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W dniu 08 wľześnia2015 ľ. w sali żyľardowskiej Resuľsy'odbyło się posiedzenie
Komi sj i B udżetu, Firransów i Inicj atyw Go spodaľc zy ch RNIŻ.
W zebľaniu udział wzięli członkowie komisji ,
Zastępca Prezydenta Miasta Ży r ar dow a D aľiusz Kaczanowski,
Dyrektoľ MZU Małgorzata Walczak,
Główny Specjalista Referatu Gospodarki Mieszkaniowej Natalia Klem,
wydziáłu Goipodarki Komunaln.J i o.h'o''y środowiska Aneta Ćwikowska,
'WydziałPlanowaniaPrzestrzennego i Nieruchomości Dyrektora Tomasz Aleksandrowicz,
WydziałBudżetu Miasta Główny Specjalista Monika Lewandowska,
Referat DziałalnościGospodarczej Jadwiga Szcześniak,
Sekĺetaľz Urzędu Miasta Małgorzata Szustakiewicz,
Dyľektor ZoPo Anna Jankowska'
W y dział Planowani a P tzesttzennego i Nieruchomości Zdzisław a Piątek,
'Wydział Zdrowia Dyrektor Wiesława Twardziak,
'Vlĺydział
Edukacji Naczelnik Dyrektoľ BarbaraCieplak,
Skaľbnik U M Pani Anna Kľupa'
-V,ĺydziałGospodarki
Komunalnej i ochĺony środowiska Główny Specjalista Monika
Rogowiecka-Lasota,
Lista obecności stanowi załącznik do pľotokołu.
o godz.'ĺ7:0O w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Kom isj i Budżetu, Finansów i Inicj atyw Gospodarc zych aĺvlŻ.
Przebieg spotkania został zaĘestr'owany na noŚniku elektrycznym.
Posiedzenie Komisji otworzył prowadzíłPľzewodniczący Komisji Budżetu, Finaĺrsów
i Inicjatyw Gospodarczych RNIŻ radny Aĺkadiusz Rzepecki. Powitał uczestników spotkania
i przedstawíłzaproszone osoby.
W dniu 08 wrzeŚnia 2015

r. / wtorek t

i

Przebieg spotkania został zarejestrowany na nośnikuelektrycznym.
Porządek posiedzenia:
Sprawy orgarizacyjne:
b) otwarcieposiedzenia
c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wnio sków o r ozłoŻenie na r aty l umorzenía zadłużeĺiaz
týułu najmu lokali mieszkalnychotazztytliupľowadzeniadziałalności gospodarczej'
3. Wykonanie budzetu Miasta zalpőłrocze2lI1 r.
4. Wysokośćstawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych w 2015 t.
5. Zamknięcie obľad.

1.

Ad,2 Rozpatrzenĺe i
z tytułu najmu lokali

zaopinĺowanie wniosków o rozlożenie na ratylumorzenĺa zadłużenia
mĺeszkalnych orazzĘtułu prowadzenĺa działalnościgospodaľczej.

Komisj a przedłoŻone wnioski zaopiniowała

:

l.Wniosek - pismo G}ĺ4'.7 146.144.2015.GM.VIII.
ZadłuŻenie na 31 .05.2015r. _w wysokości 2I.508,19 zł
Pľotokól Konlis.|i Budżetu, F'inansórv i Inicjat1'w Gospodarczych RMZ z dnia 08-09-20l5 r

1

(osoba

,

któľej wniosek dotyczył - obecna na posiedzeniu Konrisji)

Zgodnie z propozycją Prezydenta -,, rozłożyó powstałe zadłlŻerlie rra raty i wysokośó ľaty ustalió
na 150,00 zł / miesięcztie".
Członkowie Konrisji w wyniku pľZepľowadzonego głosowania ocenili przedłoŻony wniosek:
_
,,Zd" 7 głosów; ,,pÍzecie" -0 głosów;,,wstľzymujących się- 1 głos.;

2.

Wniosek - pismo GM.7 146.188.2015.GM.VIII.
ZadłuŻenje na 3 0 .0 6.20 1 5 ľ. w wysokości 24.5 I 4,7 7 zł..

PropozycjaKomisji zgodnaze stanowiskiem Prezydenta umorzenie powstałego zadłuŻenia''
''
Członkowie Komisji w wyniku przepľowadzonego głosowania ocerrili przedłoŻony wniosek
głosując:
_
,,Zd" - 6 głosów; ,,przeciw" _ 0 głosów; ,,wstrzymujących SiQ ,' 2 gŁosy.

3. Wniosek - pismo GM.7146.186.2015.GM.VIII.
Zadłużeniena 3 0 .0 6.201 5 r. w wysokości 1 3'07 2,5 6 zł
(osoba, któľej wniosek dotyczył _ obecna na posiedzeniu Komisji)
Pľopozycja Komisji ,,rozłoŻyi powstałe zadłuŻenie ĺaraty,jednak wysokośó raty ustalió na
1 00.00 zŁ l miesięcznie" .

Członkowie Komisji w wyniku przeprowadzonego głosowania ocenili przedłożonywniosek:
_
,,Zd" 7 głosów; ,pÍzeciw" -0 głosów; wstrzymujących się''_ 1 głos.
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Wniosek- pismo GL.7146.187.2015.GM.VIII.
ZadłuŻeniena3l.07.20l5 ľ. w wysokości 17.033,95 zł.
(osoba, któľej wniosek đotyczył-obecna na posiedzeniu Komisji)
PropozycjaKomisji ,,tozłożyô powstałe zadluŻenie naraty'jednak wysokośó ľaty ustalió na
100,00 z}.lmiesiąc".
Członkowie Komisji w wyniku przeprowadzonego głosowania ocenili przedłożony wniosek:
,,Zd" _ 8 głosów; ,,pľzeciw - 0 głosów, ,,wstrzymujących

się'_ 0 głosów.

Za|ecenie komisji: monitoľing terminowości spłat ww. Spraw i informacj azvłrotna do Komisji
o ich statusie po 6 miesiącach.

5. Wniosek - pismo WB.6843.1.1.201S.WBVII
odľoczenie zaległościza20I5 rok do czasv uregulowania należnościza20l2-20l4 rok.
tj.

do 20.02.2016

r.

Komisja pozýywnie opiniuje wniosek, zgodnie z pľośbąWnioskodawcy głosując
,,Zď'_6 głosów; ,,przeciw" -0 głosów;,,wstrzymujących się'' - 2głosy.
- oraz monitoľing terminowości spłat i prośbao interwencje zwľotną do komisji
do 10 marca2015 r.

Ad.3. Wykonanie budżetu Miasta za I pĺílrocze20ĺ5r.
Informacje na temat wykonania budżettr Miasta zaI pőłrocze 2075 r. zaprezentowała Skaľbnik
Urzędu Miasta Pani Anna Kĺupa informując' iż do dnia 30 częrwca 20Í5 roku planowane
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wielkości dochodów, wydatków i przychodów uległy zmianie. Po zmianach zatwierdzonych
odpowiednimi Uchwałami Rady Miasta Żyrardowa i Zatządzeniami Prezydenta Miasta
Żyrarđowaplanowany budżetu nadzíeń 30 czerwca2O15ľoku zamknf, się kwotami:
dochody ogĺółem

- przychody
- wydatki ogółem
- ľozchody

l2l.834.985,49 zł
1.148.381r,84 zł
Il1 .l33.367,33 zł.
5.850.000,00 zł

Założeniabudżetu Miasta na I półrocze2015 ľok zostały wykonane następująco:
wykonanie
Plan
Dochody ogółem
121.834,989,49
65.344.780,37 53,63 o/"
Dochody bieżące
118.286.303,02
63.785.335'15 53,92o/o

Wydatki

ogĺółem

62.524.879,87

117.133.367,33

53,38 70

I

połrocze 20l5 roku zamknięte zostało deficýem w wysokości 2.819.900,50 zł ktőry został
pokÍ}łykľedytem w ľachunku bieżącym zaciągniętym w styczniu 2015 roku. W kwocie
4.000.000,00 zł. Wykonanie rozchodów
ľozchodów zaplaĺowanych w budżecie Miasta
pľzedstawia się następuj ąco :

i

Prrychody ogółem
Kĺedyt bankowy w rachunku bieżącym
Inne źrődła

Plan
1.148.381,84
1.148.381,84

Plan

Rozchody

5.850.000,00
5.850.000,00

Wykup obligacj i komunalnych

Wykonanie

o/
/o

1.623.708,37
475.326,53
I .148.381,84

141,39
0,00
100,00

Wykonanie
2.300.000,00
2.300.000,00

39,32
39,32

W spľawozdaniu Rb-NDS zaI pőłrocze 2015 roku na wykonanie przychodów w kwocie
L623.7 08,37 zł składają się:
- wolne śľodki
I.I48.38I,84 zł
- kĺedyt w rachunku bieżącym 475.326,53 zł
Zob owiązania na dzieŕl' 3 0 częrw ca

2 0 1

5 rok wyno szą

W tym: - wyeliminowane papieľy dłuŻĺe( obligacje)
- kĺedyt w rachunku bieżącym
- zobowiązania wymagalne

49.060.135,54 zł
47

'750.000,00 zł
475.326,53 zł

834.809,lI zł

roku będą sukcesywnie ľegulowane.
nie poniosło dodatkowych kosztów w postaci odsetek.

Występujące zobowiązania na dzieÍĺ30 czeľwca 2015

Ztýlúu tych zobowiązań Miasto

Skarbnik Urzędu Miasta infoľmując o dochodach poinformowałaiŻ:
W dziale 700 _ Gospodarka Mieszkaniowa _ w okľesie sprawozdawczym na plan
15.683.200,00 zł. wykonano 8.197.746,62 złtj. 52,27 %o p|aĺu;

W dziale

750 Administracja Publiczna w

wykonano 272.502,88 zł tj. 63'14 oÁ planu1'

okresie sprawozdawczymnaplan 43I.616,77

zł.

Ô
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W dziale 756 _ dochody od osób pľawnych, osób ťlzycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oľaz wydatki związane z ich poborem - w okresie
sprawozdawczymnaplan 54'659.683,00zł, wykonano 27.064'349,28zł.tj.49,5loÁ1,

W Dziale 801

-

oświatai Wychowanie w okĺesie spľawozdawczym na plan 3.885.463,00

wykonano I.983.653,25 tj. 5I,05

%o

852 _ Pomoc Społeczna
wykonano 6.318.297,39 zł. tj. 59,98 oÁ;

W dziale

w okresie spľawozdawczym na plan 10.534.736,06

zŁ

W wyniku dyskusji Radni zadawa|i wiele pytań dotyczących wykonania budżetu Miasta za

I

pőłrocze 2015 r.. Naczelnicy i Pľezydenci udzielali wyjaśnień i odpowiedzi napýania.

Informacje o wykonaniu budzetu Miasta zaI pőłrocze 2015 r w zakľesie oświaty i
Wychowania ( Szkół podstawowych, oddziałőw pozaszkolnych, Pľzedszkoli, Gimnazjów,
Zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół ) przedstawiła i omówiła Barbara
Cieplak Dyrektor Wydziału Edukacji Naczelnik.

W dyskusji Radni zadawa|í pýania dotyczące oświaty, Dyľektor'V{ydziaŁu Edukacji, Główny
Specjalista Wydziału Planowania Pľzestrzennego i NieruchomościZdzisła'wa Piątek i Prezydent
udzielali wyj aśnieńi odpowied zi na pytania.
Ad. 4 Wysokośó stawek podatku od nieruchomości i od środków tľanspoľtowych w Ż0I5

t.

Informacji na pytania w zakľesie wysokości stawek podatku od nieruchomości i od śĺodków
tľanspoľtu udzieliła Monika Lewandowska Główny Specjalista 'Wydział Budżetu Miasta.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych pođziękowałzebtarlym
zaprzybycie i dyskusj ę, zamykając obrady Komisji.
Protokól sporądzĺla:
Wieslawa Adamiak
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