Pľotokół

z posiedzenia Komi

sj

i B udżetu, F inansów i Inicj atyw Go spodar czy ch

z dnia28 sierpnia 2017
Stan Komisji BFiIG

-

RMZ

r.

-

Obecnych

8 radnych

6 radnych

Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1.

Sprawy organizacyjne:

a.
b.
c.
2.

Otwarcieposiedzenia;
Stwieľdzenie prawomocności obľad;
Przedstawienie porządku obrad.

opiniowanie pľojektów uchwał:

a.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata
20 17 _2026 w r az z pr o gnozą długu na lata 20 l 7 _2026

;

b. zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardow a na rok 20 17
c' w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198112 Rady Miasta Żyrardowa z dnia
Ż7 września Ż0l2 ľ. w sprawie ustalenia cen uľzędowych i opłat za usługi
;

pľZewozowe środkami lokalnego transpoftu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa,

Korytowa i Międzyborowa (Dz. Urz' Woj.

d. w

ľĺ4:az.zŻ0l2 t.

poz.7Il9);

sprawie przekazania nieruchomości w foľmie apoľtu dla Przedsiębiorstwa

Gospodarki Mieszkaniowej ,,Żyratdów'' Spółka Z o.o. w Żyrardowie.

3.
4.

Informacja doýczącarealizacjí budżetu Miasta zaI pőłrocze2017 r.

System gospodarowania odpadami komunalnymi
windykacja- stan na30.06.2017

5.
6.
7.
Ad

_

dochody

i

koszty, zaległościi ich

r.

Wolne wnioski.

opinie dot. rozłożeniana raĘ zaległościczynszowych (7 wniosków).
Zamknięcie obrad.

1.

W dniu 28 sierpnia 2Ol7 r' o godz' 17.00 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Komisji Budżetu, Finansów i Inicjaýw Gospodarc4lch RMŻ.
Posiedzenie otworzył i poprowadził Pan Maľek Treliński, Wiceprzewodniczący Komisji
Budżetu, Finansów

i

Inicjatyw Gospodaľczych RMŻ. Powitał uczestników spotkania

zaproszonych gości.
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i

przedstawił

Ad2a. i2b.

Pani Anna Krupa, Skarbnik Miasta, pľzestawiła projekt uchwĄ zmieniającej Uchwałę
Budżetową na rok 201J, a także projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata Ż017-

2026.Mőwiła o proponowanyclr zmlanach oraz wyjaśniała,z czego wynikają.

W toku dyskusji radni dopyýwali o kwestie związane z zadaniem pn. ,,Budowa
ostrzegania

i

Alarmowania na terenie powiatu Żyľardowskiego'',

a

Systemu

takŻe z realizacją wyroku

z planowanymi robotami remontowymi ulic i chodników oraz Z innymi propozycjami
zmian. Członkowie Komisji w głosowaniu popar|i projekt uchwĄ znieniającej Uchwałę Budżetową
na rok 20l'7 (3 głosami ,,za" pÍzy braku głosów ,,przeciw'' i 3 głosach ,,wstľzymuję się''), a takŻe
sądowego,

projekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z autopopľawką (3 głosami ,,za" przy braku
głosów ,,pÍZaliw" i 3 głosach ,,wstrą'muję się'').

Ad 2c.
Pani Janina Burkiewicz z Refeľatu DziałalnościGospodaľczej przedstawiła pľojekt uchwĄ.

z możliwościązwolnienia mieszkańców z opłat za przejazd
środkamilokalnego transpoftu zbiorowego lub wprowadzeniem ulg na przejazd w dniach

Pľoponowane zmiany wiązaĘby się

świątecznych lub innych, wskazanych przez Prezydenta Miasta. Po krótkiej dyskusji członkowie

Komisji popaľli projekt 3 głosami ,,za" przy

1

głosie ,,pÍZaliw" i 2 głosach ,'wstrzymuję się''.

Ad 2d.

Pan Daľiusz Kaczanowski, Zastępca Prezydenta Miasta, przedstawił projekt uchwaĘ.
Dodatkowych wyjaśnień udzieliła Pani Anna Kľupa. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali
projekt

uchwĄ

5 głosami ,,za" przy braku głosów ,,przeciw''

i l głosie ,,wstrzymuję się'''

Ad 3.
Informacje o realizacji budżetu Miasta

zaI pőłrocze 2017 ľoku pľzedstawiłaPani Anna Krupa.

W toku dyskusji radni dociekali, czy wydatki majątkowe ujęte w budżecie zostaną wykonane; zwrócili
także uwagę nazadłuŻenie najemców względem

PGM'

Ad 4.
Informacji
Lewandowska

z

o

systemie gospodarowania odpadami komunalnymi udzieliła Pani Monika

Wydziału Budżetu Miasta. W toku dyskusji ľadni pytali, jak funkcjonują ulgi

w opłacie za odbiőr odpadów.

Ad 5.
Radni wyrazili zainteresowanie przystosowywaniem obiektu przy ul. Waryńskiego d|a potľzeb
przedszkola, a takŻe kwestią budowy boksów dla psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt im.
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psa Kazana w Żyrardowie. Dopyta|i ľównież o postępy w adaptowaniu budynku przy ul. Chopina na

lokale socjalne. Informacji udzielili Pan Dariusz Kaczanowski oraz Pan Lucjan Krzysztof
Chľzanowski, Zastępcy Pľezydenta Miasta.

Ad

6.

Członkowie Komisji zapoznali się z siedmioma wnioskami najemców o ľozŁożeniena raty
zadłużenia crynszowego.

wniosek,
p

w

ozo staw i on o

Ad

W jednym przypadku członkowie Komisji negatywnie

zaopiniowali

pięciu pľąlpadkach wnioski zaopiniowali poąlýwnie, natomiast jedną
b

ez r ozp atr zenia do czas u otr zy mania

d

odatkowych

i

n

spľawę

formacj i.

7.

Pan Maľek Treliński, Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów

i

Inicjaýw

Gospodaľcrych RMŻ, podziękował uczestnikom spotkania zaudziałw posiedzeniu i zamknął obľady.

Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw
Gospodarczych RMZ

Radny Marek Treliński

Protokół sporządziła: Dorota Rdest
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J

