Pľotokół Nľ 5/2015
z posiedzenia Rewizyjnej RMŹ z dnia24 kwietnia 201-5 ľ.
Stan Komisji 6 Radnych
Obecni 3 Radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W dniu 24 kwietnĺa 2075 r' o godz. L8.00 w Resursie w Zyraľdowie odbyło się
posiedzenie Komisjĺ Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa.
W obradach udział wzięlĺ członkowie komisji oraz zaproszenĺ gościewedług
załączonej listy obecności.,
---Pani Teresa Sitarz Dyrektor SzŁoły ST0,
-Pani Ewa Kowalska osoba Wnosząca skargę,
-Pani Wanda Ziębĺńska osoba Wnosząca skargę,
-Panĺ )oanna Stępień - Gawlicka osoba Wnosząca skargę,
-Pan Wojciech Hernĺk Radca Prawny UM.
Przebĺ eg spotkania został zarej estrowany na nośniku

el

ektronicznym.

Tematy posiedzenia:

1'. Omówĺenie skargi skierowanej do ponownego rozpatrzenia przez
RIo i zaopĺniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi
Dyrektoľa Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Żyrardowie.
na dzĺałalność
2. o.mówienie skargi ĺ zaopinĺowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi.

Posĺedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji

Pan Michał Tkacz

Stwĺ erclził prawomocn ość obracl, przeclsta wił porząd ek obra d'
Adl_.

Zaproszone na posÍedzenie Komisji Pani Ewa Kowalska oraz Pani Wanda Zĺębińska
przedstawiły bardzo szczegőłowo informacje w sprawie rozdysponowanĺa środków
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych w ZSP Nr 7 ' w trakcie trwania
posiedzenia Komĺsji zadawano szereg pytań w przedmiotowej sprawie, na które
udzielono wyczerpującej odpowiedzi. Członkowie Komisji oraz Radca Prawny UM
poinformowała W jaki sposób na\eŻy rozwiązać zaistniały problem. Następnie
Przewodniczący Komisji Pan Michał Tkacz poinformował, że skarga będzie rozpatrzona
na posĺedzeniu Sesji RMZ w dniu 30 kwietnia o godz' 15.00 na któľą zaprosił obecne
na komisji Panie.

t

Ad.2

W

celu dol<ładnego rozpatľzenia sl<argi W

sprawĺe

udzie]enĺa
i ľoz]iczenia dotacji z budzetu Miasta Zyrardowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej
Nr 3 prowad zonej przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe W Żyrardowie
na posiedzenie Komĺsji zaproszono Panią Joannę Stępień _ Gawlĺcl<ą oraz Dyľektora STo
Panią Teresę Sitarz. Członkowĺe Komĺsji wysłuchali stanowisk pľzedstawionych przez
obie strony, zapoznali się z przedstawioną dokumentacją. Na zadawane pytania
udzielono wyczerpujących odpowiedzi' Następnie przedstawiono możlĺwości
rozstrzygnięcia sprawy' Przewodniczący Komisji poĺnformował, Że skarga będzie
rozpatrywana na posiedzeniu Sesjĺ w dniu 30 kwietnia20L5 r. o godz. 15.00'
Poddano pod głosowanie stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia
ponownej skargi na dzíałalnośćDyrel<tora Zespołu obsługi Placówek )śwÍotowych
w Zyrardowie' Nĺe wniesiono nowych okolicznoścĺdo sprawy' Z przedstawionej
dokumentacji wynika, iż Panĺe nie posĺadają upoważnienia, do reprezentowania całej
,,żyrardowskiej ośwĺaty".Komisja głosując jednomyślnie,,Za" odrzuciła skargę.
Następnie poddano pod głosowanie stanowisko Komisji Rewizyjnej
w spľawie rozpatrzenia skargÍ (dot' udzielenia i roz|iczenia dotacji
z budżetu Miasta Żyrardowa dla Społecznej Szkoły Podstawowej Nľ 3 prowadzonej
przez Społeczne Towarzystwo oświatowe W Żyrardowie). Radni jednomyślnie głosując
,Zd" odrzucili skargę. Członkowie Komisji stwierdzĺli, iz Rada nie jest organem
do rozpatrzenia wniesionej skargi.

W następnej kolejnościPrzewodniczący Komisji Rewizyjnei RMZ Pan Michał
Tkacz zapoznał Radnych z pismami skierowanymi (do wiaciomości) do Komisji

Rewizyjnej. Ustalono również teľmin spotkania w celu ustalenĺa składów kontrolnych
do przeprowadzenĺa kontro]ĺ w:
-Zespole Radców Prawnych UM,
- K] ubi e Sp ortowym,,'Żyr ar dowianka",
-w sprawie wydatków w administracji publĺcznej Miasta na nagrody, premie i dodatki
specja|ne w latach 20L3-2074 dla pracowników UM, dyrektora ĺ pracowników CK,
kierowników i pracownĺków TaľgowĺskaMiejskiego, dyrektora i pracowników ZoPo.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Pan MĺchałTkacz podzĺękował
zebranym za przybycie i zamknął obrady komisji.

Protokół sporządzila:
Iwona Nalej
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