P R O T O K Ó Ł Nr 14/2019
z posiedzenia Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się
w dniu 20 stycznia 2020 r.
Posiedzenie Komisji w dniu 20 stycznia 2020 r. było transmitowane i zostało udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.strykow.pl/?a=9272
Porządek posiedzenia:
1. Opiniowanie projektów uchwał.
2. Informacja dotycząca rozstrzygnięć konkursów dla organizacji pożytku publicznego
na 2020 rok.
3. Debata nad wysokością stawki ekwiwalentu za akcje ratowniczo-gaśnicze dla
strażaków OSP w Gminie Stryków.
4. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
Członkowie Komisji przegłosowali zmianę porządku posiedzenia Komisji w następujący
sposób:
1.Informacja dotycząca rozstrzygnięć konkursów dla organizacji pożytku publicznego
na 2020 rok.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Debata nad wysokością stawki ekwiwalentu za akcje ratowniczo-gaśnicze dla
strażaków OSP w Gminie Stryków.
4. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii:
12 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
Ad. pkt 1
Pan Radosław Zaborowski Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych
przedstawił informację dotyczącą rozstrzygnięć konkursów dla organizacji pożytku
publicznego na 2020 rok.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego
został ogłoszony w dniu 27.11.2019r. i dotyczył zlecenia realizacji w 2020 roku zadań
publicznych w zakresie:
A- upowszechnianie kultury fizycznej,
B- wypoczynek dzieci i młodzieży,
C- ochrona zdrowia.
Na realizację zadań przeznaczono odpowiednio kwoty: A- 800.000,00 zł, B- 130.000
zł, C- 15.000 zł.
W wyznaczonym terminie złożono 16 ofert, po których rozpatrzeniu przyznano
dotację na realizację zadań 16 podmiotom.
Kultura fizyczna:
NAZWA
PODMIOTU
MKS
Zjednoczeni
Stryków
Klub Motorowy
Stryków

Wiodąca
dyscyplina
sportowa
Piłka nożna

Motocross

Dotacja w
2019r.

Złożona
oferta

340.000

380.000

Dotacja
przyznana w
2020r.
343.500

130.000

150.000

131.000

1

TK Basket
Stryków

Koszykówka

64.000

160.000

68.000

LKS Huragan
Swędów
Stowarzyszenie
Klub Biegowy
Powstaniec
LUKS Dobra

Piłka nożna

27.000

44.300

27.400

Biegi przełajowe i
piłka nożna

11.500

15.000

11.700

Piłka siatkowa

13.000

13.100

13.000

LUKS Dwójka
Stryków
Stowarzyszenie
„Pomoc
Rodzinie” w
Głownie
Ludowy Klub
Sportowy
Struga
Dobieszków

Kolarstwo i
siłownia
Zajęcia na basenie
dla podopiecznych
ZSS w Głownie

181.000

213.600

182.600

0

2.070

1.500

21.000

24.300

21.300

Piłka nożna

RAZEM
SPORT:

800.000

Wypoczynek dzieci i młodzieży:
NAZWA
Rodzaj zadania:
PODMIOTU:
Mała
Ojczyzna w
Dobrej
LUKS w
Dobrej

Kolonie we Włoszech

Ilość
uczestników:
40 osób

Czas
trwani
a:
12 dni

Złożona
oferta:
26.000

21.000

Kolonie letnie w Ustce

40 os.

12 dni

22.000

20.000

LUKS
Dwójka
Stryków

-Zimowisko sportowe
w Kołobrzegu
- Obóz wakacyjny w
Kobylej Górze

15 os.

8 dni

26.000

8.000

15 os.

11 dni

Parafia
Mariawicka
w Cegłowie
Parafia
Mariawicka
w Strykowie
MKS
Zjednoczeni

Kolonie letnie w
Międzyzdrojach

30 os.

20 dni

30.000

20.000

Zimowisko Białka

30 os.

8 dni

15.000

13.400

- Obóz zimowy w
Żaganiu

20 os.
20 os.

7 dni
7 dni

50.000

9.900
9.900

Propozycja
komisji:

8.000
16.000

2

Stryków

-2 obozy letnie w
górach
-obóz letni Sępólno
Krajeńskie

RAZEM:
Dotacja średnio na osobę 520 zł.
Ochrona zdrowia:

20 os.
20 os.

7 dni
7 dni

250 os.

NAZWA
PODMIOTU

Rodzaj zadania:

Stowarzyszenie
„Pomoc
Rodzinie” w
Głownie

Realizacja programu
rehabilitacyjnoterapeutyczno-edukacyjnego
„Samodzielni w dorosłość”
dla podopiecznych ZSS w
Głownie

9.900
9.900
39.600
130.000

Dotacja
w 2019r.
5.930

Złożona Propozycja
oferta komisji na
2020r.
6.314
6.000

Ad. pkt. 2
Pani Iwona Stańczyk Skarbnik Gminy Stryków przedstawiła następujące projekty uchwał:
1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii:
13 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
2) w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Stryków na 2020 rok
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii:
14 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata
2020 - 2030
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii:
13 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa przedstawił następujące projekty uchwał:
1) w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki
procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności
W związku z przeprowadzonym wyborami sołtysów i rad soleckich oraz przewodniczących i
członków zarządów osiedli, które odbyły się w dniach: 7-14 stycznia 2020 r. na podstawie
Zarządzenia Nr 136/2019 Burmistrza Strykowa z dnia 10 grudnia 2019 r., zachodzi
konieczność zmiany obowiązującej uchwały w sprawie poboru od nieruchomości , rolnego i
leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii:
13 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
2) w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
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W związku z przeprowadzonymi wyborami sołtysów oraz członków rad sołeckich niniejsza
uchwała aktualizuje wykaz imienny inkasentów uprawnionych do poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.
W celu ułatwienia mieszkańcom Gminy Stryków regulowania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi – obok dotychczasowych form opłaty gotówkowej wprowadza się
formę opłaty bezgotówkowej w drodze inkasa.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii:
13 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
3) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). Ustawa w wyżej
wymienionym ustępie stanowi, m. in., iż tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla:
1) nauczycieli przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich
wynosi 25 godz.,
2) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6letnich wynosi 22 godz.
Zmiana art. 42 ust. 7 pkt 3 w/w ustawy rozszerzyła delegację ustawową dla organu
prowadzącego szkołę lub placówkę do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla:
1) nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami
obejmującymi dzieci 6letnie i dzieci młodsze, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 25 godzin,
2) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych
kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin.
W związku z powyższym w celu uregulowania na terenie Gminy Stryków kwestii
zatrudniania nauczycieli pracujących z grupą dzieci 6-letnich i młodszych proponuje się
wymiar godzin zajęć w wysokości 22 godziny oraz dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
w wysokości 20 godzin.
Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnione jest w świetle obowiązujących przepisów
prawa.
Głosowanie nad wydaniem pozytywnej opinii:
13 głosów za bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących
Ad. pkt. 3
Radny Karol Sitek podziękował za przyjętą uchwałę w sprawie stawki wynagrodzenia dla
strażaków ochotników za udział w akcjach gaśniczych.
Radny zaproponował aby stawka wynagrodzenia nie była ustalona kwotowo tylko jako część
ułamkowa ustalona przez Rząd (maksymalna kwota ułamkowa to 1/175 przeciętnego
wynagrodzenia krajowego).Radny proponował ustalenie 1/200 przeciętnego wynagrodzenia
krajowego, które ulega zmianie co kwartał i nie trzeba zmieniać uchwały rady.
W dyskusji radni proponowali wcześniej omówienie tej kwestii na posiedzeniu Zarządu
Gminnego OSP.
W dyskusji głos zabrał Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa i przedstawił swoje
założenia dotyczące działań jednostek OSP na terenie Gminy Stryków oraz mówił o
priorytetach dla tych działań tj. właściwym wyposażeniu jednostek OSP w umundurowanie
służące strażakom w akcjach gaśniczych oraz dobrym wyposażeniu w sprzęt.
Ad. pkt 4
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W sprawach różnych radni mówili o następujących sprawach:
 czy jest wyłoniony wykonawca na usługi geodezyjne?
 co z gazyfikacją gminy?
 co z wynajmowaniem strażnic przez gminę – były takie założenia.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na zadane
pytania.
W trakcie posiedzenia Komisji Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił o
nadchodzącym spotkaniu w Związku Bzura, o czyszczeniu zbiornika wodnego w Strykowie i
w Dobrej.
Na posiedzeniu Komisji zgłoszony został wniosek o zakup dodatkowego defibrylatora lub
dwóch i zdeponowaniu ich np. w komisariacie Policji w Strykowie celem łatwego dostępu w
przypadku konieczności użycia tego sprzętu.
Wniosek nie był głosowany.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Z. Kubiak
Przewodniczący
Komisji budżetu
Rady Miejskiej w Strykowie
Grzegorz Kozłowski
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