Protokół Nr 3/L5

z

posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia Ĺ9 oľaz 25 lutego 2015 r

Stan Komisjĺ 6 Radnych

0becnych 5 Radnych
Lista obecnoścĺstanowĺ załącznik do niniejszego protokołu

o godz. 18.00 w Resursĺe w Żyrardowie odbyło się
posĺedzenie Komisji Rewĺzyjnej RMZ. Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Michał
Tkacz Przewodniczący Komisjĺ Rewizyjnej RMZ. Na wstępie powitał uczestników
W dniu

1-9

lutego 201'5 r'

spotkanĺa i przedstawił zaproszonych gości'
Przebieg spotkania został zarejestrowany na nośnĺkuelektronicznym.

Na początku omówiono zakres kontrolĺ wynikający z planu pracy

I(omisjĺ

Rewizyjne j na 2015 r. - skutki finansowe dla budżetu Miasta Żyrardowa z tytułu spraw

sądowych wygranych

i

przegranych przez Miasto

na l<ondycję finansową Miasta

w

201'5 roku.

w

201'3-2014 roku, ich wpływ

W momencie pojawienia się wielu

wątpliwości, licznych uwag Pan Michał Tkacz Zaproponował przegJosowanie wniosku

ws. kontroli Zespołu Radców Prawnych w Urzędzie Miasta. Wynik głosowania nad
wnioskĺem ,,Za" wnioskiem głosowało 4 radnych (Pan MichałTkacz, Pan Robert Rybicki,
Pan |arosław Gejcyg,Pan|erzy |ankowski), ,,przeciw" 1 głos (Pani Grażyna StefańskaJ.

Następnie przystąpiono do omówienia skargi Pani Ewy Kowalskiej i Pani Wandy

Ziębińskiej dot. rozdysponowanĺa środków W Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych tworzonego w ZSP nr 7 w Żyrardowie złoŻonej do Rady Miasta Żyrardowa

za pośrednictwemRegionalnej lzby obrachunkowej w Warszawie. |ako

pierwsza

wyjaśnienia przedstawiła Pani Anna |ankowska - Czyżewska Dyrektor Zespołu Obsługi

Placówek oświatowych'Następnĺe bardziej szczegőłowe informacje W zakresie
przydzielenia funduszu socjalnego dla nauczycieli oraz dla emerytowanych nauczycieli
przedstawiła Pani Małgorzata Szwed Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Nr 7. Radni
wysłu chalĺ wyj aśnie n i zapoznali

sĺ

ę z przedłoŻonymi d okumentami'

Pan Michał Tkacz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ zaproponował
przegłosować projekt uchwały W sprawie rozpatrzenía skargi

i

uznać za bezzasadną,

ponieważ Dyrektor ZSP nr 7 vvypłaciłaśrodkĺzgodnie z obowiązującym regulaminem'

W związku z pojawieniem się róznych interpretacji skargi ustalono, że zostanie
przygotowany projekt uzasadnienia do sl<argi oraz poddany pod głosowanie na

1.

II części

posiedzenĺa l{onlisji Rewizyjnej RMZ, ]<tóľe usta]ono na dzĺeli 25 lutego 2015 ľ' Pan
]erzy Janl<owsl<i Radny Rady Miasta Żyrardowa Zapro}]onował, że przygotuje pľojel<t
uzasadnienia do przedmiotowej skargi.
Druga częśćposiedzenia rozpoczęła się tak jak wspólnie ustalono tj' 25 lutego
2O']'5 r. w spotkaniu uczestniczfli 5 Radnych oľaz Panĺ Anna Janl<owska _ CzyŻewska

Dyrektor Zespołu obsługi Placówek Ośwĺatowychi Pan Adam Rusinowski Radca
Prawny Urzędu Miasta

.

Pan Michał Tkacz Pľzewodniczący KomĺsjĺRewizyjnej RMZ na początku
posiedzenia przedstawił projekt uzasadnienia do rozpatrywanej skargi. Po drobnych
uwagach wprowadzono kilka zmian w uzasadnĺeniu'

Wyniki głosowanie nad projektem uchwały w spľawie ľozpatrzenie skargi
w temacie Funduszu Socjalnego za uznanie jej za bezzasadną jednomyślnie 5 głosów
,,ZĄ".

Pani Małgorzata Krawczykiewĺcz zapytała czy mĺasto nie ma obowĺązku

wypłacenia ých zaległościzpoprzednich lat.

Pani Anna Jankowska Czyżewska Dyrektor Zespołu obsługi Placówek
oświatowych odpowiedziała, iż nie, ponieważ budżet Miasta jest wygasający i nie ma
takiej możliwości,chyba, że Pan Prezydenta Miasta otrzyma wyrok sądowy.

W związku Z Wczerpaniem tematów Pan Michał Tkacz Przewodniczący Komĺsji
Rewizyjnej Rady Miasta Żyrard,owa podziękował wszystkiń Za udział
w posiedzeniu komisji i zamknął obrady.
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