Protokół

z posiedzenia Komisj i Rewizyj nej RMZ
z đnia19 października 2017 r.
Stan Komisji Rewiryjnej

-

7

radnych

obecnych _ 6 ľadnych

Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu'

Poľządek posiedzenia:

1-

Sprawy organizacyjne:

a.
b.
c.

Otwarcieposiedzenia;
Stwierdzenie pľawomocnościobľad;

,

Przedstawienie porządku obľad.

Ż. Rozpatrzenie skargi na działanie PM.
3. omówienie wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
4. omówienie wniosku ws. zgłoszenia skargi do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
5. omówienie przepľowadzonych kontľoli:
a. dot' rozliczenia dotacji przyznawanych przez Miasto Żyrardőw w konkuľsach
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej;

6.
7.
Ad

b. dot. oceny umów wiążących Miasto z PGM.
'Wyznaczenie
osób do pľacy w zespołach kontľolnych.
Zamknięcie obrad.

1.

W dniu 19 pażdziernikaŻ0l7 r. o godz. 18.00 w Centrum Ku|tury w Żyľardowje odbyło się
posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMZ. otworzył ipopľowadziłje Pan Michał Tkacz, Przewodniczący

Komisji. Powitał uczestników spotkania i pľzedstawił zaproszonych gości.

Ld2.
Spľawę pľzedstawiła Pani Anna Gumula-Wrona

z

Wydziału Gospodarki Komunalnej

i ochrony Środowiska. Członkowie Komisji podjęli dyskusję o tYm, czy przedmiotowe pismo w ogóle
jest skargą, zwtacając uwagę na to, Że nie jest to skarga na działania Pľezydenta Miasta. W głosowaniu
radni 6 głosami ,,zď', przy braku głosów ,,przeciw'' i ,,wstrrymuję się'', uznali, że pismo nie jest skaľgą
i odpowiedź powinna zostać wystosowan a pÍzez U rząd Miasta.

Ad 3.
Spľawę pľzypomniał Radny Michał Tkacz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PtMŻ, zaś

opinię prawną pľzedstawiłPan Adam Rusinowski, Główny Specjalista w Biurze
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który

poinformował takŻe

o

skarżącemu zwrócenie

nowelizacji kodeksu postępowania administľacyjnego, umożliwiającej

się

bezpośľedniodo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bez

upľzedniego wzywania Rady Miasta

do usunięcia

naruszenia prawa. Członkowie Komisji

zadecydowali, Że skarŻąca powinna otrzymać pismo pouczające

o możliwościskierowania

się

bezpośrednio WsA.

Ad 4.
Wniosek złożonypÍzez grlpę ľadnych pľzedstawił Radny Michał Tkacz, zaśopinię prawną _

Pan Adam Rusinowski. W toku dyskusji ľadni dociekali, czy skaľgi do Rzecznika Dyscypliny
Finansów Publicznych nie może złoŻyégrupa radnych. Członkowie Komisji zdecydowali, że wniosek
został przyjęq v pľzez Komisję Rewizyjną jako informacja, natomiast'będzie on procedowany podczas
Sesji Rady Miasta Żyrardowa.

Ad 5a.
Radna GraĘna StefańSka przypomniała, że prosiła, by temat kontľoli został pľzez Komisję
ponownie podjęty, kiedy rozliczenia dotacji zostaną przezkluby złoŻone i przyjęte przez'Nydział

Edukacji

-

dopiero wówczas Radni będą mogli kontľolowaó prawidłowośó tozliczenia dotacji.

Dociekała, czy sprawozdanie

KS

Żyrardowianka jest kompletne i gotowe do spľawdzeniaprzezzespół

kontľolny.

odpowiedzi udzieliła Pani Uľszula Wieczoľkiewicz-Tkacz, Dyrektoľ Wydziału Edukacji.
Wyjaśniła,że wysyłane były pisma, w których Wydział pľosił jedno ze stowaľzyszeń o uzupełnienie
dokumentów oraz że uzupełnienia i wyjaśnienia kieľowane do Wydziału nie były pełne. Dodała, Że

pod wzgtędem merytorycznym spľawozdanie zostało spľawdzone, natomiast trwa sprawdzanie pod
względem finansowym. W pľzypadku dwóch pozostĄch klubów poddanych kontroli spľawozdania

zostaĘ prryjęte. Głos zabrał ľównież Pan Daľiusz Kaczanowski, Zastępca Pľezydenta Miasta, który
wyjaśnił,czym jest akceptacja zawartaw umowie ze stowarzyszeniem, które otrzymało dotację.

W toku dyskusji radni dociekali, jak sfoľmułowany jest cel dotacji czy kto może posiadaó
oryginale dokumený związane

z

rozliczaniem dotacji, zwľócono ľównież uwagę na ogólność

pewnych zapisów spľawozdania końcowego. Poruszono temat tego, czy możliwe jest przekazanie
kolejnej transzy dotacji przed roz|iczeniem popľzedniej oraz czy stowaľzyszenia są pľzygotowane do

rozliczania dotacji. Podkľeślano, że najwaŻniejsze są dzieci
śľodkówprzeznaczanych

n

i

młodzież,któľe mogą skorzystaó ze

a upowszechnian ie kultury ťlzy cznej.

Radna Beata Manęda-Pľzybysz złoĘławniosek

o

zakonczenie dyskusji

i wybór

nowego

składu przeprowadzającego kontľolę w tych samych stowarzyszeniach. Radni przychylili się do
wniosku

-

oddano 4 głosy ,,za", 7 głos ,,przeciw''

i

1 głos ,,wstrzymuję się''.

Rozpoczęła się dyskusja

nad zasadnością wyboru nowego zespołu kontrolnego oraz nad ewentualnym jego składem. Do
nowego zespołu kontľolnego zgłosili się: Radna Beata Marzęda-Przybysz
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Ż

popaľcie 3 głosów ,,za", przy 2 głosach ,,pÍZaliw" i 1 głosie ,,wstrzymuję się''), Radna GraŻyna
Stefalíska (1 głos ,,za",Ż głosy,,przeciw",Ż głosy,,wstrzymuję się") iRadny Michał Tkacz (2 głosy
,,Za",0 głosów ''przeciw'', 3 głosy ,,wstľzymuję się"). oznaczato, Że w zespole pracować będą Radna
BeataMarzęda-Przybysz i Radny Michał Tkacz.

Po głosowaniu posiedzenie opuścili Radny Jarosław Gejcyg
Wn iosek o zapľotokołowani e

te

i

Radna Grażyna Stefańska.

go faktu zýosiła Radna B eata Mar zęda-P r zyby sz.

Ad 5b.

'

Zaktes pľzeprowadzonej kontľoli

i zalecenia

pokontľolne przedstawił Radny Michał Tkacz,

który pracował w zespole kontľolnym wraz z Radnym Robertem Rybickim' W toku dyskusji pytano

o

możliwoścircalizacji za|ecęÍl pokontrolnych,

o

administ.o*áni" przez

PGM

wspólnotami

mieszkaniowymi, o umożliwianie odpracowywania zadłuŻenia oraz o możliwościachzmniejszenia
zadłuŻęnia PGM-u.

Ad 6.

Radny Michał Tkacz przypomniał, Że Komisja powinna przeprowadzió jeszcze dwie
zaplanowane kontľole. W związku z nieobecnością częściczłonków Komisji Przewodniczący
zdecydował, że wystąpi do nieobecnych na posiedzeniu członków Komisji
dołączyó do zespołów kontrolnych.

z

zapytaniem, czy chcą

W związku z tym skład zespołów zostanie wyłoniony podczas

kolej nego posiedzenia Komisj i.

Ad

7.

Pan Michał Tkacz, Pľzewodniczący Komisji Rewizyjnej RMŻ, podziękował uczestnikom
spotkania zaudział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Pľzewodniczący
Komisji Rewizyjnej RMŻ

Michał Tkacz

Protokół sporządziła: Doľota Rdest
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