P R O T O K Ó Ł Nr 17/2020
z posiedzenia Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się
w dniu 20 maja 2020 r.
Posiedzenie Komisji w dniu 20 maja 2020 r. było transmitowane i zostało udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.strykow.pl/?a=9448
Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji w tym opiniowanie
wniosków.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa wnioskował o zmianę realizacji kolejności
punktów porządku posiedzenia.
Głosowanie wniosku: 12 głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się
Porządek posiedzenia:
1 .Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji w tym opiniowanie
wniosków.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
Ad. pkt 1
Na posiedzenie Komisji przybył Pan Piotr Gągolewski Zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Zgierzu i Pan Andrzej Szadkowski Komendant Komisariatu Policji w Strykowie.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa przedstawił na posiedzeniu Komisji wniosek
Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu o dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł zakupu
samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Strykowie.
Radni w trakcie posiedzenia Komisji mówili o:
 niedoborach kadrowych w Komisariacie Policji w Strykowie,
 łączonych patrolach policji wspólnie z miastem Głowno,
 oczekiwaniach mieszkańców o większą dostępność Policji dla mieszkańców,
 rozbudowie sieci monitoringu na terenie miasta Strykowa i wykorzystywaniu
monitoringu przez Policję przy zdarzeniach,
 przywróceniu poprzedniej formy działania Komisariatu Policji w Strykowie a nie
tylko w systemie dyżurów,
Radni pytali:
 jaką flotą obecnie dysponuje Komisariat Policji w Strykowie, w jakim jest stanie
technicznym itp.
 dlaczego Gmina Stryków ma łączone patrole z miastem Głowno,
 czy Komenda Powiatowa Policji występowała do samorządu Głowna o
dofinansowanie zakupu samochodu, mając na uwadze patrole łączone z Głownem?
Na zadane w trakcie posiedzenia komisji pytania radnych odpowiedzi udzielił Pan Piotr
Gągolewski.
O sytuacji kadrowej w Komisariacie Policji w Strykowie mówił Pan Andrzej Szadkowski
Komendant Komisariatu Policji w Strykowie.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji mówił m.in. o działaniach prewencyjnych
prowadzonych przez policję na terenie Gminy Stryków, w tym o działaniach policji
polegających na wzmożonych patrolach w sezonie letnim w terenach nad zbiornikami
wodnymi, o korzystaniu z monitoringu.
Komisja w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała wystąpienie Komendanta Powiatowego
Policji w Zgierzu o wsparcie finansowe z budżetu Gminy Stryków w wysokości 50 tys. zł na
zakup samochodu osobowego w ramach akcji ,, Sponsoring 2020 ˮ prowadzonej przez
Komendę Główną Policji.
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Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa przedstawił wniosek Zgierskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej dotyczący uregulowania stanów własnościowych terenów należących do
zasobów Spółdzielni oraz faktycznego ich wykorzystania dla potrzeb realizacji zadań
statutowych Spółdzielni.
Komisja w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała wystąpienie Zgierskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Zgierzu w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w
stosunku do działki nr 434/14 oraz przejęcie działki nr 434/13 w obrębie S 2 miasta Strykowa
z przeznaczeniem na układ komunikacyjny służący do obsługi nieruchomości zabudowanych
budynkami garażowymi.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że radni otrzymali skany pismwystąpień firm działających na naszym terenie o zwolnienie z podatku gruntowego. Mając na
uwadze interpretację ministra finansów w odniesieniu do sytuacji epidemicznej w naszym
kraju, te firmy mogą nie podlegać takim zwolnieniom ponieważ może się okazać, że swoim
najemcom nie zastosowały ulg.
Najprostszym rozwiązaniem i najbardziej uczciwym będzie indywidualne wystąpienie każdej
z firm i udokumentowanie poniesionych strat. Gmina Stryków jako jednostka samorządowa
też z powodów epidemicznych ma zmniejszone wpływy do budżetu Gminy z podatków PIT i
CIT.
Po dyskusji radnych dotyczącej wystąpień w sprawach umorzenia podatku, Komisja przyjęła
w głosowaniu wniosek aby wystąpienia właścicieli firm działających na terenie Gminy
Stryków w przedmiocie obniżeń podatku od nieruchomości, zwolnień z podatku od
nieruchomości i z podatków od środków transportowych, ze względu na sytuację związaną z
epidemią wirusa SARS-CoV-2 przekazać do rozpatrzenia Burmistrzowi Strykowa w trybie
indywidualnym.
Pani Iwona Stańczyk Skarbnik Gminy Stryków przedstawiła i szczegółowo omówiła
następujące projekty uchwał:
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z
dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020
rok
Przed głosowaniem dodatkowych informacji udzielił Pan Witold Kosmowski Burmistrz
Strykowa.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii:
12 głosów za bez głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących


zmiany Uchwały Nr XVIII/189/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stryków na lata 2020-2030
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii:
11 głosów za bez głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących
http://bip.strykow.pl/?a=9448
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Z. Kubiak
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