Protokół

ze wspólnego posiedzenia Komisji Statutowej RMŻ oraz Komisji

ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Obecnych - 10 radnych

Stan Komisji Statutowej - 12 radnych

Nieobecni: radna Anna Maria Kozłowska, radny Robert Latek.

Stan Komisji ds. SM - 5 radnych

Obecnych - 3 radnych

Nieobecni: radny Robert Latek, radna Elżbieta Wrońska.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

Sprawy organizacyjne:

1.

a.

Otwarcie posiedzenia;

b.

Stwierdzenie prawomocności obrad;

c.

Przedstawienie porządku obrad.

2.

Opiniowanie projektu uchwały.

3.

Sprawy różne.

4.

Zamknięcie obrad.

Adl.

W dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 16.30 w Resursie w Żyrardowie odbyło się wspólne
posiedzenie Komisji Statutowej RMŻ oraz Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ. Otworzył je

i poprowadził radny Arkadiusz Rzepecki, Przewodniczący Komisji Statutowej RMŻ. Powitał

uczestników spotkania i przedstawił zaproszonych gości.

Ad 2.
Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

z mieszkańcami Miasta Żyrardowa przedstawiła pani Małgorzata Szustakiewicz, Sekretarz Miasta.
Odniosła

się

do

obecnie

obowiązujących

zasad

przeprowadzania

konsultacji

społecznych

z organizacjami pozarządowymi, a także szczegółowo omówiła poszczególne zapisy projektu
uchwały, wskazując punkty wymagające szczególnego namysłu.

W toku dyskusji nawiązano do petycji mieszkańców ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa - Nila,
którzy zabiegali o zmianę nazwy ulicy, rozważając, jak w przywołanej sytuacji należałoby

przeprowadzić konsultacje społeczne. Rozmawiano o tym, jakiego rodzaju kwestie mogą podlegać
konsultacjom

społecznym, jak

również

odwołano

się

do

roli

Samorządów

Mieszkańców

w konsultowaniu decyzji ważnych dla społeczności. Pochylono się nad konkretnymi zapisami

projektu, a także zgłoszono sugestie poprawek. Rozważano, czy wyniki konsultacji mają mieć
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charakter wiążący czy niewiążący, jaką definicję mieszkańca przyjąć oraz czy należy dopuszczać

konsultacje z pojedynczymi osobami lub z konkretnymi grupami. Nawiązano również do konieczności
zwiększenia komunikacji z Samorządami Mieszkańców. Szeroko omówiono granicę czasową ujętą
w § 7 ust. 3 projektu uchwały.

Zgłoszono wniosek o wykreślenie zapisów § 6 ust. 1 pkt 2 projektu uchwały mówiących o tym,
że komisja Rady Miasta może wnioskować o przeprowadzenie konsultacji. W głosowaniu członkowie
Komisji Statutowej RMŻ poparli wniosek 9 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.
Wnioskowano o wykreślenie § 9 ust. 3 projektu uchwały mówiącego o możliwości

przeprowadzania konsultacji z pojedynczymi osobami (mieszkańcami lub partnerami społecznymi).
W głosowaniu członkowie Komisji Statutowej RMŻ poparli wniosek 9 głosami „za”, przy braku

głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.
Wnioskowano o zmianę zapisu § 10 z „... za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej
lub prasy lokalnej” na „... za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej lub/i prasy lokalnej”.

W toku dyskusji zdecydowano o wycofaniu wniosku.
Wnioskowano o wykreślenie § 5 brzmiący „W konsultacjach może brać udział mieszkaniec

Miasta Żyrardowa posiadający czynne prawo wyborcze do organu stanowiącego Rady Miasta
Żyrardowa”. W głosowaniu członkowie Komisji Statutowej RMŻ poparli wniosek 9 głosami „za”,
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.

Odniesiono się również do kwestii koniecznych do uwzględnienia w Zarządzeniu Prezydenta

Miasta Żyrardowa, proponując wykreślenie § 8 ust. 2 pkt 4 i 6 (zasięg terytorialny konsultacji i grupę
docelową). Członkowie Komisji Statutowej RMŻ przez aklamację przychylili się do wniosku.

W głosowaniu członkowie Komisji Statutowej RMŻ pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały
z wprowadzonymi zmianami - oddano 10 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.

Ad 3.
Przypomniano o projekcie uchwały w sprawie diet radnych, rozważając, kiedy uchwała powinna

zostać podjęta i od kiedy powinna obowiązywać.

Ad 4.

Radny Arkadiusz Rzepecki,

Przewodniczący Komisji

Statutowej

RMŻ, podziękował

uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Pfzewodnicżący
Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ

Radny Arkadiusz Rzepecki
Protokół sporządziła: Dorota Rdest
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