P R O T O K Ó Ł Nr 1/2019
z posiedzenia Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się w dniu 26
marca 2019 r.
Do składu osobowego Komisji budżetu Uchwałą Nr VII/58/2019 w sprawie powołania
Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie powołani zostali następujący radni:
1) Radny Grzegorz Kozłowski –przewodniczący Komisji
2) Radny Damian Perek – zastępca przewodniczącego Komisji
3) Dariusz Dziewulski- członek Komisji
4) Radny Marek Gierat- członek Komisji
5) Radny Andrzej Janeczko- członek Komisji
6) Radny Paweł Kasica - członek Komisji
7) Radny Wincenty Majchrzak - członek Komisji
8) Radny Jakub Mielczarek - członek Komisji
9) Radny Łukasz Orłowski - członek Komisji
10) Radny Tadeusz Rosiński - członek Komisji
11) Radny Bartłomiej Roszczypała - członek Komisji
12) Radny Karol Sitek - członek Komisji
13) Radny Mateusz Słojewski - członek Komisji
14) Radna Anna Ślęzak - członek Komisji
15) Radny Jarosław Włodarczyk- członek Komisji
Pierwsze posiedzenie Komisji budżetu zostało zwołane przez Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Strykowie na dzień 26 marca 2019 r. ( w przerwie obrad VII sesji ) z
następującym porządkiem posiedzenia:
1. Wybór przewodniczącego komisji i zastępcy przewodniczącego komisji.
2. Wydanie opinii do projektów uchwał.
Porządek posiedzenia został zaakceptowany przez członków komisji.
Ad. pkt 1
W głosowaniu jawnym przewodniczącym komisji wybrany został radny Grzegorz
Kozłowski i przejął prowadzenie posiedzenia komisji.
Głosowanie: 8 głosów za, bez głosów przeciwnych wstrzymujących
W głosowaniu jawnym zastępcą przewodniczącego komisji wybrany został radny Damian
Perek.
Głosowanie: 15 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Ad. pkt 2
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa przedstawił i szczegółowo omówił
następujące projekty uchwał:
1) w sprawie wyrażenia woli nabycia od Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na rzecz Gminy Stryków dróg
dojazdowych zlokalizowanych w pasie autostrad A-1 i A-2 na terenie Gminy
Stryków,
Drogi serwisowe zlokalizowane są w pasie autostrad A-1 i A-2 na terenie Gminy Stryków.
Gmina Stryków wystąpiła z do GDDKiA z propozycją przejęcia części następujących dróg
serwisowych: droga w m. Swędów i Zelgoszcz na odcinku od drogi powiatowej nr 5130 E (ul.
Południowa w Swędowie) do drogi gminnej w Zelgoszczy (dz. nr ewid. 34/3), droga w m.
Rokitnica i Stryków obręb S-4 na odcinku od dz. nr ewid. 175/1 (w Strykowie) do dz. nr
ewid. 118/2 (w Rokitnicy) droga w m. Sosnowiec Pieńki i Stryków obręb S-5 na
odcinku od dk 14 do ul. Legionów i włączenia ich do układu dróg gminnych. Ułatwiłoby to
połączenie komunikacyjne kolejnych terenów inwestycyjnych. Przejęcie w/w dróg wiązałoby
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się z wydzieleniem geodezyjnym gruntów pod drogami. Przejęte odcinki dróg serwisowych
doprowadzone zostaną do parametrów dróg dojazdowych lub lokalnych w zależności od
przeznaczenia w planie miejscowym oraz dostosowane do ruchu jaki miałby być na nie
generowany. Zadanie te byłyby etapowane w kolejności uruchamiania poszczególnych pól
inwestycyjnych.
Głosowanie: 15 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
2) w sprawie przejęcia wykonania zadania w zakresie utrzymania dróg serwisowych
zlokalizowanych w pasie autostrad A-1 i A- 2 i wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia,
Drogi serwisowe zlokalizowane są w pasie autostrad A-1 i A-2 na terenie Gminy Stryków.
Gmina Stryków wystąpiła z do GDDKiA z propozycją przejęcia części następujących dróg
serwisowych: droga w m. Swędów i Zelgoszcz na odcinku od drogi powiatowej nr 5130 E (ul.
Południowa w Swędowie) do drogi gminnej w Zelgoszczy (dz. nr ewid. 34/3), droga w m.
Rokitnica i Stryków obręb S-4 na odcinku od dz. nr ewid. 175/1 (w Strykowie) do dz. nr
ewid. 118/2 (w Rokitnicy) droga w m. Sosnowiec Pieńki i Stryków obręb S-5 na
odcinku od dk 14 do ul. Legionów i włączenia ich do układu dróg gminnych.
Przed przejęciem w/w odcinków dróg należy wykonać szereg czynności m.in. wydzielić
geodezyjnie z pasa autostradowego nieruchomości pod drogi serwisowe, przekazać
wydzielone nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje
Starosta, wystąpić do Starosty Zgierskiego wykonującego zadania z zakresu administracji
rządowej, o nieodpłatne przekazanie wydzielonych geodezyjnie części nieruchomości
zajętych pod drogi dojazdowe na rzecz Gminy, przyjąć odcinki dróg serwisowych w poczet
dróg gminnych.
Procedura uregulowania stanu prawnego w/w dróg dojazdowych jest długotrwała, dlatego też
wskazane jest przejecie w/w odcinków dróg w zarząd , od chwili podpisania porozumienia z
GDDKiA do czasu zakończenia całej procedury przeniesienia własności nieruchomości.
3) w sprawie funduszu sołeckiego
Fundusz sołecki to pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectw na realizację
przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia
mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W Gminie Stryków, w której
funkcjonuje 35 sołectw wyrażenie zgody na utworzeniu funduszu sołeckiego wiąże się ze
znacznym rozdrobnieniem środków.
Zauważyć jednak należy, że pomimo niewyodrębnienia funduszu sołeckiego za celowe uważa
się wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w związku z czym pomimo
niewyodrębnienia środków w ramach funduszu sołeckiego, gmina w ramach wykonywania
zadań własnych, będzie w dalszym ciągu realizować zgłaszane przez Sołtysów wnioski na
potrzeby danych sołectw.
Głosowanie: 6 głosów za, 7 głosów przeciwnych, 2 głosy wstrzymujące się.
Pani Kinga Miśkiewicz Zastępca Skarbnika Gminy Stryków przedstawiła i szczegółowo
omówiła następujące projekty uchwał:
4) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2019 rok,
Głosowanie: 15 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata
2019-2029
Głosowanie: 15 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
6) w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłat do budżetu nadwyżki
środków obrotowych za 2018 rok samorządowego zakładu budżetowego Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
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Nadwyżkę środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Strykowie postanawia się przeznaczyć na dofinansowanie zakupu bram garażowych,
wodomierzy z nakładką do odczytu radiowego oraz nowego systemu do odczytu wodomierzy
radiowych wraz z technicznym tabletem.
Głosowanie: 15 głosów za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Z. Kubiak
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