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Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: pľojektu uchwaĘ w sprawie wyrażenia zgody na
przekazanie Gminie Radziejowice zadania polegającego na remoncie fragmentu ul. Ziołowej

w Żyrardowie.
Zaopiniowanie projektu uchwĄ w sprawie: likwidacjijednostki budżetowej ośrodkaSportu
i Rekreacji w Żyrardowie.
Informacja doýcącarealizacji budżetu 20l5 w zakresie oświaý.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta
Żyrardowa na 20l5 rok.
Wniosek w spľawie umorzenia zaległościzĹýułu użytkowania wiecrystego.
Analiza ekonomiczna miej skiego transportu publ icznego.
Sprawy rőżne, wolne wnioski'

l0. Zamknięcie

obrad.

Ad. 1 W dniu 17 września2015 r. w Resursie odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki
Komunalnej, Planu Przestľzennego i ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu, Finansów
i Inicjat1łv Gospodaľcrych RMŻ. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów
i Inicjaýw Gospodarczych RMŻ Arkadiusz Rzepecki. Powitał uczestników spotkania, stwieľdził

pľawomocnośó obrad i przedstawił porądek posiedzenia.

2,,3 W pierwszej kolejnościzajęto się projektem uchwaý w spľawie miejscowego planu
^d.
Zagospodaľowania ptzestrzennego miasta Żyrardowa ('Wykaŕrczalnia). Projekt przedstawił
Dyrektor 'V,Iydzíały Planowania PrzestrzeÍrnego i Nieruchomości Tomasz Aleksandrowicz.
Następnie Z-caPrezydenta Miasta Lucjan Chĺzanowski omówił projekt uchwały w sprawie
wyraŻenia zgody na przekazarlie Gminie Radziejowice zadaĺia polegającego na remoncie
fragmentu ul. Ziołowej w Żyrardowie. W powstałej dyskusji odpowiedziano na pytania oraz

wyjaśniono wątpliwości.

oba projekty uchwał zostały zaopiniowaĺe przez .członków Komisji Gospodarki Komunalnej,
Planu Przestrzenrlego i ochľony Srodowiska RMZ.
Ad. 4 W kolejnym punkcie posiedzenia zajęto się projektem uchwaĘ w sprawie likwidacji jednostki
budżetowej ośľodkaSportu i Rekľeacji w Żyrardowie. Prezentacji projektu dokonał
Z-caPrezydenta Miasta Dariusz Kaczanowski. W powstaĘ dyskusji odpowiedziano na pytania oraz
wyjaśniono wątpliwości. Nawiązano tőwnieŻdo powołaniaŻyraľdowskiej Rady Sporu'
Projekt uchwały został zaopiniowany przez członków Komisji Budżetu' Finansów i Inicjaýw
Gospodaľczych RMŻ'
Następny punkt spotkania dotyczył realizacji budżetu 2015 w zakresie oświaý.Temat
zreťerowała Dyrektoľ Zespołl obsługi Placówek oświatowych Anna Jankowska-Czyżewska.
W dyskusj i głos zabrali równieŻ Dyrektoľ Wydziału Edukacj i Barbara Cieplak oraz Z-ca Pľezydenta
Miasta Dariusz Kaczanowski.
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Ad. 6 W dalszej częścispotkania podjęto tenlat pľojektu uchwały zlnieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Żyrardowa na 2015 ľok. Projekt przedstawiła Skaľbnik Miasta Anna Kľupa. W otwaftej
dysktlsji nawiązano nliedzy innymi do: śľodków przekazarlych do Centrum Kultury, zwiększenia
wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, adaptacji budynku przy ul l Maja Ż5, dopłaý do bieżącej
działalnościspółki AQUA, środków przekazywanych na pľomocję. odpowiedziano na pýania oľaz
wyjaśniono wątpliwości.

Projekt uchwaĘ został zaopilliowany przez członków Komisji Budżetu, Finansów

Gospodaľcąrch RMZ.

i
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Ad. 7 Kolejnym przedmioteln posiedzenia był wniosek w spľawie umorzenia zaległościz tytułu
wiecrystego użytkowania. W sprawie zabrał głos Z-ca Prezydenta Miasta Lucjan Chľzanowski.
odpowiedziallo na pytania w powstałej dyskusji.

Ad. 8 Materiały doĘczące ana|izy ekonomicznej transportu publicznego zostały przekazane członkom
komisji. Temat został uwzględniony w porządku posiedzeniabez dyskusji'

Ad.9 Zadano zapýania odnośniebudowy oświetlenia przy trw. Małynl Rynku oľaz wystosowano apel
do radnych o zajęcie stanowiska w spľawie składanych załoŻeń do budżetu z Samorądów
Mieszkańców.

Ad. 10 Pľzewodllicący komisji Arkadiusz Rzepecki

podziękował uczestnikom spotkania za

przybycie oraz owocną dyskusję. Posiedzenie zostało zamknięte.
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