Pľotokólz posiedzeľlia Komisji R.ewizyillei RMŻ w dlrĺa 23 paźđziernika2aĺ5 r.
W clniu 21' października 2015

l'.

o

godz. 18.00

w Resuľsie w Zyraľdowie odbyło sÍę

posiedzenie Konlĺsji Rervizyjnej RMŻ.
W obľadach udzĺałwzięlÍ człon]<owie KoIllisji oraz Zapľoszelri goście weciług załączonej
listy obecności'
Przebieg spotkania został zarej estrowany na nośniku elektľonicznym.
Posiedzenie otworzył i prowadził Pan Michał Tkacz PrzewodnicząCy Komĺsji Rewizyjnej
Rady MiastaZyrardowa.
Tematy posiedzenia:
1.omówienie wezwanie do usunięcia naruszenĺa prawa.
2. Sprawy rőżne'

Ad.1

Jako pierwszą omówiono sprawę wezwania do usunĺęcĺanaruszenĺa prawa
w Uchwale Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 20L5 r. w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej oSiR w Zyrardowie. Wezwanie zostało złożone przez Panią Grażynę Stefańską,

Bożennę Rdest i Wiolettę olewińską. Głos w sprawie zabrał Pan Jarosław Hernik wyjaśniając
sposób ľozpatrzenia wezwania. Pan Michał Tkacz PrzewodnicząCy Komisji wniósł
pod głosowanie wniosek, iż Komisja Rewizyjna RMZ nie jest właściwymorganem
do rozpatrzenia wezwania. Radni w głosowaniu 5 głosami,,za" poparli wnÍosek.
Ad.2
Omówiono ponownie skargę złożonąprzez Pana G. Ciołka na działanie Pľezydenta
Miasta Żyrardowa W zakresie rozpatrzeniá' sl<argi na ZastępcĘ Pľezydenta Miasta
D. Kaczanowskiego oraz nieprzydzielenia lokalu. Zdaniem Pana Jarosława l_Iernika Radcy
Prawnego skarga dot' rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta powinna być
r

ozstrzy gnięta na sesj

i.

następnej kolejnościPan Michał Tkacz zapoznał radnych z treściąpisma
w sprawie sprawdzenia poprawnościprzydziału lokalu oraz przeprowadzenia przetargu
na najem lokalu' Pismo zostało skierowane do Przewodniczących Komisji Rewizyjnej

W

i MieszkaniowejRMŻ.
W wyniku dyskusji radnĺ ustalilri, że zostanie udzielona odpowiedź na pismo zawierająca
informację, iż Komisja Rewizyjna nie jest właściwymorganem do ľozpatrzenĺapisma. Komisja
Rewizyjna RMŻ wystąpi do Biura Prawnego zprośbąowydanie opinii prawnejw wW. sprawie.
Na zakończenie posiedzenia omówiono temat realizacji kontroli ujętych w Planie pracy
Komĺsji RewÍzyjnej RMŹ na 2075 ľok.
Pan Michał Tkacz Przewodni Czący Komisji Rewizyjnej RMZ podziękował obecnym
mlsJr.
na posiedzeniu członkom Ko mĺsjÍza przybycie i na ým zal<oťlczył p osiedze
Protokół sporządziła: Iwona Nalej

zylnejRMZ
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