Pľotokół

z posieđzeniaKomisji Rewizyjnej RMZ
z
Stan
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Lista obecnościstanowi załącznik do niniejszego protokołu'

Poľządek posiedzenia:

l.

Spľawy organizacyjne:

a.
b.
c.
2.
3.
4.
Ad

otwaľcieposiedzenia;
Stwieľdzeniepľawomocnościobľad;
Przedstawienie porządku obrad.

Ustalenie planu pľacy Komisji Rewi4ljnej RMŻ na 20l8 ŕok
Sprawy bieżące.
Zamknięcie obrad.

1.

W dniu 30 stycznia 20l8 r. o godz. l8.30 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Komisji Rewiryjnej RMŻ. otworzył je i poprowadziŁradny Michał Tkacz, Przewodniczący Komisji.
Powitał uczestników spotkania i przedstawił zaproszonych gości.

Ad2.
Radny Michał Tkacz, Przewodniczący Komisji, otworzył dyskusję w sprawie planu pľacy
na ľok 20l8. Poinformował, Że w związku z brakiem zýoszeń członków Komisji chętnych do pľacy

w zespole kontrolującym, nie obyła się kontľola zap|anowana w roku 2017, a dotycząca realizacji
zaleceń

i wniosków wynikających ze

sprawozdań audytów pľzepľowadzonych

w spółkach AQUA

i PEC w latach Ż01512016. ZaproponowałrównieŻ,by zgłoszenie pľojektu kontľolibyło jednoznaczne

z deklaracją zýaszającego, że będzie pľacował w zespole kontľolującym. Pľzywołano takŻe sytuację,
w któľej pľzeprowadzone było głosowanie nad składem zespołu kontľolującego oraz wyłoniono dľugi

zespół kontrolujący do pľzeprowadzęnia kontroli rozliczeń dwóch stowarzyszeń spoľtowych.

Zýoszono pomysł, aby

w

przypadku, kiedy nie ma chętnych

do przepľowadzenia

kontroli,

Przewodniczący miał prawo wyznaczenia osób do pľacy w zespole kontľolującym. Członkowie
Komisji dociekali, czy odbyła się druga kontľola w Wydziale Edukacji; po uzyskaniu infoľmacji, że
zostałaprzepľowadzona,przekazano prośbęo omówienie jej podczas kolejnego posiedzenia.

Radna Grażyna Stefańska złożyłarezygnację

z

członkostwa

w Komisji Rewizyjnej RMŻ.

Decyzję swoją umotywowała faktem, Że nie chce kontynuowaó pľacy w takim składzie i nie chce być
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z nlm kojarzona. Zarzuciła, że Komisja ýlko
kompetencje, wiedza

i

udaje, że działa; uznała teŻ, Że podważone zostały jej

pľedysporycje. Radny Robert Rybicki prosił, by radna Grażyna Stefańska

przemyślałaswoją đecyzję,chwaląc jej dociekliwość.Mecenas Magdalena osińska poinfoľmowała,

że ľezygnacja musi zostaó złoŻona na piśmie.Przewodniczący Komisji również poinformował, Że
kon ieczne złożenierezy gnacji pisemnie.

W toku dyskusji zgłoszono propozycje kontľoli do
związane

z

rcalizacją ľemontów dľóg

i

przeprowadzęnia

w roku 2018,

chodników w roku 2017, realizacją zaleceń

wynikających ze sprawozdań audytów pľzeprowadzonych

w

spółkach

i

m'in.

wniosków

AQUA i PEC w

latach

2o15lŻo16, atakże kontľolę Centrum Kultury w zakresie funkcjonowania Telewizji Żyrardowskiej czy
kontrolę umów wiąĄcych Miasto i spółkę PGK. Zdecydowano o tYm, w jakich miesiącach odbędą się
te kontrole, atakże kto wejdzie w skład zespołów kontrolujących.

W toku dyskusji zwrócono uwagę na fakt, Że zakres planowanych kontroli jest baľdzo szeľoki
i niemożliwe będzie wyciągnięcie znich wniosków. Zaproponowano, by po dokonaniu takich kontroli
cała Komisja Rewizyjna wysłuchała spľawozdania zespołu kontrolującego. Zdecydowano' że podczas
posiedzenia Komisji w lutym zostaną omówione wsrystkie kontľole zrealizowane w roku 2017. Radni

Pľawa

i

Sprawiedliwości, Platfoľmy dla Żyrardowa oraz Nowoczesnej nie

złoĘli do

planu pracy

żadnych wniosków.

Członkowie Komisji w głosowaniu zgodzili się działać, zgodnie z planem pracy _ 3 głosami
,,za", przy braku głosów ,,pľzeciw'' i 3 głosach ,'wstrzymuję się''. W głosowaniu nie brała udziału
radna Grażyna Stefańska' która wcześniej oświadcryła,że rezygnuje z ptacy w Komisji.

Ađ3.

Pan Eugeniusz Latek, pľzedstawiciel Samorządu Mieszkańców nt 7, zapytał o

sprawę

związanązinstalacjąogrzewania pľą' ul. Naľutowicza, dociekając' czy spľawatazostaławyjaśniona.

Ad 4.
Radny Michał Tkacz, Pľzewodniczący Komisji Rewizyjnej RMŻ, podziękował uczestnikom
spotkania za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.
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