Protokół

z posiedzenia Komisj i Budżetu, Finansów i

Inicj atyw Gospodaľ czy ch

RMZ

z đnia24maľcaŻ0I5 r.
Stan Komisji

BFiIG

_ 8 ľadnych

Obecnych

-

8 radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Poľządek posiedzenia:

l.

Sprawy oľganizacyjne:

a.
b.
c.
2.

Otwarcie posiedzenia;
Stwieľdzenieprawomocności obľad;
Pľzedstawienie poľządku obrad.

opiniowanie projektów uchwał:

a. w

spľawie zmiany Wieloletniej Pľognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata

2015-2024;

b' zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 20l5;
c. w sprawie zmiany UchwĄ Nľ XX/l60l12 z dnia 29 marca 2012 r' w

spľawie

szczegółowych zasad i trybu vmarzania, odľaczania lub ľozkładania na ľaty należności

pieniężnych mających chaľakteľ cywilnopľawny prrypadających Gminie Miasto
Żyrardőw lub jej jednostkom organizacyjnym oÍaz wskazania oľganu do tego
upľawnionego;

d.

wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu)

do

Żyľardowskiego Towarrystwa

Budownictwa Społecznego Spółka Z o.o.;

e.
f.
3.
Ad

1.

sprzedaĘ nieruchomości;
sprzeduĘnieľuchomości.

Zamknięcie obrad.

W dniu} marca2015

Budżetu, Finansów

i

r. o godz. 17.00 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie

Inicjatyw Gospodarczych RMŻ. Otworzył

Rzepecki, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów

i

i

Komisji

popľowadził je radny Arkadiusz

InicjaĘw Gospodaľczych RMŻ. Powitał

uczestników spotkania i pľzedstawił zaproszonych gości.

ÄdŻa. Projekty obu uchwał przedstawiła paniAnna Kľupa, Skarbnik Miasta,

a

dodatkowych infoľmacji

udzielił pan Dariusz Kaczanowski, Zastępca Prezydenta Miasta. Po kľótkiej dyskusji członkowie

Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarc4lch RMZ w głosowaniu zaopiniowali
je pozytywnie.
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Ad 2c.

Członkowie Komisji podjęli dyskusję nad projektem uchwaĘ, który miał charakteľ

,,uspľawniaj ący"

i

był inicjatywą Komisji Budżetu, Finansów

i

Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

w opaľciu o doświadczeniazlat ubiegĘch w przedmiotowym zakľesie. Zuwagi na brakjednomyślności

Komisji co do zmiany, koniecznym okazało się wypracowanie dalej idącego rozwiązania, które nie Ęlko
będzie usprawniało pracę Komisji, ale przede wszystkim będzie uwzględniało obiektywne podejście
do spraw mieszkańców otaz będzie inicjowało zmiany na wcześniejszych etapach pľocesu związanego

z narastającym zadłuŻeniem osób zamieszkujących zasoby komunalne.

W toku dyskusji głos zabieľali m.in. pan Daľiusz Kaczanowski, Zastępca Pľezydenta Miasta
Żyrardowa,

cry pani Beata Markiewicz,

specjalista ds. windykacji Pľzedsiębiorstwa Gospodarki

Mieszkaniowej. PojawiaĘ się głosy, żekonieczne jestwypľacowanie naľzędzi,które pozwoliĘby lepiej

oceniaó pľoces związany

z

rozkładaniem

i

umarzaniem należności,a takŻe szybciej ľeagowaó

w pľzypadkach pojawienia się zadłużenia.

Ad 2d. Członkowie Komisji zostali

zapoznani

z pľojektem uchwaĘ w sprawie wniesienia

apoľtu

do Żyrardowskiego TBS. Po kľótkiej dyskusji pľojekt został zaopiniowany porytywnie 7 głosami,,za",

prry braku głosów ,,przeciw" i l głosie,,wstrrymuję się''.

Ad 2e.

Pľojekt uchwaĘ przedstawiła pani Danuta Jawoľska, Naczelnik Wydziału Gospodaľki

Nieruchomościami' Po kľótkiej dyskusji członkowie Komisji w głosowaniu zaopiniowali projekt
porytywnie, 8 głosami ,,7A", przy bľaku głosów ,,pľzeciw'' i ,,wstľrymuję się''.

Ad 2f.

Pľojekt

uchwĄ

pľzedstawiła pani Danuta Jawoľska, Naczelnik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami. Po krótkiej dyskusji członkowie Komisji w głosowaniu zaopiniowali projekt
pozytywnie, 5 głosami ,,za", przy bľaku głosów ,,pľzeciw'' i 2 głosach ,,wstrrymuję się''.

Ad 3.

Radny Arkadiusz Rzepecki, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów

i

Inicjatyw

Gospodaľcrych RMŻ, podziękował uczestnikom spotkania zaudział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów

RMZ

i Inicj

Radny

{l

Rzepecki

Pľotokół sporządziła: Doľota Rdest
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