Protokół

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych RMŻ
z dnia 28 grudnia 2020 r.
Stan Komisji BFilG - 5 radnych

Obecnych - 4 radnych

Nieobecny: radny Ryszard Mirgos.
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.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2020,

b.

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków
niewygasających z upływem roku 2020,

c.

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2021,

d.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata

2021-2031 wraz z prognozą długu na lata 2021-2031.

3.

Sprawy różne.

4.

Zamknięcie obrad.

Ad 1.

W dniu 28 grudnia 2020 r. o godz. 16.30 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.

Ad 2a.
Projekt uchwały przedstawiła pani Anna Krupa, Skarbnik Miasta. Wspomniała o autopoprawce
polegającej na zwiększeniu wydatków w rozdziale 85505 o 900 zł z przeznaczeniem na sprawowanie
opieki nad dziećmi w żłobkach. W głosowaniu członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt

uchwały, oddając 4 głosy „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.

Ad 2b.

Projekt uchwały przedstawiła pani Anna Krupa. Wyjaśniła, z czego wynika zasadność podjęcia
uchwały. Członkowie Komisji dociekali, jaki zakres prac remontowych jest realizowany w gabinecie
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stomatologicznym w Szkole Podstawowej Nr 2. Proszono uściślenie, co było powodem opóźnień
w czasie realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę

ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych”, a także wprowadzono autopoprawkę

polegającą na usunięciu jednego zdania w uzasadnieniu.
W głosowaniu członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, oddając 4 głosy
„za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.

Ad 2c. i 2d.

Projekty uchwał przedstawiła pani Anna Krupa. Wspomniała o autopoprawkach, zaś wśród

najważniejszych wymieniła m.in. wprowadzenie dofinansowania na realizację zadania związanym
z e-usługami, korektę planu na rok 2021 w zakresie zadania związanego z inwentaryzacją źródeł ciepła,
wprowadzenie środków na zadanie związane z prowadzeniem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki

Publicznej, zmianę nazwy zadania związaną z omyłką pisarską, a także zmianę zapisów dotyczących
poręczeń i gwarancji.

W czasie dyskusji poruszono temat m.in. złożonych przez Miasto wniosków o środki
zewnętrzne, możliwości remontu chodnika przy ul. Sienkiewicza, kosztów obsługi długu oraz samej
jego wysokości, a także środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dociekano, na jakie cele społeczne

będzie przeznaczony budynek przy ul. Bankowej 5 oraz jak będzie wyglądało Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalne; rozważano również, w jakim stanie jest budynek i czy jego remont się opłaca. Pytano

o to, jaki sprzęt będzie kupowany dla Ochotniczej Straży Pożarnej czy o to, gdzie będą wykonywane

nowe miejsca parkingowe przy ul. Okrzei. Wyrażono obawy związane z niską nadwyżką operacyjną.
Wskazano, że budżet jest trudny i konieczne jest ograniczanie wydatków.
Przywołano także wnioski przekazane przez Komisję Oświaty i Kultury Fizycznej RMŻ oraz

Komisję ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ: (1) wyłączenie z budżetu placówek oświatowych
środków przeznaczonych na usługi w Spółce AQUA, ze wskazaniem przekazania środków jako
gotowość do przyjmowania dzieci i młodzieży na zajęcia, przy jednoczesnym pozostawieniu w budżecie

placówek środków przeznaczonych do przewozu dzieci na zajęcia w spółce AQUA; (2) wyłonienie
w drodze zapytania ofertowego firmy, która zajmie się obsługą informatyczną placówek oświatowych

w zakresie zdalnego nauczania; (3) budowa ul. Cieszyńskiej; (4) budowa ul. Grunwaldzkiej;

(5) wykonanie projektu ul. Kasprowicza od ul. Lelewela do ul. Racławickiej. Wskazano, że projekty
zarówno ul. Cieszyńskiej, jak i ul. Grunwaldzkiej zostały wykonane, a pozwolenie na budowę

obowiązuje do roku 2021. Zwrócono uwagę, że Komisje nie wskazały źródła finansowania. Rozważano,
ile projektów budowy dróg zostało wykonanych i czeka na realizację, a także zasadność opracowania

programu budowy i przebudowy dróg lub innego dokumentu, który pozwoli decydować o kolejności

budowy dróg. W odniesieniu do wniosku (1) zaproponowano, by poczekać kwartał, a następnie podjąć

decyzję w tej sprawie. Wniosek (2) uznano za słuszny i zapewniono, że środki na ten cel będą
poszukiwane w budżecie. W głosowaniu członkowie Komisji uznali zgłoszone wnioski za zasadne, ale
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zdecydowali, że nie będą one teraz wprowadzane do projektu Uchwały Budżetowej - oddano 4 głosy

„za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymuję się”.
W głosowaniu członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali obydwa projekty uchwał - w obu
głosowaniach oddano 4 głosy „za”, przy braku głosów ..przeciw" i „wstrzymuję się”.

Ad 3.
Poruszono temat stanu technicznego miejskich przedszkoli, dociekając, czy planowana jest

budowa nowych obiektów na os. Wschód. Podkreślono, że konieczne jest pozyskanie środków

zewnętrznych na ten cel.
Odniesiono się do złożonego do Komisji wniosku o rozłożenie na raty zadłużenia za najem

lokalu. Zdecydowano, że opinia nie będzie wydana w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXII/270/20
Rady Miasta Żyrardowa z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniającej uchwałę nr XX/160/12 Rady Miasta

Żyrardowa z dnia 29 marca 2012 r.
Nawiązano również do innych tematów, m.in. do braku odpowiedzi na wnioski radnych, a także
do postępów w realizacji projektu „Domy z historią”.

Ad 4.

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

Radny Arkadiusz Rzepecki

Protokół sporządziła w dniu 15 stycznia 2021 r. Dorota Rdest
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