Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z

dnia 28

RMZ

września2Ul7 t.

StanKomisji-7ľadnych

Obecnych

-

6 radnych

Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego pľotokołu'

Poľządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne:

2.
3.

a.
b.

otwarcieposiedzenia;

c.

przedstawienie porządku obrad.

stwierdzenie pľawomocnościobrad;

omówienie pism wpýwających do KomisjiRewizyjnej.
Zaopiniowanie pľojektu uchwały zmieniającej uchwałę w spľawie zat'wierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na ľok 2017.

4.
5.

Sprawy rőżne'
Zamknięcie obľad.

Adl. W dniu

28 września2017 r.

się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

o

godz. 14.30

w

Resursie

w

Żyraľdowie odbyło

RMZ. Spotkanie otwoľzył i poprowadził przewodniczący

komisji Michał Tkacz. Powitał uczestników spotkania i stwieľdził prawomocnośó obľad.

Ad2.

Zgodnie

z

agendą spotkania zajęto się wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa

dokonanego uchwałą nrXLYI|326/|7 z dnia
ul icy

3l

sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy

w Żyrar dowie z nazw A l. Wyzwolenia na nazw ę u l. Romana Dmowskiego.

Uczestnicy spotkania podjęIi dyskusję w wyżej wymienionym temacie.

odwołując się do znowelizowanego Kodęksu Postępowania Administľacyjnego

z

dnia

7 kwietnia 2017 r.' w którym zlikwidowano obowiązek obligujący stľonę do wezwania
oľganu do usunięcia naruszenia prawą komisja nie zajęła stanowiska w powyższej sprawie.

Ustalono, iz Wnioskodawcy zostaną poinfoľmowani o pľzysługującym im pľawie do złożenia

skargi na uchwałę Rady Miasta Żyratdowa bezpośredniodo Wojewódzkiego

Sądu

Administľacyjnego.
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Ad

3. Kolejny punkt posiedzenia dotyczył pľojektu uchwały zmieniającej

uchwałę

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zyrardowa na rok
20

1

7

Kom

. P rojekt
i

sj

przedstawił przewodn iczący kom isj i Mi chał Tkacz.

a pozýywn ie zaop i ni owa ła vĺyŻej wym ien iony proj ekt uchwały'

Ad 4. W dalszej częścispotkania radny Jarosław Gejcyg odniósł się do wniosku Klubu
Radnych Platforma dla Żyrardowa w spľawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej

w 20l7 roku w zakľesie:,,Kontrola prawidłowościizasadnościwydatkowania śľodków
budzetowych w 2016 i 20l'7 roku w rozdziale 75022, związanych z podrőżami krajowymi
i zagranicznymi ľadnych Rady Miasta Żyrardowa wraz z ich toz|lczeniem''.

Do sprawy odniosła się radca pľawny z Biura

Prawnego IJMŻ Magdalena osińska.

Poinfoľmowała, iŻ złoŻony projekt nie jest zgodny z obowiązuj ącymi pľzepisami.

Komisja odrzuciła zmiany w planie pracy Komisji Rewizyjnej według projektu Klubu
Radnych Platforma dla Żyrardowa.

Ád 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMZ Michał Tkacz podziękował uczestnikom
spotkania zaprzybycie oraz owocną dyskusję. Posiedzenie zostało zamknięte.

Michał Tkacz

Pľotokół sporządziła: Anna Żubľowska-Zembrzuska
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