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Otwarcieposiedzenia;
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Pľzedstawienie porządku obľad.

Rozpatrzenie skargi na dziaŁaniaPrezydenta Miasta.
Wniosek mieszkanek z terenu Samoľządu Mieszkańców Nľ 3

omówienie przeprowadzonych kontroli.
Zanknięcie obrad.

1.

W dniu 8 sierpnia

2017 r.

o

godz. 18.00

w Resuľsie w Żyrardowie odbyło się

posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMŻ. Posiedzenie otworzył i popľowadził Pan Michał
Tkacz, Przewodniczący Komisji. Powitał uczestników spotkania i przedstawíŁ zaproszonych
gości.

Ad2.
Pani Agnieszka Kosioľek opisała sytuację, która skłoniłają do wniesięnia skargi na

działaĺiaPrezydenta Miasta. Naświetliłatrudności w uzgodnieniu terminu spotkania
zPrezydentem Miasta, a takŻe sýuację związaną z działalnościąfirmy ,,Szampan i sekrety''

i jej

uciążliwościądla sąsiadów; podkĺeśliłarőwnież, że wspólnota mieszkaniowa nie

vĺyraziłazgody na prowadzoną

w lokalu

gospodaľczą. W toku dyskusji
działalĺość,

członkowie Komisji dociekali, czy spotkanie skaľŻącej z Prezydentem Miasta się odbyło,

a

także jaka działa|ĺość,prowadzona jest

przywołanej firmy.

w lokalu

zajmowanym przez właścicielkę

Pani Małgorzata Szustakiewicz, Sekĺetaľz Miasta,

przedstawiła

okoliczności, w jakich doszło do spotkaniazPrezydentem. Iniormacji udzieliły również Panie
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMŻ

- 08.08.20l7

Jadwiga Szcześniaki Beata Jaworska z Refeľatu DziałalnościGospodarczej, a takŻę Pani
Magdalena osińska, ľadca prawny Urzędu Miasta. Członkowie Komisji dociekali, jak
wygląda kwestia pozwolenia na sprzedaż alkoholu w pľzywoływanym lokalu, a takŻe czy
w lokalu mieszkalnym może byó pľowađzonadziałalność,gospodarcza. Podjęto dyskusję nad
kaŻdym z punktów skargi, a po jej zakonczeniu Pan Michał Tkacz, Przewodniczący Komisji,
złoŻyłwniosek o uznanie skargi zabezzasadną. W głosowaniu członkowie Komisji 6 głosami

,,za",bez głosów ,,pÍzeciw" i ,,wstrzymuję się'', zdecydowali się przychylić do jego wniosku.

Ad 3.

Pani Marzena Leniarska
Samoľządu Mieszkańców

i

Pani Uľszula Szundľyk, mieszkanki terenu działania

Nľ 3,

nakreśliłykwestię związaną

użytkowanymi przez mieszkańców budynków przy ul. Kanałowej 1

z

terenami zielonymi

i 3. Pan Michał Tkacz,

Przewodniczący Komisji, zwrőcił uwagę' że Komisja zajmowała się już skargą mieszkańców

obu budynków, któľa została pÍzez składających wycofana po uzyskaniu wyjaśnień od
Pľezydenta Miasta. Jak wyjaśniłyobecne podczas obrad mieszkanki, Iokatorzv budynków
zainteresowani są dzierŻawą terenów zielonych, aby część,z nich nie została przeznaczona na
sprzedaŻ. Przewodniczący

Komisji pÍzyjąłpismo przygotowanę przez obecne na posiedzeniu

mieszkanki, a także prosił o uzupełnienie braków formalnych związanych

ze złożeniem

skaľgi.

Radny Jaľosław Gejcyg zgłosił wniosek
sprzeđaŻąteľenów zielonych przy u|. Kanałowej

o

wstrzymanie procedur związaĺych ze

l i 3 w związku

z pojawieniem się nowych

okoliczności' W głosowaniu członkowie Komisji poparli ten wniosek 6 głosami ,,za", bez
głosów,,przeciw" i,,wstrzymuję się''.

Ad

4.

Radna GraŻyna Stefańska przedstawiła pokľótce spostľzeżenia zespołu, któľy
kontrolował roz|iczenia dotacji udzielonych
,,Żyrardowianka",

ptzez Miasto Klubowi

Sportowemu

Klubowi Sportowemu ,,Sportowy Żyrardőw" oraz Uczniowskiemu

Klubowi Spoľtowemu ,,Tľójka''. Radna Bęata Marzęda-Pruybysz zgłosĺławniosek formalny

o

zakoĺczęnie dyskusji

i

ponowne zajęcie się tematem, gdy do wniosków pokontrolnych

ustosunkuje się Pľezydent Miasta. Członkowie Komisji poparli wniosek 6 głosami ,,za", ptzy
braku głosów ,,ptzeciw" i ,,wstľzymuję się''.
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Przęwodniczący Michał Tkacz przypomniał' jakie kontľoli Komisja Rewizyjna
powinna przepľowadzić do końca ľoku 2017.

W toku dyskusji

ustalono skład jednego

z zespołów kontrolnych.

.

Radna GraŻyna Stefańska wnioskowała o dopisanie do planu pracy Komisji punktu

mówiącego o kontroli w zakresie prawidłowościľozliczenia dofinansowania udzielonego

Klubowi Spoľtowemu ,,Żyrardowianka''

i

Klubowi Spoľtowemu ,,Sportowy Żyrardőw".
Komisja przychy|iła się do jej wniosku 4 głosami ,,za", pľzy braku głosów ,,przeciw"
i 2 głosach,,wstľzymuję się''.

Ad

5.

Pan Michał Tkacz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMŻ,

podziękował

uczestnikom spotkaniazauđziałw posiedzeniu i zamknął obľady.

Komisji

Michał Tkacz

Protokół sporządziła: Doľota Rdest
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