P R O T O K Ó Ł Nr 9/2019
z posiedzenia Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się
w dniu 21 listopada 2019 r.
Posiedzenie Komisji w dniu 21 listopada 2019 r. było transmitowane i zostało udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.bip.strykow.pl/?a=9101
Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał .
2. Informacja Burmistrza Strykowa dotycząca zagospodarowania terenów wokół
zalewu w Strykowie w roku 2020.
3. Sprawy różne ( w zakresie merytorycznym działania Komisji).
Przewodniczący Komisji złożył wniosek o zdjęcie z porządku posiedzenia pkt 3.
Głosowanie: 12 głosów za, 1 głos przeciwny, 0 głosów wstrzymujących
Porządek posiedzenia po zmianie :
1. Opiniowanie projektów uchwał .
2. Informacja Burmistrza Strykowa dotycząca zagospodarowania terenów wokół
zalewu w Strykowie w roku 2020.
Głosowanie: 11 głosów za, 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący
Ad. pkt 1
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa przedstawił następujące projekty uchwał:
1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z
dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie Ścieków na terenie Gminy
Stryków (XVI_160_2019)
Rada Miejska w Strykowie podjęła uchwałę Nr VI/51/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w
sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stryków. Okres obowiązywania uchwały
ustalono od dnia 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r. w wysokości:
- 0,37 zł netto do 1 m3 dostarczonej wody;
- 1,57 zł netto do 1 m3 odprowadzonych ścieków, które nie ulegają zmianie.
Niniejszą uchwałą zmienia się okres obowiązywania dopłat dla taryfowych grup odbiorców
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy
Stryków, w związku z powyższym przedmiotowe dopłaty będą obowiązywać do dnia 31
grudnia 2019 r.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
12 głosów za bez głosów przeciwnych i 2 głosy wstrzymujące
Pani Barbara Walak Skarbnik Gminy Stryków przedstawiła następujące projekty uchwał:
1) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
(XVI_161_2019).
Uwzględniając zapisy art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj.
Dz.U. z 2019r. poz. 1256 i 1309 ), rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu 1 dt
żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego. Zgodnie z komunikatem Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta ustalono w kwocie 58,46 zł.
Korzystając z uprawnień określonych w art.6 ust.3 omawianej ustawy proponuję obniżyć na
2020 rok cenę 1 dt żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego do kwoty 32,80 zł/dt.
Mając na uwadze zasady obliczania podatku rolnego określone w art.6 ust.1 i 2 ustawy o
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podatku rolnym, który stanowi iż od 1 hektara przeliczeniowego gruntów podatek wynosi
równowartość pieniężną 2,5 dt żyta - 82,00 zł
oraz od 1 hektara gruntów podatek wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta - 164,00 zł,
łącznie dochody z podatku rolnego winny wynosić 441.980,00 zł, w tym:
1) od osób fizycznych - 429.762,00 zł (4643 ha x 82,00 zł; 299 ha x164,00 zł)
2) od osób prawnych - 12.218,00 zł ( 149 ha x 82,00 zł)
Przyjmując do naliczenia podatku rolnego na 2020r. cenę żyta ogłoszoną w komunikacie
Prezesa GUS w kwocie 58,46 zł za 1 dt. podatek z 1ha przeliczeniowego wynosi 146,15 zł
oraz z 1 ha gruntów - 292,30 zł. co stanowi dochód z podatku rolnego:
1) od osób fizycznych 765.972,00 zł. ( 4643 ha x 146,15 zł : 299 ha x 292,30 zł.) - różnica
w podatku wynosi 336.210,00 zł ( 765.972,00 zł. -429.762,00 zł.)
2) od osób prawnych 21.776,00 zł. ( 149 ha x 146,15 zł.) –
różnica w podatku wynosi 9.558,00 zł. ( 21.776,00 zł – 12.218,00 zł.)
Łączny ubytek dochodu z podatku rolnego wynosi 345.768,00 zł.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
14 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
2) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/155/2019 Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 października 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2020 rok (XVI_164_2019).
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
15 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa przedstawił następujące projekty uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Stryków i Gminą
Zgierz
W związku z potrzebą zapewnienia mieszkańcom Gminy Stryków możliwości dojazdu do
szkoły i pracy, do Miasta Zgierza oraz propozycją Gminy Zgierz w zakresie realizacji w/w
przewozów postanowiono o zawarciu stosownego porozumienia międzygminnego
dotyczącego zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
W zw. z zapisami art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. (t.j. z dnia 3
października 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) o publicznym transporcie zbiorowym, aby
komunikacja zbiorowa mogła być realizowana w granicach miast i gmin sąsiadujących,
niezbędne jest zawarcie porozumienia lub utworzenie związku międzygminnego w celu
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
W zw. z tym, iż na utworzeniu przedmiotowej linii komunikacyjnej skorzystają mieszkańcy
obu gmin, a linia ta nie będzie konkurować z istniejącymi liniami komunikacji zbiorowej,
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
14 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Stryków i Gminą
Nowosolna
W związku z potrzebą zapewnienia mieszkańcom Gminy Stryków możliwości dojazdu do
szkoły i pracy, poprzez korzystanie z linii autobusowej MPK Łódź z miejscowości Stare
Skoszewy gmina Nowosolna postanowiono przedłużyć linię w ramach komunikacji gminnej z
terenu Gminy Stryków do miejscowości Skoszewy. W związku z powyższym konieczne jest
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zawarcie stosownego porozumienia międzygminnego dotyczącego zadania z zakresu
lokalnego transportu zbiorowego.
W zw. z zapisami art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. (t. j. z dnia 3
października 2018 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) o publicznym transporcie zbiorowym, aby
komunikacja zbiorowa mogła być realizowana w granicach miast i gmin sąsiadujących,
niezbędne jest zawarcie porozumienia lub utworzenie związku międzygminnego w celu
wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
W zw. z tym, iż na utworzeniu przedmiotowej linii komunikacyjnej skorzystają mieszkańcy
obu gmin, a linia ta nie będzie konkurować z istniejącymi liniami komunikacji zbiorowej,
zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
15 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
Pan Radosław Zaborowski Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych w
UM w Strykowie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie na 2020 r.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały wraz z
autopoprawką w § 18:
15 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
Pani Barbara Walak Skarbnik Gminy Stryków przedstawiła następujące projekty uchwał:
1) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2019 rok
Pani Skarbnik omawiając projekt uchwały poinformowała, że Gmina Stryków nabyła spadek
po mieszkańcu Gminy ok.5 mln zł z odsetkami i zostały już podjęte czynności komornicze w
odniesieniu do wyroku sądu z 2011 roku. Na dzień posiedzenia komisji zablokowano
rachunek bankowy i zabrano z konta Urzędu ok.80 tys. zł.
Wypowiedź uzupełnił i szerokich informacji dotyczących otrzymania spadku udzielił Pan
Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
13 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata
2019-2029
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
13 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa zdjął z posiedzenia Komisji następujące projekty
uchwał ( uchwały nie będą również przedstawione radzie na sesji) :
 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
rodzinnych ogrodów działkowych
 w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się ogrody działkowe
W zamian za zdjęte projekty uchwał Burmistrz Strykowa przedstawił i szczegółowo omówił:
1) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/157/2019 Rady Miejskiej w
Strykowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzinnych ogrodów działkowych
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
11 głosów za bez głosów przeciwnych i 2 głosy wstrzymujące
2) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących
własność Gminy Stryków
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Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały:
12 głosów za bez głosów przeciwnych i 1 głosy wstrzymujące
Po przerwie.
Ad. pkt 2
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa poinformował, że w projekcie budżetu na
2020 rok nie ma takiej inwestycji.
Przedłożony projekt uchwały budżetowej będzie zmieniany już w miesiącu styczniu 2020 r.
Mając na uwadze tę inwestycję projektowanie jej będzie obejmowało m. in. boiska do piłki
siatkowej i plażowej.
Planowana jest ( w 2020 r.) również wymiana piasku w piaskownicach i na placu zabaw,
wymiana trawy na boisku Orlik, w roku 2021 przebudowa skateparku oraz duża inwestycja
polegająca na zagospodarowaniu terenu zielenią.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Łukasz Orłowski- mówił o zebraniu podpisów popierających budowę parkuru.
Radny Tadeusz Rosiński- mówił o przeprowadzeniu ścieżki od nowego parku pod mostem
aby można było dojść nad zalew.
Radny Karol Sitek- mówił o wykonaniu bezpiecznego ( utwardzonego) miejsca do czerpania
wody z zalewu przez straż pożarną.
Radny Jarosław Włodarczyk- mówił o potrzebie zainstalowania toalet nad zalewem.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Z. Kubiak

Przewodniczący
Komisji budżetu
Rady Miejskiej w Strykowie
Grzegorz Kozłowski
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