Pľotokół
z posiedzenia Komisj i Budżetu, Finansów
i Inicj atyw Gospodar czych RMŻ

z
Stan Komisji

BFiIG

-

ďnia 6 listopada2017 r.

Obecnych

8 radnych

-

4 radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Poľządek posiedzenia'

1.

Sprawy oľganizacyjne:

a.
b.

c.
2.
3.
4.
5.

.

Otwarcie posiedzenia;
Stwierdzenie pľawomocnościobľad;
Pľzedstawienie poľządku obľad.

Infoľmacja doýczącarealizacji budżetu miasta zatrzy

kwaľtĄ

2017 r.

Infoľmacja đoĘczącawyników ekonomicznych spółki PGM za I półľocze 2017 r.

Wyniki ekonomiczne spółkiPGK za Ż016 r. i I półľocze Ż0l7

r.

Wyniki ekonomiczne spółki PEC zaŻ016 r. i I półľocze 2017 ľ.

6'

Wyniki ekonomiczne spółki AQUA za20l6 ľ. i I półľoczeŻ0l7 t.

7.

Zamknięcie obrad.

Äd 1.
W dniu 6listopada 2017 r. o godz. 17.00 w Resuľsie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Komisji Budżetu, Finansów i InicjaĘw Gospodarczych RMŻ.

otworzył i popľowadził je Pan Marek Treliński, Wicepľzewodniczący Komisji Budżetu,
Finansów

i

Inicjatyw Gospodarczych

RMŻ. Powitał uczestników spotkania i

pľzedstawił

Zapľoszonych gości.

Ad 2.
Infoľmacje na temat wykonania budżetu za trzy kwaľtaĘ 2017 r. przedstawiła Pani Anna

Krupa, Skarbnik Miasta. Mówiła m.in. o realizacji zarówno dochodów, jak

i

wydatkőw, a takŻe

o kwotach należnych Miastu' w tym podlegających windykacji. W toku dyskusji ľadni pytali m.in.

o wydatki

majątkowe,

o wykup obligacji, o dochody bieżące, o

ściągalnośóopłat za śmieci

i windykację zaległości, a także o finansowe skutki niepodwyższenia podatków od nieľuchomościczy

o sprzedaż nieľuchomościw Rewalu' Rozmawiano też o prognozach realizacji budżetu narok20l7

.
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Ad 3.
Informacje pľzedstawili Pan MiľosławUľbanowski, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki
Mieszkaniowej, a także Pani Iwona Pietrzak, Główna Księgowa PGM. W toku dyskusji dopytywano

o prognozy zadłużenia, o zmiany, jakie spowodowało podwyższenie wynagrodzęnia dla zarządcőw
nieruclromości, o zmiany w strukturze zatrudnienia w PGM i ich moż|iwy wpływ na zmniejszenie
zadłuŻenia. Poruszono również kwestię możliwościdopľowadzenia

do sytuacji, w której każdy

z najemców będzie indyvidualnie podpisywał umowę na dostaľczenie mediów, co mogłoby wpĘnąé
na ściągalnośódługów. Dyskutowano również nad przekazaniem windykacji zadłużeniaza odpady
komunalne Miastu. Radni dopytywali o pomysĘ na zmuszenie najemców zalegających

z

opłatami
za czynsz do spłacania zadłużenia:Pan MiľosławUrbanowski argumentował, Że oprőcz możliwości
pomocy w spłacie zadŁuŻenia oferowanych przez Miasto, koniäczny jest ľównież mechanizm

umożliwiający np. eksmisję dłużników. PodkľeśliłrőwnieŻ, że nowych długów jest coľaz mniej'
a wysokośó zadłużenia geneľują stare długi, któľe mają wysokie odsetki. Poruszono ľównież temat
progľamu odpľacowyw ania zadłużenia.

Ad

4.

Informacje przedstawiła Pani Hanna Bieżuńska, Prezes Pľzedsiębiorstwa Gospodaľki
Komunalnej. Mówiła o wynikach finansowych i zmniejszanlu zadłużeniaSpółki, atakże o umowie

z Narodowym Funduszem ochľony Śľodowiska, która zostanie

podpisana

w

najbliŻszym czasie,

o ľekultywacji wysypiska śmiecina terenie Słabomierza czy o planowanym montażu nowych ogniw

fotowoltaicznych.

W toku

dyskusji ľadni pytali

o

planowany III etap budowy sieci wodno-

kanalizacyjnej, o wynik na koniec pieľwszego pőłľocza 2017 ľ., o zainteresowanie mieszkańców
podłączeniem do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, o śľodkiprzeznaczane pÍzez PGK na rzecz
impľez miejskich, o taryfo za wodę

i

odprowadzenie ścieków na przyszły rok,

a

także o awaľię

w dostawie wody, która miała miejsce w dniu odbywania się posiedzenia Komisji.

Ad

5.

Infoľmacje przedstawił Pan Jan Kalman, Pľezes Przedsiębiorstwa Eneľgeýki Cieplnej. Mówił

zarówno o wynikach Spółki w 2016 roku oľaz w pieľwszej połowie 2017 r. W toku dyskusji ľadni
pýali o to, jak zmieniła się sytuacja po likwidacj i zbioĺczych węzłów i wyposażenia każdego budynku

w indywidu alne węzĘ , o straty na pľzesyle, o zakres prac podej mowanych przez PEC w
Ęzm roku,
o możliwościogľaniczenia stľat w cieple. Poruszono ľównież temat obowiązywanla taryf, prognoz
na nadchodzącązimę czy zapasv węgla zgromadzonego

Ad

przezPBC.

6.

Informacje przedstawił Pan Ryszaľd Adamiak, Pľezes Spółki

AQUA. W toku dyskusji

radni

pytali o stratę z 20l5 ľoku, dlaczego powstała i z czego zostałapokľyta, o wzrost wynagrodzeń w roku
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w spółce, o przychody z poszczególnych aspektów działalnościspółki,
o obłożenie hotelu czy o kręgielnię i ľestaurację znajdujące się na teľenie kompleksu AQUA.
Poľuszono ľównież temat pľzekazywania dotacji i kontroli Miasta oraz problemu, który napotkała

2016,

o liczbę

etatów

spółka (niewielkie odpłatnościzakorzystanie szkół z basenu). Członkowie Komisji uznali, żetelnat

ten powinien byó poľuszony przy okazji ustalania budżetu na Ż0l8 rok. Wspomniano również, jak
duŻym zainteresowaniem ze strony beneficjentów pľogram őw Żyrańowska Kaľta Sęniora oraz
Żyľaľdowska Karta Dużej Rodziny 3+ cieszy się oferta spółki AQUA. Dociekano również, jakie
ľemonty są planowane, w tym takŻe w ramach pozyskanych śľodkówzewnętľznych.

Ad

7.

Pan Maľek Tľeliński, Wicepľzewo dniczący Komisji Brídzetu, Finansów

i

InicjaĘw

Gospodarczych RMŻ' podziękował uczestnikom spotkania zaudział w posiedzeniu i zamknął obľady.

Wiceprzewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów
i Inicjaýw Gospodaľczych RMŻ

Radny

Tľeliński

Protokół sporządziła: Doľota Rdest
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