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Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu

Porządek posiedzenia:
l

'

2.
3.

Spľawy organizacyjne:

a.
b.
c.

otwaľcie posiedzenia;
Stwieľdzenie prawomocności obrad;
Przedstawienie poľządku obrad'

Ronvój inwestycji w mieście' Możliwośó zaciągnięcia obligacji komunalnych na ten cel'
Informacja doýczącarealizacji planów zagospodaľowania przestrzennego Miasta. Stan bieżący

i zamierzenia.

4.
5.

Informacja dotycząca Kantoru.
ocena- systemu gospodarki odpadami z perspektywy kilkuletniej. obsługa mieszkańców ptzez

system

i

działanie PSZOK na teręnie Gminy. Zaległościpłatnicze

w

systemie' foľmy

i skutecznośćegzekucji.

6.
7.
8.
9.

Ad

Przygotowanie do aktualizacji nowego systemu segľegacji śmieci.
Informacja na temat inwestycji w mieście.

Wyniki ekonomiczne spółki miejskiej PGM w Ż016 r.Inwesýcje PGM na ľok bieżący.
Zamknięcie obľad'

1.

W dniu 73 czerwca ŻOl7 r' o godz. 17.00 w Resuľsie w Żyrardowie odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Budżetu' Finansów

i Inicjaýw Gospodarczych RMŻ oraz Komisji Gospodarki

Komunalnej, Planu Przestrzennego i ochrony Śľodowiska RMŻ.

Posiedzenie otworąił i poprowadził Pan Marek Treliński, Wiceprzewodnicący Komisji
Budżetu, Finansów

i

Inicjatyw Gospodarczych RMŻ. Powitał uczestników spotkania

i

przedstawił

zaproszonych gości.
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Ad2.
lnformacje pľzedstawiłPan Wojciech Jasiliski, Prezydent Miasta. Mówił m.in. o sytuacji
finansowej miasta, atakŻe o możliwych do ręalizacji inwesýcjach' wiele miejsca poświęcającplanowi
drogowemu. Podkreślił,że zaciągnięcie obligacji to najtańsze od lat dwutysięcznych środki,jakie

Miasto moŻe pozyskać,,atakże dodał' że Miasto rozmawiało z Regionalną|zbąobrachunkową na temat
możliwościemisji obligacji ołącznej wysokości 25 mln zł. Dodatkowych informacji radnym udzieliła
Pani Anna Krupa' Skarbnik Miasta. Radni podjęli dyskusję na ten temat.

Ad 3.
Informacji udzięlił Pan Tomasz Aleksandrowicz, p.o. Dyľektora Wydziału Planowania
Przestrzennego iNieruchomości, dodając, że obecnie ok.71%o powierzchni miasta pokryte jest planami
zagospodarowania przestrzelllrego. Radni pľzypomnieli, że podjęte zosÍaĘ dążeniacelem pokrycia nimi
całej powieľzchni. Kolejne plany są gotowe lub w trakcie przygotowania.

Ad 4.
Pan Wojciech Jasiński, Prezydent Miasta, poinformował o etapie prąlgotowań do ogłoszenia

przetargu' Nawiązał również

do inwestycji prowadzonej na terenie Zalewu

Żyrardowskiego,

pľzedstawiaj ąc wizję rozwoj u Miasta.

Ad5.i6.
Temat omówił Pan Jerzy Lenczewski, pľzedstawiciel Pľzedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej, który przygotował kompendium informacji o funkcjonowaniu PSZOK. Wspomniał,
że niektóľe odpady _ m.in. biodegradowalne

-

okresowo sprawiają problemy w związku z faktem,

Że zlokalizowane w Pruszkowie instalacje pÍzeznaczone do tego typu odpadów są niewystarczające
do potrzeb, a położone dalej instalacje reglamentują prryjęcie odpadów biodegradowalnych. W dalszym

toku wypowiedzi mówił m.in. o liczbie frakcji przyjmowanych przez PGK' a takŻe o tym, kiedy
w Mieście wejdą w Ącie zmiany w obowiązku segregacji narzucone przezrozporządzenia w sprawie
szczegőłowego sposobu zbieranla wybľanych frakcji odpadów

z29 grudnia2016

r. Poświęciłľównież

uwagę pr4rpadkom niesegľegowanie odpadów w budynkach wieloľodzinnych. Radni podjęli dyskusję

na ten temat' ľozwaŻając m.in. możliwościwpłynięcia na mieszkańców
rygorystycznej segregacji odpadów

w

kwestii bardziej

czy możliwośćczęstszego odbieľania odpadów

wielkogabarytowych.

Ad

7.

Informacji na ten temat udzielił Pan Lucjan Krzysztof Chľzanowski, Zastępca Pľezydenta
Miasta. Wymienił inwestycje zarownojuż pľowadzone, jak ite, które zostanąrozpoczęte w bieżącym
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roku, skupiając się na

ých związanych z

realizacją programu budowy dróg, a także wspominając

o innych inwesýcjach, w tym o inicjatywach lokalnych.

Ad

8.

Informacji na ten temat udzieliła Pani Monika Lewandowska z \Nydziału Budżetu Miasta'
Mówiłazaľówno

o

wynikach finansowych, jak i o egzekucji należności.Radni otrzymalitakŻemateriały

poświęconeplanowanym inwestycjom, a głos zabrała także Pani Natalia Klem z Referatu Gospodarki

Mieszkaniowej oraz przedstawiciel PGM. Radni podjęli dyskusję na te temaý, zwracając uwagę m.in.
na koniecznośó zwiększenia egzekucji należności,a także dopytując o kwestie związane z Resuľsą
i Targowiskiem Miejskim czy teŻzbudynkami oczekującymi na remont.

Ad

9.

Pan Maľek Treliński, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów

i

Inicjatyw

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

Wiceprzewodnicący
Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw
Gospodarczych

RMŻ

Radny Maľek Treliński

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

Radny

Miľgos
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