P R O T O K Ó Ł Nr 1/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się w dniu
3 grudnia 2018 r.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strykowie została powołana Uchwałą Nr II/7/2018
Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 listopada 2018 roku.
Do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rada Miejska w Strykowie powołała
następujących radnych:
1) Pana Jarosława Włodarczyka,
2) Pana Mateusza Słojewskiego,
3) Pana Damiana Perka,
4) Pana Marka Gierata,
5) Pana Jakuba Mielczarka.
Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2023 zostało zwołane przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie na dzień 3 grudnia 2018 r. z następującym
porządkiem posiedzenia:
1. Wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów
wstrzymujących się.
Ad.1.
Na posiedzeniu komisja dokonała wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego
komisji.
W głosowaniu jawnym przewodniczącym komisji został wybrany radny Jakub Mielczarek.
Głosowanie: 4 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
W głosowaniu jawnym wiceprzewodniczącym komisji został wybrany radny Mateusz
Słojewski.
Głosowanie: 4 głosy za, 0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący się.
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kasica poprosił o opracowanie planów pracy komisji
na I półrocze 2019 r., tak, aby Rada przyjęła plany na sesji w styczniu.
Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski mówił o procedowaniu budżetu Gminy na najbliższy
rok, zwrócił się do przewodniczących poszczególnych komisji i radnych, aby uczestniczyli w
posiedzeniach, na których będzie omawiany projekt budżetu. Trzeba przedyskutować pewne
kwestie, będą także w projekcie nowe zapisy.
Burmistrz powiedział, że zgłosiła się firma, która miała do 30 listopada 2018 r. wybudować
balon przy Szkole Podstawowej nr 1 w Strykowie. Do chwili obecnej nie ma pozwolenia na
budowę, a ogrzewanie tego balonu zimą to koszt. ok. 7 tys. zł na miesiąc. Wykonawca
wystąpił o przedłużenie umowy wykonania do końca lipca 2019 r. Burmistrz Strykowa
mówił, że każde rozwiązanie w tym przypadku jest złe, ponieważ nie wybudowanie obiektu
wcale, powoduje, że dzieci nie mają gdzie ćwiczyć, wybudowanie spowoduje generowanie
zbyt dużych kosztów. Co do kompleksu szkolno-sportowego Burmistrz Strykowa powiedział,
że nie wyraził zgody na podpisanie kolejnego aneksu, poprzedni obowiązywał do dnia

15.10.2018 r. Koszt kompleksu według dokumentacji kosztorysowej to 94 miliony złotych,
do tego dojdzie przebudowa drogi krajowej 14 i odprowadzenie wód z terenu motokrosu do
cieku rzeki, całość to ok. 100 mln. zł.
Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski poinformował, że będzie ogłoszony drugi przetarg na
oczyszczalnię ścieków w Bratoszewicach, pierwszy został unieważniony.
Jeśli chodzi o świetlicę wiejską w Wyskokach to nie będzie wybudowana za 720 tys. zł.
W projekcie jest szacunkowa kwota 450 tys. zł i za taką cenę możną ją wybudować lub
zmienić projekt.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała E. Tomczak.
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