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b.
c.
2.

otwaľcieposiedzenia;
Stwieľdzenie pľawomocnościobľad;
Przedstawienie poľządku obrad.

Informacja dot. ręalizacji budżetu Miasta za
wyn ikaj ącej z zakľ esu działania Kom

3.
4.
5.
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półľocze 2017 r. w częścimerytorycznej
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Informacja dot. funkcjonowania transpoľtu zbioľowego w mieście.
Informacja dot. realizacji projektów zudziałem środków zewnętrznych.

opiniowanie pľojektów uchwał:

a.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata
Ż0 l 7 _Ż0 1 6 w r az Z pľognozą dłu gu na |ata 20 l 7 _Ż026

;

b. zmieniającaUchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na2O17 rok;
c. w spľawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy paľtneľskiej pomiędzy

Miastem

Żyrardőw a Miastem Ząbki, doĘczącej pľojektu pn. ,,Dostęp do informacji publicznej

gmin Waľszawskiego obszaru Funkcjonalnego (E-Aľchiwum)'' w

ľamach

Zintegrowanych InwestycjiTeľýoľialnych Waľszawskiego obszaľu Funkcjonalnego;

d.
e.
f.
g.
6.
7.

w sprawie wyraŻeniazgody na zmianę Aneksu Nr

l

do Umowy Partneľskiej;

w sprawie sprzedaży nieruchomości;
w spľawie przejęciapoľZuconego pojazdu na własnośóMiasta Żyratdowa;
w sprawie miejscowego planu zagospodaľowania przestľzennego Miasta Żyrardowa.

Sprawy rőżne.
Zamknięcie obľad.
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Ad

1.

W dniu 25 wrześniaŻ017 r. o godz.
posiedzerrie Komisji Budżetu, Finansów

17.00

w Resursie w Żyľardowie odbyło się wspólne

i Inicjaýw Gospodarczych RMŻ oľaz Komisji Gospodaľki

Komunalnej, Planu Przestrzennego i ochľony Śľodowiska RMŻ.

Posiedzenie otworzył

i

poprowadził Pan Ryszard Mirgos, Pľzewodniczący Komisji

Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego

i ochrony

Śľodowiska RMŻ. Powitał uczestników

spotkania i przedstawił zaproszonych gości.

^d2.

Informacje pľzedstawiła Pani Anna Kľupa, Skaľbnik Miasta, a uzupełniłje Pan Przemysław

Kopiec, Dyľektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

oraz zaproszeni gościezostali zapoznani

jak

i

i

wieloletnimi

z

z

i

ochrony Środowiska. Członkowie Komisji

zadaniami inwestycyjnymi zaľówno jednoľocznymi,

zakresu gospodaľki komunalnej. Wiele miejsca poświęconokwestii budowy

ľemontów dróg. Dyskutowano również o Paľku Seniora,

o rozpoczęých

inwesĘcj ach,

a

także

o budowie ul. Bema.

Radna GraĘna Stefańska zwrőciła uwagę na wysokośćdotacji dla Muzeum Lniarstwa. Jak

zauwaĘła, plan ujęty w Rozdziale 92118. wynosił 710'570,00 zł, natomiast

z

załącznika nr Ż

do infoľmacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za pierwsze pőłrocze ŻOl7 r. wynika,

że budżet Muzeum opiewa na 394.977,58 zł, podczas gdy Miasto przekazało tej jednostce dotację
podmiotową w wysokości 585.570 zł i dotację celową w wysokości 125 Ęs. zł, więc plan powinien
ujmowaó całątę kwotę. Zwrőclła uwagę, że plan jest mniejszy niż dotacje.

Pani Anna Krupa' Skaľbnik Miasta, wyjaśniła,że p|an instytucji kultury odnosi się do
przychodów i kosztów' zaśplan dotacji
125 tys.

-

do dochodów i wydatków. Dotacja celowa w wysokości

zł stanowi wydatek w budżecie Miasta' natomiast nie jest kosztem w budżecie instytucji

kultury, ponieważ są to środkitrwałe i nie znajdą się w planie, ponieważ są amoĘzowane. Dopieľo
w momencie amoĘzacji będą w planie kosztów.
W toku dalszej dyskusji odwołano się ľównież do dotacji dla innych instytucji kultury' atakŻe
analizowano dotację podmiotową dla Muzeum Lniarstwa. Pani Anna Kĺupa podkľeślała,że fakt, że
przekazano dotację, nie oznacza, Że została ona wydana,

a faktyczna kwota będzie znana, kiedy

zostaną przedstawione faktury. Dodała też, że instytucja kultury ma swój plan, który jest na bieŻąco

aktualizowany pľzez dyrektora. Radna GĺażynaStefańska przekonywała, że koszty powinny opiewaó
na taką samą kwotę, na jaką opiewała dotacja, bo podlega ona ľozliczeniu.

Radny Arkadiusz Rzepecki wnioskował o ujęcie spostrzeżeń Radnej GraĘny Stefańskiej
w protokole.
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Ad 3.
Informacje przedstawiła Pani Janina Buľkiewicz

z

Referatu DziałalnościGospodaľczej.

Przypomniała, że autobusy poddawane są ľegularnym kontrolom, a także wspomniała o dostosowaniu
ľozkładów dwóch linii do ľozkładów PKP. Dodała, Że trwają przygotowania do przetargu, w wyniku
którego zostanie wyłoniony nowy operatoľ komunikacji miejskiej w Żyrardowie.

W toku dyskusji radni pytali m.in. o to, czy pľowadzona była ankieta na temat zadowolenia
pasażeľów, o wykonanie budżetu' atakŻe oDzien Bez Samochodu.

Ad 4.
Infoľmacje przedstawił Pan Jacek Grzonkowski, Dyľektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju.

Mówił on o pľojektach realizowanych z udziałem śľodków zewnętrznych, zwracając uwagę na stopień
realizacji każdej z wymienianych inwestycji. Wspomniał również o pľojektach złożonych, które
oczekują na ocenę' atakŻe o pľojektach, które są w trakcie pľzygotowywania.

Radni wyrazili zainteľesowanie m.in. zakresem prac, które będą ľealizowane w ramach
modeľnizacji Taľgowiska Miejskiego, planami odnośnie do ľemontu obiektów przy u|. Chopina,
przetaľgiem na rewitalizację Kantoru, a także kwestiami związanymi z podłączaniem instalacji

Co

do

niektórych budynków komunalnych, któľe jej jeszcze nie posiadają.

Ad 5a. i 5b.
Projekty uchwał pľzestawiłaPani Anna Kľupa, Skarbnik Miasta. W toku dyskusji radni
poľuszyli m.in. kwestie związane

z

dotacją

subwencją oświatowąi sýuacją finansową

dla Muzeum Lniarstwa'

z

otrzymaną przez Miasto

w miejskiej oświacie,ze zwrotaml dotacji dla klubów

spoľtowych azy Ze śľodkamipotľzebnymi na ľemonty obiektów w zasobach PGM.

Radna GraĘna Stefańska w toku dyskusji nawiązała do dotacji podmiotowej"dla Muzeum
Lniaľstwa, podkľeślając,że plan dotacji podmiotowych na rok 2017 wskazuje, że placówka ta
pieľwotnie miała otrzymaó 585.570,00 zł, zaśpo zmianach

_

605.570,00

zł. W związku z wm

proponowała zmniejszenie dotacji podmiotowej w związku z faktem, Że plan Muzeum przedstawiony

w

załączniku nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za pieľwsze

pőłrocze Ż0l7 r. opiewa na 394.977,58 zł. Zdaniem Radnej zasadne byłoby zmniejszenie dotacji

o

190.59Ż,42

zł i zwľot środków nienależnie otrzymanych. Radna GraĘna Stefańska wnioskowała

o ujęciejej propozycji w protokole.

W głosowaniu członkowie Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodaľczych RMŻ
pozytywnie zaopiniowali pľojekt zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (3 głosy ,,za",Ż głosy

,przeciw"

i

1 głos ,,wstrzymuję się''). Projekt

uchwĄ

zmieniającej Uchwałę Budżetową nie zyskał

się'')'
aprobaĘ większościľadnych (3 głosy ,,za",3 głosy ,,przeciw", bľak głosów
',wstrzymuję
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Ad 5c.
Projekt uchwały przedstawił Pan Jacek Grzonkowski, Dyľektor Wydziału Rewitalizacji

i Rozwoju. Wobec braku pytań członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej' Planu Przestrzennego

i ochrony Środowiska RMŻ pľzystąpili do
uchwały 3 głosami ,,za" przy braku głosów

głosowania, w którym pozyĘwnie zaopiniowali pľojekt

',przeciw''

i 1 głosie ,,wstrzymuję się''.

Ad 5d.

o

pľojekcie uchwĄ opowiedział Radny Ryszaľd Mirgos, Przewodnicący Komisji

Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i ochrony Środowiska RMŻ, a informacje uzupełnił
Pan Tomasz Bińkowski z Referatu obľony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego.

W głosowaniu członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Pľzestrzennego i ochľony
Środowiska F.lMŻ pozytywnie zaopiniowali pľojekt

uchwĄ 5 głosami ,,za" przy bľaku głosów

,,pľZooiw'' i,,wstľzymuję się".

Ad 5e.
Projekt

uchwĄ

przedstawił Pan Tomasz Aleksandrowicz, Dyľektor Wydziału Planowania

Przestľzennego i Nieruchomości, a infoľmacje uzupełnił Pan Lucjan Krzysztof Chľzanowski, Zastępca

Prezydenta Miasta. Dodali,

Że inicjatywa sprzedaĘ działkl ma na celu

zaproponowanie

atrakcyjniejszego terenu inwestorom.

W toku dyskusji radni docieka|i, czy sprzedawany będzie również znajdujący się na terenie
działki komin

z

nadajnikami oľaz czy Miasto ma zobowiązania wobec firm, których nadajniki

znajdują się na kominie; ľozmawiano ľównież o możliwych przyczynach, dla których działka nie

znalazła jeszcze nabywcy,

a

także przypomniano,

jaki plan

zagospodaľowania pľzestrzennego

obowiązuje na tym tęrenie.

W głosowaniu członkowie Komisji poą1tywnie zaopiniowali pľojekt 5 głosami ,,za",

bez

głosów,,przeciw" i,,wstľzymuję się''.

Ad.5f.

o

projekcie uchwały opowiedział Pan Ryszaľd Miľgos' Pľzewodniczący Komisji Gospodaľki

Komunalnej, Planu Przestľzennego i ochľony Środowiska. Wobec braku pýań ľadni pľzystąpili do
głosowania, w którym pozytywnie zaopiniowali projekt uchwaĘ 5 głosami ,,za", przy braku głosów

,ptZa:iw" oraz,,wstrrymuj ę się''.
Ad 59.
Projekt uchwĄ przedstawił Pan Tomasz Aleksandľowicz, Dyrektoľ Wydziału Planowania
Przestrzennego

i

Nieruchomości. W dyskusji członkowie Komisji Gospodaľki Komunalnej, Planu
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Przestrzennego

i

ochrony Śľodowiska RMŻ wyrazi|i zainteresowanie wizją zagospodarowania

zarówno przedmiotowego terenu, jak
pľojekt

Ad

uchwĄ

i

działek z nim sąsiadujących, natomiast w głosowaniu poparli

5 głosami ,,za" ptry braku głosów

''pľzeciw''

oraz ,,wstľzymuję się''.

6.

Radni popľosili o przekazanie informacji o aktualnym stanie budowy i ľemontu dtőg, a także
zadali szeľe g pytań rw iązanyc h z ý mi

Ad

i

n

we sĘcj am

i.

7.

Pan Ryszaľd Miľgos, Pľzewodniczący Komisji Gospodaľki Komunalnej' Planu Przestľzennego

i ochrony Śľodowiska RMŻ podziękował uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknął
obrady.

Przewodniczący
Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu .
Pľzestľzennego i ochľony Srodowiska RMZ

Radny

Pľotokół sporządziła: Doľota Rdest
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