Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

z dnia 24 sierpnia 2020 r.
Stan Komisji BFilG - 5 radnych

Obecnych - 3 radnych

Nieobecni: radny Ryszard Mirgos, radny Arkadiusz Rzepecki.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Sprawy organizacyjne:

a.

Otwarcie posiedzenia;

b.

Stwierdzenie prawomocności obrad;

c.

Przedstawienie porządku obrad.

2. 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 2020-

2028 wraz z prognozą długu na lata 2020-2028;

b. zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2020;

c.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Żyrardowskiemu;

d. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego

realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20.

3. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

W dniu 24 sierpnia 2020 r. o godz. 17.15 w Resursie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie

Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ. W imieniu Przewodniczącego Komisji
otworzył je i poprowadził radny Marek Treliński, członek Komisji. Powitał uczestników spotkania
i przedstawił zaproszonych gości.

Ad 2a. i 2b.

Projekty obu uchwał przedstawiła pani Anna Krupa, Skarbnik Miasta, wskazując

na autopoprawki związane m.in. ze zwiększeniem pomocy dla Powiatu Żyrardowskiego, z gospodarką

mieszkaniową (wprowadzenie dwóch nowych zadań po 50 tys. zł związanych z wymianą sieci
elektrycznej w budynku przy ul. Leszno oraz stolarki okiennej w budynku przy pl. Jana Pawła II
i ul. Piaskowej) czy z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych kosztów upomnień od zaległości
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z najmu. Dodała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykonano korektę związaną z dołączeniem
kolumny 10.11, a także z zadaniem „Gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta
Żyrardowa”.

W toku dyskusji nawiązano do budynku przy ul. Chopina 15, dociekając, czy zadanie

związane z jego przebudową będzie realizowane, a także do przesunięcia dla spółki AQUA, pytając,
czy wcześniej przekazywano spółce AQUA środki na pomoc związaną z przeciwdziałaniem COVID-

owi oraz z czego wynika zasadność kolejnego przesunięcia. Podkreślono konieczność ujęcia

szczegółowego uzasadnienia środków na wydatki do spółki AQUA w dziale 926. Wskazano,

że w projekcie uchwały zawsze powinno znajdować się uzasadnienie zmian oraz informacja, na czyj

wniosek dokonywana jest zmiana. Nawiązano również m.in. do działań spółki AQUA celem
przygotowania do nowego roku szkolnego; wspomniano, że wiosną szkoły nie wypłacały środków
za korzystanie z basenu w związku z brakiem zajęć wychowania fizycznego na basenie.
Pytano o dział 630, w którym pojawiło się zadanie związane z budową obiektu

do przechowywania sprzętu wodnego; dociekano, do kogo należy sprzęt wodny oraz kto składał

wniosek o realizację inicjatywy lokalnej. Proszono o informację w tym temacie na sesję.
Poruszono temat środków ujętych w rozdziale 75412 i przeznaczonych dla OSP; pytano
o działania strażaków. Odniesiono się do podejmowanych przez nich działań związanych

z przeciwdziałaniem COVID-owi oraz wspieraniem MOPS-u w zakresie pomocy osobom

przebywającym na kwarantannie. Pytano również o refleksję w temacie środków przekazywanych

na przeciwdziałanie COVID-owi, a także o to, ile środków z budżetu już przeznaczono na ten cel oraz
ile może zostać przeznaczonych do końca roku.

W dwóch głosowaniach członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali obydwa projekty
uchwał 2 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymuję się”.

Ad 2c.

Projekt uchwały przedstawiła pani Katarzyna Krawczyk, Zastępca Prezydenta Miasta.

Wyjaśniła, że oprócz działań, na które Powiat Żyrardowski uzyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych, niezbędne jest również wykonanie chodnika w ul. Pileckiego. Dodała, że środki

te zostały uwzględnione w projekcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową.

W głosowaniu członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, oddają 3 głosy
„za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.

Ad 2d.

i

Projekt uchwały przedstawił pan Jacek Grzonkowski, Dyrektor Wydziału Rewitalizacji

i Rozwoju. Wyjaśnił, że Miasto współpracować będzie z Parafią pw. Matki Bożej Pocieszenia

w zakresie remontu m.in. pinakli na wieżach kościoła. Wyjaśnił, na czym będzie polegać wsparcie
ze strony Miasta, a także jak wyglądać będzie procedura zawierania partnerstwa.
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W toku dyskusji odniesiono się do procesu opracowywania projektu, do limitu wydatków,
jakie może ponieść Miasto, a także do tego, kiedy planowana jest realizacji projektu w przypadku

pozyskania środków zewnętrznych. Dociekano, czy radnym zostanie udostępniona do wglądu treść
porozumienia; proszono o przedstawienie projektu porozumienia, a także o ustalenie, czy
projekt umowy/porozumienia powinien być załącznikiem do uchwały. Zaproponowano uzupełnienie

uzasadnienia przez odwołanie się do kultu religijnego.

W głosowaniu członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały 3 głosami „za”,
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.

Ad 3.

Radny Marek Treliński podziękował uczestnikom spotkania za udział w posiedzeniu
i zamknął obrady.

W zastępstwie Przewodniczącego
Komisji Budżetu Finansów
i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ

Protokół sporządziła w dniu 24 sierpnia 2020 r. Dorota Rdest
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