P R O T O K Ó Ł Nr 6/2019
z posiedzenia Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się
w dniu 29 sierpnia 2019 r.
Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 29 sierpnia 2019 r. było
transmitowane i zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.bip.strykow.pl/?a=8967
Porządek posiedzenia:
1. Informacja dotycząca działalności LGD Polcentrum w tym działalności na terenie
Gminy Stryków ( godz.10.00 ).
2. Informacja dotycząca świadczenia usług medycznych przez Ośrodek Zdrowia w
Strykowie ( spółka jawna), na terenie Gminy Stryków ( godz.10.30 ).
3. Informacja dotycząca funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Stryków w roku
szkolnym 2019/2020 w tym m. in. o:
1) naborze do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas na rok szkolny
2019/2020,
2) skutkach finansowych podwyżek od 1 września br. dla nauczycieli (wysokość środków
finansowych),
3) skutkach finansowych podwyżek od 1 lipca br. dla pracowników niepedagogicznych,
4) remontach i innych tego typu działaniach przeprowadzonych w jednostkach oświatowych
podczas wakacji ( godz.11.30).
4. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie merytorycznym działania Komisji.
5. Ustalenie planu pracy komisji na II półrocze 2019 r.
6. Sprawy różne (z zakresu merytorycznego działania Komisji).
Posiedzenie Komisji prowadził jej Przewodniczący radny Grzegorz Kozłowski.
Porządek posiedzenia został zaakceptowany w głosowaniu ( 13 głosów za bez głosów
przeciwnych i wstrzymujących się).
Na posiedzeniu Komisji nieobecny radny Jakub Mielczarek.
Na posiedzenie Komisji zostali zaproszeni:
1) Pani Beata Wszołek-Lewandowska Prezes LGD POLCENTRUM ( realizacja pkt nr 1
porządku posiedzenia);
2) Pan Michał Klincewicz, Pan Bronisław Cichosz , Pan Jacek Kupis- Ośrodek Zdrowia
w Strykowie ( Klincewicz -Cichosz Sp. jawna – realizacja pkt nr 2 porządku
posiedzenia);
3) Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stryków ( realizacja
pkt nr 13 porządku posiedzenia);
4) Pan Marek Nowicki Prezes Oddziału ZNP w Strykowie ( realizacja pkt nr 3 porządku
posiedzenia).
Ad. pkt 1
Punkt został zrealizowany w trakcie posiedzenia Komisji.
Ad. pkt 2
Punkt został zrealizowany w trakcie posiedzenia Komisji.
Ad pkt 3
Punkt został zrealizowany w trakcie posiedzenia Komisji.
Ad pkt 4
Pani Emila Walak Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Strykowie przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
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i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uzasadnienie:
Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy – stosownie do art. 17 ust.1. pkt 1 ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym.
Zgodnie z art. 50 ust. 6 w/w ustawy Rada Gminy określa w drodze uchwały,
szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego i całkowitego zwolnienia
z odpłat, jak również tryb ich pobierania.
Obowiązujące zapisy określone w uchwale Nr XXXI/250/2004 Rady Miejskiej w
Strykowie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania zmieniona Uchwałą Nr
XVI/118/2007 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2007 r., wymagają zmian i
uszczegółowienia.
Zapisy zaproponowanego projektu uchwały dokonują zmian w zakresie m.in.:
 skonkretyzowania warunków przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych;
 skonkretyzowania przesłanek zwolnienia z odpłatności za usługi;
 zmiany wysokości opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych z kwoty 7 zł do kwoty 10
zł, a specjalistycznych usług opiekuńczych z kwoty 7,50 zł do kwoty 15 zł;
 zmiany dotyczące szczegółowej wysokości odpłatności za usługi opiekuńcze w
stosunku do osób samotnych / samotnie gospodarujących i osób w rodzinie w
odniesieniu do uzyskiwanego dochodu.
Zaproponowane zmiany sposobu naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze uwzględniają sytuację osób i osób w rodzinach o
najniższych dochodach i są dla nich korzystniejsze. Proponuje się więc, aby osoby samotne i
samotnie gospodarujące posiadające dochód w przedziale 701,01 – 841,20 oraz osoby w
rodzinie, w których dochód na osobę w rodzinie wynosi 528,01 – 633,60, miały świadczone
usługi nieodpłatnie. Należy przy tym zaznaczyć, że aktualnie kwota najniżej emerytury, renty
z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wynosi 1100 zł brutto tj. 935 zł
netto. Oznacza to, że w obecnym stanie obowiązek ponoszenia opłaty za usługi opiekuńcze
powstaje już przy dochodzie niższym niż najniższe świadczenia z ubezpieczenia społecznego.
Faktycznie więc nieodpłatnie świadczona pomoc będzie skierowana do wąskiego kręgu osób
znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
Pozostałe zmiany dotyczące odpłatności uwzględniają różnice w ponoszonej odpłatności
odpowiednio do wysokości dochodu, zgodnie z zasadą im dochód wyższy, tym wyższa
odpłatność. Szczegółowo zaproponowane zmiany w odniesieniu do stanu aktualnego na
przykładzie jednoosobowego gospodarstwa i dwuosobowej rodziny prezentują tabele 1 i 2.
Zaproponowane zmiany mają na celu uwzględnienie sytuacji osób wymagających tej pomocy,
które poza kosztami związanymi z zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych
niejednokrotnie ponoszą znaczne koszty związane z procesem leczenia, rehabilitacji i opieki.
Ponoszenie opłat za usługi opiekuńcze niejednokrotnie jest poważnym obciążeniem dla
budżetu domowego świadczeniobiorców. Zaproponowane zmiany są racjonalne również przy
odniesieniu do wskaźnika minimum socjalnego, który określa koszty utrzymania gospodarstw
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domowych na podstawie koszyka dóbr służących do zaspokojenia potrzeb bytowoId: EC18FBCF-E15E-4773-A5BC-595ED7552B5E. Projekt Strona 1
konsumpcyjnych na niskim poziomie i szacowane jest przez instytut pracy i spraw
socjalnych. Minimum socjalne odzwierciedla obraz niezbędnych kosztów utrzymania
gospodarstw domowych i wyniosło we wrześniu 2018 r. odpowiednio: gospodarstwa
pracownicze: 1-osobowe 1166,78 na osobę 1166,78; 2-osobowe 1908,57 na osobę 954,29,
gospodarstwa emeryckie 1-osobowe 1151,57 na osobę 1151,57; 2-osobowe 1899,31 na osobę
949,65.
Usystematyzowanie i uszczegółowienie sposobu naliczania odpłatności ułatwi również
ewentualną późniejszą waloryzację.
Z uwagi na powyższe wskazane jest podjęcie uchwały.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
13 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się
 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2019 rok
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
12 głosów za bez głosów przeciwnych i 1 wstrzymujący,
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata
2019 - 2029
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
10 głosów za bez głosów przeciwnych i 1 wstrzymujący, 1 osoba nie brała udziału w
głosowaniu
 zmieniającą uchwałę Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30
lipca 2019r.
Paragraf 1 ust. 4 uchwały Nr XII/116/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 lipca 2019
r. otrzymuje następujące brzmienie: „Paragraf 6 otrzymuje brzmienie - określa się limit
zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie
planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i
pożyczek do kwoty 11.500.000,00 zł ”.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
11 głosów za bez głosów przeciwnych i 1 wstrzymujący, 1 osoba nie brała udziału w
głosowaniu
Pani Aneta Jędrzejczak Sekretarz Gminy Stryków przedstawiła projekt uchwały
w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych.
Uzasadnienie
1) cele i przewidywane skutki podjęcia uchwały.
Celem podjęcia uchwały jest określenie przez Radę Miejską w Strykowie szczegółowych
zasad głosowania tajnego w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Zgierzu oraz Sądu
Okręgowego w Łodzi.
2) aktualny stan faktyczny i prawny.
Na podstawie art. 160 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławników do sądów
okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gminy, których obszar jest objęty
właściwością tych sądów w głosowaniu tajnym.
3) różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
W związku z tym, że w § 60 Statutu Gminy Stryków określono ogólne zasady głosowania
tajnego, należy każdorazowo przyjąć szczegółowy regulamin głosowania.
Przedstawiany projekt uchwały jest projektem proceduralnym, który określa szczegółowe
zasady głosowania tajnego w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Zgierzu oraz Sądu
Okręgowego w Łodzi.
4) konsekwencje finansowe dla budżetu Gminy.
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Przyjęcie projektu uchwały nie ma wpływu na budżet Gminy Stryków.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
13 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa przedstawił i szczegółowo omówił projekt
uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury na terenie
Gminy Stryków.
Ad. pkt 5
Przyjęty plan pracy Komisji na drugie półrocze 2019 r.:
Sierpień
1. Informacja dotycząca działalności LGD Polcentrum w tym działalności na terenie
Gminy Stryków.
2. Informacja dotycząca świadczenia usług medycznych przez Ośrodek Zdrowia w Strykowie (
spółka jawna), na terenie Gminy Stryków.
3. Informacja dotycząca funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Stryków w roku szkolnym
2019/2020 w tym m. in. o:
1) naborze do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas na rok szkolny
2019/2020,
2) skutkach finansowych podwyżek od 1 września br. dla nauczycieli (wysokość środków
finansowych),

3) skutkach finansowych podwyżek od 1 lipca br. dla pracowników niepedagogicznych,
4) remontach i innych tego typu działaniach przeprowadzonych w jednostkach
oświatowych podczas wakacji.
4. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie merytorycznym działania Komisji.
5. Ustalenie planu pracy komisji na II półrocze 2019 r.
6. Sprawy różne (z zakresu merytorycznego działania Komisji).
Wrzesień
1. Informacja Burmistrza Strykowa dotycząca zagospodarowania terenów wokół zalewu
w Strykowie w roku 2020.
2. Ustalenie wniosków do projektu budżetu Gminy Stryków na 2020 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne ( w zakresie merytorycznym działania Komisji).
Październik
1. Stan realizacji inwestycji przyjętych w budżecie Gminy Stryków na 2019.
2. Opiniowanie projektów uchwał .
3. Sprawy różne ( w zakresie merytorycznym działania Komisji).
Listopad
1. Informacja Burmistrza Strykowa dotycząca postępu prac przygotowawczych do
rozpoczęcia budowy kompleksu szkolno-sportowego.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne ( w zakresie merytorycznym działania Komisji).
Grudzień
1. Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Stryków na rok 2020.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Ustalenie planu pracy komisji na I półrocze 2020 r.
4. Sprawy różne ( w zakresie merytorycznym działania Komisji).
Ad. pkt 6
Głos zabrali:
Radny Grzegorz Kozłowski pytał o rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie wymiany
pieców z paliwa stałego na gazowe.
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Radny Grzegorz Kozłowski w nawiązaniu do wydatków oświatowych w naszej gminie oraz
do wysokości odprowadzonego ,, janosikowego ˮ , mówił, że wysokie koszty ,, janosikowego
ˮ związane są m.in. z tym, że dużo osób zamieszkujących na terenie naszej gminy nie jest u
nas zameldowanych bo nie ma obowiązku meldunkowego.
Radny Łukasz Orłowski pytał czy Burmistrz przewiduje jakieś rozwiązania z tytułu
przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów poza ustawowymi.
Radny Marek Gierat pytał czy remont świetlicy w Pludwinach może odbyć się tylko i
wyłącznie w ramach środków tzw. sołeckich.
Radny Mateusz Słojewski pytał jakie są koszty dofinansowania przez gminę przewozu osób
transportem zbiorowym na terenie gminy oraz czy możliwe jest uruchomienie komunikacji z
Niesułkowa Kolonii, Lipki i Sierżni w roku budżetowym 2020.
Na zadana pytania odpowiedzi udzielił Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa.
http://www.bip.strykow.pl/?a=8967
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Z. Kubiak

Przewodniczący
Komisji budżetu
Rady Miejskiej w Strykowie
Grzegorz Kozłowski
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