochrony Śľodowiska. Radny Marek Treliński przedstawił uwagi do projektu. Po krótkiej

dyskusji członkowie Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu Przesttzennego i ochľony Środowiska

RMŻ pozyýwnie zaopiniowali projekt uchwĄ.
Ad 2h.
Projekt

uchwĄ zrefeľowałľadnym Pan Ryszard Miľgos, Przęwodniczący Komisji Gospodarki

Komunalnej, Planu Przestrzennego

i

ochrony Środowiska RMŻ. Wobec bľaku pytań członkowie

Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu Pľzestrzennego i ochľony Środowiska RMŻ pľzystąpili
do głosowalria, podczas któľego pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
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Ad 3.
Radny Ryszard Mirgos zrefeľował radnym pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego,

w którym zwrőcił się on do Miasta zpropozycją dalszego współfinansowania paľkingu ,,Parkuj i Jedź"
w roku 2017.Po krótkiej dyskusji, w czasie

któĘ

radni rozważali moż|iwośó ewentualnego wykupienia

parkingu, Komisja Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego

i

ochrony Środowiska RMŻ

zdecydowała wydaó opinię w póŹniejszym teľminie. Radni rozwaŻali również możliwośórozbudowy
parkingu oraz kierunki rozwoju komunikacji miejskiej.

Ad 4.
Pan Ryszard Mirgos, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego

i ochrony Śľodowiska RMŻ, podziękował uczestnikom spotkania zaudział w posiedzeniu i zamknął
obľady.

Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów i InicjaĘw
Gospodarczych RMŻ

Radny

Pľzewodniczący
Komisj i Gospodarki Komunalnej, Planu
Przestrzennego i Ochrony Srodowiska RMZ

Radny

Miľgos

Pľotokół sporządziła: Dorota Rdęst
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