P R O T O K Ó Ł Nr 20/2020
z posiedzenia Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się
w dniu 21 września 2020 r.
Posiedzenie Komisji w dniu 21 września 2020 r. było transmitowane i zostało udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.strykow.pl/?a=11784
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Związku informacji dotyczącej
aktualnej działalności Związku Międzygminnego Bzura.
2. Ustalenie wniosków do projektu budżetu Gminy Stryków na 2021 rok.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
Porządek posiedzenia został przyjęty w głosowaniu: 12 głosów za bez głosów przeciwnych i
wstrzymujących się.
Ad. pkt 1
Przewodniczący Komisji poinformował, że wysłane zostało zaproszenie do udziału w
posiedzeniu Komisji dla Pana Przewodniczącego Związku Międzygminnego Bzura.
Otrzymaliśmy odpowiedź, że ze względu na dziś mające odbyć się Walne Zgromadzenie
Związku nikt nie może przybyć na nasze zaproszenie.
Pan Witold Kosmowski poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz. 13.00 w Łowiczu
odbędzie się Walne Zgromadzenie Związku BZURA, w którym będzie brał udział wspólnie z
Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Strykowie Andrzejem Janeczko.
Wójt Gminy Bielawy złożył zastrzeżenia do podjętej uchwały udzielającej Zarządowi zgody
na zbycie nieruchomości, twierdząc, że uchwała jest niezgodna ze Statutem Związku.
Nasze stanowisko jako przedstawicieli Gminy Stryków jest takie, że nie powinniśmy zbywać
majątku na rzecz firmy prywatnej.
Ad. pkt 2
Komisja budżetu Rady Miejskiej w Strykowie na posiedzeniu w dniu 21 września 2020
r. przyjęła w głosowaniu następujące wnioski do budżetu Gminy Stryków na 2021 rok:
1. Zabezpieczyć środki finansowe:
 na wykonanie drogi śródpolnej w miejscowości Kiełmina łączącej Klęk
z Dobrą, ul. Starowiejską wraz z łącznikiem do Kiełminy z przepustem na
rowie ( Kiełmiczance ),
 na opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Kolonii Niesułków ( od drogi
nr 708) w kierunku Poćwiardówki,
 na budowę mini tężni solankowych w nowym parku w Strykowie,
 wyburzenie starej fontanny w parku w Strykowie i zaprojektowanie tego
miejsca z elementami wizerunku Zishe Brejbarta.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa na bieżąco udzielał informacji do złożonych
wniosków i prosił Radnych jednocześnie o określanie kosztów realizacji poszczególnych
wniosków.
Podczas posiedzenia Komisji zgłoszone zostały następujące wnioski, które nie zostały
przegłosowane podczas posiedzenia:
1) zabezpieczyć środki finansowe na miejsca parkingowe pomiędzy ul. Wczasową a
ul. Targową,
2) wybudować drogę pomiędzy Starym Imielnikiem a Kalonką- nawożony na drogę
tłuczeń jest wypłukiwany przez opady,
3) zabezpieczyć środki finansowe na przebudowę przejścia dla pieszych przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Strykowie na ul. Targowej w Strykowie,
4) zabezpieczyć środki finansowe na:
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budowę toalet miejskich w Strykowie,
zaprojektowanie chodnika w Wyskokach od świetlicy do kapliczki,
zaprojektowanie drogi gminnej w Woli Błędowej od drogi powiatowej w
kierunku starego pałacu.
Do zgłoszonych przez radnych wniosków (nie głosowanych) odniósł się Pan Witold
Kosmowski Burmistrz Strykowa:
 plan zagospodarowania w tym miejscu ( ul. Wczasowa- Targowa) nie przewiduje
miejsc parkingowych. W momencie wejścia w życie planu, który jest obecnie w
opracowaniu ( przygotowany do wyłożenia i do debaty publicznej) będziemy
rozpoczynać procedurę budowy parkingu, który jest naprzeciw szkoły przy ul.
Targowej. Środki będą zabezpieczone w ogólnej puli środków na utrzymanie
placów i dróg,
 droga Stary Imielnik – Kalonka ma szerokość 2,2 m naszej działki i mieści się w
parametrach drogi dojazdowej do pól. Póki co będziemy mogli naprawiać tylko tę
drogę,
 poduszki berlińskie na ul. Targowej wybudowane są na drodze powiatowej. Jak
zaprojektujemy parking przy ul. Targowej, będziemy rozważać co z
przebudowaniem przejścia, bo będzie to uzależnione od zaprojektowanego wjazdu
na parking. Burmistrz mówił, że w momencie budowy tego przejścia jeszcze jako
radny powiatowy wnioskował o wybudowanie właśnie podniesionego przejścia,
które byłoby bardziej bezpieczne.
Wybudowanie przejścia podniesionego przy Urzędzie kosztowało ok.70 tys. zł.
Dobrze byłoby aby powiat partycypował w budowie takiego przejścia przy szkole.
Ad. pkt 3
Pani Iwona Stańczyk Skarbnik Gminy Stryków omówiła następujące projekty uchwał:
1) 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
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii:
12 głosów za bez głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących
2) w sprawie 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:
12 głosów za bez głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących
3) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stryków na rok
szkolny 2020/2021
W ustawie Prawo oświatowe art. 39a określa sposób wyliczania zwrotu kosztów
jednorazowego przewozu dzieci z orzeczeniami do szkoły, przedszkola w przypadku, gdy
dowóz ten zapewniają rodzice. Zgodnie z ust. 3 w/w artykułu rada gminy w drodze uchwały
określa średnią cenę jednostki paliwa w gminie na każdy rok szkolny. Średnia cena jednostki
paliwa jest wartością konieczną do wyliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu
według wzoru określonego w ustawie (art. 39a ust. 2).
W dniu 24 sierpnia 2020 r. zebrane zostały dane dotyczące cen jednostek paliwa bezpośrednio
z poszczególnych stacji benzynowych z terenu Gminy Stryków. Średnie ceny jednostek
paliwa wskazane w przedmiotowej uchwale zostały wyliczone na podstawie danych
jednostkowych. Dodatkowo średnią cenę benzyny wyliczono ze średnich cen benzyny
bezołowiowej 95 i 98. Średnią cenę oleju napędowego ON wyliczono uwzględniając ceny
dwóch rodzajów oleju napędowego dostępnych na stacjach benzynowych BP
i ORLEN.
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Mając powyższe na uwadze, w celu wyliczenia zwrotu kosztów jednorazowego przewozu i
podpisania umowy z rodzicami, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały określającej
średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Stryków na rok szkolny 2020/2021.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii:
11 głosów za bez głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z
dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy
Stryków
Z wnioskiem o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu o pow. ok 0,0050 ha, stanowiącego
część działki nr 159/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Stryków 5 (rys. A) wystąpił
dotychczasowy dzierżawca. Na przedmiotowym gruncie prowadzony jest punkt
gastronomiczny. Ponadto wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy wpłynął od dzierżawcy
gruntu o pow. ok. 4,8000 ha stanowiącego część działki nr 227/3, położonej w obrębie
ewidencyjnym Smolice.
Grunt użytkowany jest rolniczo. Dotychczas przedmiotem dzierżawy była też część działki nr
226/4, lecz z uwagi na planowaną inwestycję gminną do dalszej dzierżawy przeznaczona
została tylko część działki nr 227/3.
Dotychczasowi dzierżawcy powyższych nieruchomości komunalnych użytkują je w sposób
zgodny z przeznaczeniem i celem dzierżawy określonym w umowach, wnosząc czynsz oraz
należne podatki. Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym uchwała rady gminy wymagana jest w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony umowy zamierzają zawrzeć kolejną umowę, której
przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii:
12 głosów za bez głosów przeciwnych i 0 głosów wstrzymujących
Ad. pkt 4
W tym punkcie Radni zgłosili następujące sprawy:
 potrzebę nawiezienia kruszywa na ul. Podlipie w Strykowie,
 udzielenia informacji, dotyczącej ilości wniosków o umorzenie podatku czy innych
opłat, które do Burmistrza wpłynęły w okresie epidemicznym,
 udostępnienia sal gimnastycznych przy szkołach dla potrzeb treningowych grup dzieci
i młodzieży np. z Towarzystwa Basket,
 montażu luster drogowych przy skrzyżowaniach z drogami gminnymi,
 informacji o ilości chorych i zgonach z powodu zakażenia koronawirusem,
 możliwości monitorowania zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie,
Do zgłoszonych przez radnych spraw odniósł się Pan Witold Kosmowski Burmistrz
Strykowa.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Z. Kubiak
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