Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ
z dnia 25 maja 2020 r.
Stan Komisji BFilG - 5 radnych

Obecnych - 5 radnych

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1.

2.

Sprawy organizacyjne:

a.

Otwarcie posiedzenia,

b.

Stwierdzenie prawomocności obrad,

c.

Przedstawienie porządku obrad.

Opiniowanie projektów uchwał:
a.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/173/19 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 grudnia

2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 20202028 wraz z prognozą długu na lata 2020-2028,

b.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2020,

c.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu,

d.

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu,

e.

w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości na terenie Miasta
Żyrardowa w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych

z powodu COVID-19,

f.

w sprawie zwolnienia z części podatku od nieruchomości na terenie Miasta Żyrardowa

w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19,

g.

w sprawie nabycia działki położonej w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego,

h.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/212/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia

30 kwietnia 2020 r.

3.

Zamknięcie obrad.

Ad 1.

W dniu 25 maja 2020 r. o godz. 17.15 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ. Otworzył je i poprowadził radny
Arkadiusz Rzepecki, Przewodniczący Komisji. Powitał uczestników spotkania i przedstawił
zaproszonych gości.
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Ad 2h.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/212/20 Rady Miasta Żyrardowa z dnia
30 kwietnia 2020 r.

przedstawiła pani

Danuta Jaworska,

Dyrektor Wydziału

Gospodarki

Nieruchomościami. Wyjaśniła, że w tekście uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie działek położonych przy ul. Pięknej w Żyrardowie - podjętej w kwietniu - znaleziony został
błąd w numerze działki; błąd ten wymaga poprawienia, aby można było podjąć dalsze czynności
związane z realizacją uchwały. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały,

w głosowaniu oddając 5 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.

Ad 2g.
Projekt uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Żyrardowie przy ul. Rotmistrza Witolda
Pileckiego przedstawiła pani Danuta Jaworska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Wyjaśniła, jaką powierzchnię ma przedmiotowa nieruchomość, a także z czego wynika zasadność

podjęcia uchwały.

W toku dyskusji nawiązano do powierzchni działki. Członkowie Komisji pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwały, w głosowaniu oddając 5 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw”

i „wstrzymuję się”.

Ad 2d.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Żyrardowskiemu

przedstawiła pani Anna Maria Kuleta, Dyrektor Wydziału Dróg i Transportu Miejskiego. Wspomniała
o autopoprawkach związanych z konkretnymi zapisami projektu uchwały.

W toku dyskusji dociekano, z czego wynika zasadność podjęcia uchwały, a także czy udzielenie
pomocy Powiatowi ułatwi pozyskanie dofinansowania na remont dróg. Członkowie Komisji

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, w głosowaniu oddając 5 głosy „za”, przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymuję się”.

Ad 2c.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu

przedstawiła pani Beata Tylutki, Dyrektor Wydziału Inwestycji. Wspomniała o autopoprawkach
związanych m.in. z wysokością udzielanej pomocy czy z nazwą zadania realizowanego przez Powiat.

W toku dyskusji odwołano się do dofinansowania na remont dróg pozyskanego przez Powiat
Żyrardowski czy do planowanego czasu realizacji zadania. Pytano o treść umowy, która zostanie
podpisana z Powiatem, a także o wysokość środków, które Miasto będzie wydatkowało na realizację

zadania. Przypomniano, że Miasto z własnych środków realizuje również inne inwestycje w sąsiedztwie
dróg powiatowych. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, w głosowaniu
oddając 5 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.
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Ad 2a. i 2b.

Projekty obu uchwał przedstawiła pani Anna Krupa, Skarbnik Miasta. Omówiła proponowane
zmiany po stronie zarówno dochodów, jak i wydatków. Wspomniała również o autopoprawkach
związanych m.in. ze zwiększeniem planu wydatków dotyczącego udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Żyrardowskiemu, zmniejszeniem środków na realizację zadania pn. „Przebudowa
ul. Warszawskiej”, wprowadzeniem do realizacji nowego zadnia inwestycyjnego pn. „Opracowanie

dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Poprzecznej na ode. od ul. Jaktorowskiej do ul. Jaworowej”
czy utworzeniem zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie windy w budynku przy

ul. Waryńskiego 1.

W toku dyskusji dociekano, czy budynek przy ul. Chopina 15 będzie remontowany, a także jakie
są szanse na pozyskanie wyższego dofinansowania na ten cel. Zwrócono uwagę, że wykonywanych jest
dużo projektów, które po pewnym czasie wymagają aktualizacji i nakładów finansowych, jeśli inwestycje

nie zostaną od razu zrealizowane. Wyrażono wątpliwości, czy budynek przy ul. Chopina 15 - z uwagi na
jego zły stan techniczny - powinien być remontowany, a także dociekano, jaki jest przewidywany koszt
inwestycji. Nawiązano do projektu instalacji centralnego ogrzewania zaplanowanej w budynku przy

ul. Chopina 2, do lokalu pozyskanego przez Miasto w drodze spadku, do remontu windy i hydrantów

wewnętrznych w budynku przy ul. Waryńskiego 1, a także do funkcjonowania żłobka w tym budynku.
Poproszono o przedstawienie radnym (na kolejnym posiedzeniu Komisji) treści umowy między
Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej a podmiotem prowadzącym ww. żłobek. Dociekano

również, czy został złożony wniosek o dofinansowanie budowy zaplecza szatniowo-sanitamego oraz
obiektów sportowych przy ul. Piastowskiej.
Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali obydwa projekty uchwały, w każdym z dwóch

głosowań oddając 3 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymuję się”.

Ad 2e. i 2f.
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości na terenie

Miasta Żyrardowa w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 oraz
projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części podatku od nieruchomości na terenie Miasta Żyrardowa

w 2020 roku dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVED-19 przedstawiły pani
Anna Krupa oraz pani Monika Lewandowska, Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat.

W toku dyskusji dociekano, jakie konsekwencje dla budżetu wynikałyby z podjęcia obu uchwał
czy od kiedy mogłyby one obowiązywać. Odniesiono się do liczby złożonych przez przedsiębiorców
wniosków, a także do przepisów, na podstawie których opracowano projekty uchwał i załączników.
Nawiązano również do kryteriów, które przedsiębiorcy chcący skorzystać z zapisów uchwał muszą

spełnić.
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Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali obydwa projekty uchwały, w każdym z dwóch
głosowań oddając 5 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.

Ad 3.
Radny Arkadiusz Rzepecki, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw
Gospodarczych RMŻ, podziękował uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów
i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

ff-At oAiU 5P
Radny Arkadiusz Rzepecki

Protokół sporządziła w dniu 3 czerwca 2020 r. Dorota Rdest
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