
UCHWAŁA Nr XXII/194/20 

RADY MIASTA ŻYRARDOWA

z dnia 6 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa 

na 2020 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.1) oraz § 67 ust. 1 uchwały Nr XXIX/218/12 Rady 
Miasta Żyrardowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Statutu Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. 
Woj. Mazowieckiego z 2012 r. poz. 9926, z późn. zm.2) Rada Miasta Żyrardowa uchwala, 
co następuje:

§1.

Zatwierdza się plan pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2020 rok:
1) Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych, w wersji stanowiącej 

załącznik nr 1 do uchwały;
2) Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, 

w wersji stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały;
3) Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej, w wersji stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały;
4) Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych, w wersji stanowiącej 

załącznik nr 4 do uchwały;
5) Komisji Mieszkaniowej, w wersji stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały;
6) Komisji ds. Samorządów Mieszkańców, w wersji stanowiącej załącznik 

nr 6 do uchwały;
7) Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług, w wersji 

stanowiącej załącznik nr 7 do uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym stałych Komisji Rady Miasta
Żyrardowa.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

przewodniczący 
RADY M(AS7A ŻYRARDOWA

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309,1571.1696 i 1815
2 Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 7380, z 2017 r. poz. 2890 

i z 2018 r. poz. 10417



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/194/20
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 6 lutego 2020 r.

Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta 
Żyrardowa na 2020 rok

I kwartał
1. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych.
2. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym miasta. Przedstawienie informacji 

w zakresie windykacji należności czynszowych oraz planowane działania w zakresie 
poprawy obecnej sytuacji.

3. Analiza stanu należności na dzień 31.12.2019 r. umorzenia, rozłożenia na 
raty, sprawy w postępowaniu egzekucyjnym.

4. Opiniowanie projektów uchwał.

II kwartał
1. Informacja dotycząca realizacji budżetu miasta za I kwartał 2020 r.
2. Informacja dotycząca realizacji dochodów budżetu w 2020 r. w zakresie 

podatków i opłat wg. stanu na dzień 31.03.2020 r., w tym prognoza opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego.

3. Informacja dotycząca zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych 
zapisanych w budżecie w 2020 r. - wykonanie finansowe.

4. Informacja o stanie mienia komunalnego.
5. Ocena wykonania budżetu miasta za 2019 r.
6. Opiniowanie projektów uchwał.

III kwartał
1. Informacja dotycząca realizacji budżetu miasta za I półrocze 2020 r.
2. Informacja dot. realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych.
3. Opiniowanie projektów uchwał.

IV kwartał
1. Informacja dotycząca zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych 

zapisanych w budżecie na 2020 r. - wykonanie finansowe i rzeczowe.
2. Informacja dotycząca realizacji budżetu miasta za III kwartały 2020 r.
3. Informacja dotycząca wysokości stawek podatków lokalnych na 2021 r.
4. Projekt budżetu na 2021 r.
5. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 r.
6. Opiniowanie projektów uchwał.



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/194/20
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 6 lutego 2020 r.

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego 

i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żyrardowa na rok 2020

Styczeń
1. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2020 r.
Luty
1.Informacja dotycząca wprowadzenia płatnego parkowania w mieście.
Marzec
1. Zamierzenia w zakresie rozbudowy i przebudowy systemu ciepłowniczego w mieście 

realizowane przez spółkę PEC w 2020 r.
2. Zamierzenia w zakresie rozbudowy i przebudowy sieci wodno kanalizacyjnych w mieście 

realizowane przez spółkę PGK w 2020 r.
Kwiecień
1 .Estetyka miasta. Tereny zielone - bieżące utrzymanie zieleni w mieście.
2.Działania konserwatorskie nad zabytkami Miasta Żyrardowa - zamierzenia na 2020 r.
Maj
1 .Informacja dotycząca cmentarza - stan istniejący oraz zamierzenia na najbliższe lata.
2.Informacja dotycząca realizacji budżetu miasta za 2019 r. w zakresie zadań

inwestycyjnych i remontowych zapisanych w budżecie.
Czerwiec
1. Informacja dotycząca realizacji planów zagospodarowania przestrzennego miasta. Stan 

bieżący i zamierzenia.
2.Systemu gospodarki odpadami. Obsługa mieszkańców przez system i działanie PSZOK 

na terenie Gminy.
Lipiec/Sierpień
1. Realizacja prac przygotowawczych i remontowych w placówkach oświatowych Miasta.
2. Realizacja prac modernizacyjnych na terenie targowiska.
Wrzesień
1. Informacja dotycząca realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 roku w części 

merytorycznej wynikającej z zakresu działania Komisji.
2. Informacja dotycząca funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście.
Październik
1. Przedstawienie informacji dotyczących działań w zakresie ochrony powietrza - 

ograniczenie niskiej emisji.
2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych za okres III kwartałów 2020 r.
Listopad
1 Informacja dotycząca przygotowania spółek miejskich do sezonu zimowego.
Grudzień
1 .Prace nad oceną projektu budżetu na 2021 r.

Ustalenia ogólne:
a/ plan posiada charakter otwarty, dopuszcza się jego zmiany, jak również wprowadzenie 

nowych tematów,
b/ materiały na posiedzenie Komisji przedkłada Prezydent Miasta z co najmniej z 3-dniowym 

wyprzedzeniem,
c/ na posiedzeniach Komisji będą opiniowane wniesione projekty uchwał.



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/194/20
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 6 lutego 2020 r.

Plan Pracy Komisji Oświaty i Kultury Fizycznej 
Rady Miasta Żyrardowa na rok 2020

Temat Termin Osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie materiałów 

na komisję
1. Podwyżka dla pracowników obsługi 

w placówkach oświatowych.

2. Organizacja pracy komisji
3. Przygotowanie i zaopiniowanie planu 

pracy komisji na rok 2020

styczeń

Członkowie komisji, Dyrektor 
Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta Żyrardowa oraz
Dyrektor Centrum Usług 
Wspólnych

Spotkanie z dyrektorami miejskich placówek 
oświatowych. Informacja na temat 
funkcjonowania i pracy placówek oświatowych 
w roku 2019

Luty Poszczególni dyrektorzy 
placówek oświatowych

Sprawozdanie pracy komisji za 2019 rok Marzec Przewodnicząca Komisji
Omówienie projektów arkuszy organizacyjnych 
miejskich jednostek oświatowych na rok szkol. 
2020/2021

Kwiecień Dyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wstępne informacje - rekrutacja do miejskich 
jednostek oświatowych na rok szkol. 2020/2021

Maj Dyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Żyrardowa

Organizacja roku szkolnego 2020/2021. Czerwiec Dyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Żyrardowa

Przygotowanie szkół i przedszkoli na nowy rok 
szkolny Lipiec/Sierpień

Dyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Żyrardowa, 
Poszczególni dyrektorzy 
placówek oświatowych -

Ocena realizacji wypoczynku letniego dzieci i 
młodzieży wrzesień

Dyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Żyrardowa, 
Dyrektorzy Jednostek
Kulturalnych i Oświatowych, 
Organizacje NGO

Informacja o egzaminach zewnętrznych październik Dyrektor Wydziału Edukacji 
Urzędu Miasta Żyrardowa

Analiza projektu uchwały budżetowej i 
wypracowanie wniosków do Komisji
Budżetowej

listopad 
/ grudzień

Członkowie komisji oraz
Skarbnik Miasta

Dodatkowe posiedzenia w razie potrzeb 
bieżących

W razie 
potrzeby Przewodnicząca Komisji



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXU/194/20
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 6 lutego 2020 r.

Plan pracy Komisji Kultury, Promocji Miasta i Spraw Społecznych 

Rady Miasta Żyrardowa na rok 2020

1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na rok 2020.
2. Prace komisji skoordynowane z planem pracy Rady Miasta Żyrardowa.
3. Opiniowanie projektów uchwał RMŻ.
4. Udział członków komisji w posiedzeniach innych komisji RMŻ - w miarę potrzeb.
5. Spotkania z Prezydentem Miasta - w miarę potrzeb.
6. Podejmowanie tematów zgłaszanych przez mieszkańców miasta.
7. Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta Żyrardowa oraz z innymi instytucjami 

samorządowymi, publicznymi.

Planowane tematy merytoryczne posiedzeń komisji:
- funkcjonowanie miejskich instytucji kultury (wizyty w instytucjach);
- sytuacja na lokalnym rynku pracy;
- polityka Miasta w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz osobami 
w podeszłym wieku;

- polityka Miasta w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia;
- polityka Miasta w zakresie zwalczania problemów społecznych, zagrożeń cywilizacyjnych;
- Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2021.



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/194/20
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 6 lutego 2020 r.

Plan pracy Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa na rok 2020

Lp. Tematyka Posiedzeń Termin realizacji Uwagi

1 - Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy 
Komisji na 2020r

Styczeń

2 Ocena planu odpracowywania zadłużenia.
- Wywiązywanie się z popisanych porozumień
- windykacja zadłużeń w zasobach PGM 
Obowiązki gminy Żyrardów wobec najemców 

lokali.
- Potrzeby i środki przeznaczone na ten cel

Luty/ Marzec

3 Dostosowanie uchwały LII/371/14 z dnia 30 
października 2014r do obowiązujących 
przepisów prawnych i konieczne modyfikacje 
uchwały zgodnie z polityką gminy

Marzec

4 Przyjmowanie mieszkańców Miasta w 
sprawach należących do właściwości Komisji 
Mieszkaniowej

Kwiecień
Na bieżąco wg 
potrzeb

5 - Wieloletni plan gospodarowania zasobem 
miasta Żyrardów, stan realizacji oraz konieczne 
modyfikacje
- Skuteczność windykacji zadłużenia 
lokatorów mieszkaniowych zasobów 
komunalnych

Maj

6 Przyjmowanie mieszkańców Miasta w 
sprawach należących do właściwości Komisji 
Mieszkaniowej

Maj
Na bieżąco wg 
potrzeb

7 - Omówienie skutków realizacji uchwały o 
sprzedaży lokali komunalnych i wypracowanie 
nowych kierunków w tym zakresie

Czerwiec

8 Przyjmowanie mieszkańców Miasta w 
sprawach należących do właściwości Komisji 
Mieszkaniowej

Sierpień
Na bieżąco wg 
potrzeb

9 - Inwentaryzacja mieszkaniowego zasobu 
komunalnego
- Omówienie sytuacji zasobów 
mieszkaniowych- pustostanów

Wrzesień

9 Przyjmowanie mieszkańców Miasta w 
sprawach należących do właściwości Komisji 
Mieszkaniowej

Październik
Na bieżąco wg 
potrzeb



10 - Wydanie opinii do listy osób uprawnionych 
do najmu lokali na 202Ir

Listopad

11 - Przyjmowanie mieszkańców Miasta w 
sprawach należących do właściwości Komisji 
Mieszkaniowej

- Omówienie sytuacji mieszkaniowej w 
obiektach zabytkowych będących w zasobach 
Miasta (PGM)

Grudzień

Na bieżąco wg 
potrzeb

12 Udział członków Komisji Mieszkaniowej 
w spotkaniach z mieszkańcami, w tym 
organizowanymi przez Prezydenta , Radę
Miasta Żyrardowa i Komitety Samorządowe

Na bieżąco wg 
potrzeb

13 Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą Na bieżąco wg 
potrzeb

14 Występowanie z wnioskami do Prezydenta i
Rady Miasta Żyrardowa

Na bieżąco wg 
potrzeb

15 Wydawanie opinii w sprawach z zakresu
Komisji Mieszkaniowej w przypadkach 
przewidzianych w uchwałach Rady Miasta

Na bieżąco wg 
potrzeb

16 Wizje lokalne w lokalach przeznaczonych do 
najmu

Na bieżąco wg 
potrzeb

17 Rozpatrywanie wniosków i postulatów 
zgłaszanych na spotkaniach z radnymi

Na bieżąco wg 
potrzeb

18 Sprawy Różne Na bieżąco wg 
potrzeb



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/194/20
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 6 lutego 2020 r.

Plan pracy Komisji ds. Samorządów Mieszkańców 

Rady Miasta Żyrardowa na rok 2020

1. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji ds. Samorządów Mieszkańców na rok 2020.

2. Ocena realizacji projektów w ramach inicjatyw lokalnych w 2020 roku.

3. Udział członków komisji w posiedzeniach Samorządów Mieszkańców - w miarę potrzeb.

4. Udział członków Komisji w posiedzeniach innych komisji RMŻ - w miarę potrzeb.

5. Opiniowanie projektów uchwał RMŻ - na bieżąco.

6. Spotkania Komisji ds. Samorządów Mieszkańców - raz na kwartał lub w miarę 

potrzeb.

7. Spotkania Komisji z Prezydentem Miasta w celu uzyskania informacji o bieżących 

sprawach gminy - raz na kwartał.

8. Współpraca bieżąca członków Komisji ds. Samorządów Mieszkańców RMŻ z 

wydziałami i jednostkami gminy.

9. Omówienie planu pracy Rady Miasta Żyrardowa.

10. Omówienie budżetu Miasta za rok 2020.

11. Opiniowanie projektu budżetu Miasta na rok 2021.

12. Projekt planu pracy Komisji ds. Samorządów Mieszkańców na 2021 r.



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/194/20
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 6 lutego 2020 r.

Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu 

i Usług RMŻ na rok 2020

Styczeń

1.Przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług 
RMŻ na rok 2020.

Luty

1. Problem niedoboru miejsc parkingowych oraz uporządkowania parkowania samochodów 
w newralgicznych punktach miasta.

2. Realizacja inwestycji "Parkuj i Jedź" w Żyrardowie.

Luty/Marzec

1 .Analiza bezpieczeństwa w mieście przez pryzmat oceny pracy i współpracy służb 
odpowiedzialnych: Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej.

Kwiecień

1 .Targowisko Miejskie - analiza funkcjonowania i perspektywy rozwojowe.

Maj

1 .Działalność Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie.

Czerwiec

1 .Bilans zysków i strat funkcjonowania sklepów wielkopowierzchniowych i sieciowych 
w Żyrardowie ujęty w perspektywie społeczności lokalnej.

2.Informacje o wielkości wpływów od handlu i usług zasilających budżet Miasta.
Wydane pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z tego tytułu.

Sierpień

1 .Zadania Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego i ich realizacja w mieście.

Wrzesień

2.Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkołach w Żyrardowie w perspektywie nowego roku 
szkolnego.



Październik

1.Skuteczna współpraca służb odpowiedzialnych mająca na celu ograniczenie działalności 
nielegalnych salonów gier hazardowych w Żyrardowie tzw. jednorękich bandytów”.

Listopad

1 .Przeciwdziałanie wandalizmowi graficznemu w mieście. Analiza możliwości i działań 
podejmowanych w tym zakresie przez służby odpowiedzialne.

Grudzień

1 .Zapoznanie się i ocena działań Miasta mających na celu przeciwdziałanie patologiom 
społecznym.

2. Analiza prac Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług RMŻ w roku 
2020.

3. Przy gotowanie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu 
i Usług RMŻ na rok 2021 .

Działania komisji podejmowane na bieżąco i w razie potrzeb:

Opiniowanie uchwał Rady Miasta mieszczących się w merytorycznym zakresie problematyki 
Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług.

Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków skierowanych do Komisji. Przyjmowanie wniosków 
skierowanych do Prezydenta Miasta i odpowiednich jednostek Miasta 

Współpraca z Samorządami Mieszkańców.

Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów mieszkańców, wchodzących w merytoryczny 
zakres działalności komisji. Podejmowanie w związku z tym stosownych wniosków, 
interpelacji oraz mediacji.

Współpraca z komisjami merytorycznymi RMŻ

Przyjmowanie wniosków dotyczących oznakowania dróg, przystanków autobusowych oraz 
oświetlenia dróg i ulic mające na celu podniesienie bezpieczeństwa.

Korzystanie z prawa inicjatywy uchwałodawczej.

Składanie wniosków dotyczących korekt budżetu Miasta w zakresie zagadnień prac Komisji.

Inne działania Komisji wynikające z bieżącej sytuacji wprowadzone aneksem do planu pracy 
na rok 2020 r.


