P R O T O K Ó Ł Nr 21/2020
z posiedzenia Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się
w dniu 19 października 2020 r.
Posiedzenie Komisji w dniu 19 października 2020 r. było transmitowane i zostało
udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.strykow.pl/?a=11796
Porządek posiedzenia:
1. Wydanie opinii do projektu stawek i opłat lokalnych na 2021 rok.
2. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji
Porządek posiedzenia został zaakceptowany w głosowaniu przez członków Komisji:15
głosów za bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się
Przewodniczący Komisji poinformował, że ze względu na odmowę udziału w posiedzeniu
Komisji Przewodniczącego Związku Międzygminnego Bzura w porządku dzisiejszego
posiedzenia Komisji nie został ujęty punkt dotyczący tego zagadnienia.
Ad. pkt 1
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że w związku z procedurą projektowania
budżetu Gminy Stryków na przyszły rok należy określić stawki podatku od nieruchomości na
przyszły rok a w konsekwencji ustalenie dochodów budżetu na 2021 rok.
W związku z tym Radnym przesłane zostały przed posiedzeniem Komisji materiały dotyczące
m. in:
 informacji o analizie stawek podatków lokalnych ościennych gmin,
 informacji o dochodach i wydatkach na oświatę ( lata 2016-20200),
 informacji o analizie wydatków na transport ( linie autobusowe funkcjonujące na
terenie Gminy oraz transport międzygminny – lata 2018-2020),
 informacji o prowadzonej weryfikacji podatników podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Stryków,
 informacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznej kwocie
subwencji ogólnej dla Gminy Stryków na 2021 rok.
Z przedstawionych analiz wynika jak np. wzrosły wydatki na oświatę z budżetu Gminy w
przedziale 5 lat a ile wynosiła subwencja. W roku 2016 dokładaliśmy na oświatę ok. 11 mln
zł w roku przyszłym dołożymy ok.19 mln zł.
Gminy – te biedniejsze radzą sobie niejednokrotnie w kwestii oświaty w ten sposób, że w
szkołach są łączone klasy 6- 8 co zmniejsza koszty utrzymania , wprowadzone są odpłatności
za dowozy dzieci do szkół – u nas są darmowe dowozy.
Inwestujemy jako Gmina w dowozy, w zajęcia świetlicowe, które generują dodatkowe etaty.
Jednym z współczynników, które musimy mieć na uwadze przy projektowaniu budżetu na
2021 rok jest popularne ,, janosikowe ˮ, które odprowadzić musimy do budżetu państwa tj. 4.
992 tys. zł , w tym roku było to 3.412 tys. zł.
Prowadzimy m.in. weryfikację podatników podatku od nieruchomości, którzy nie płacili
podatku, jak również tych, którzy nie płacili za odbiór odpadów komunalnych gdzie
dokładamy do odbioru odpadów ok.1.300 tys. zł aby mieszkańcy mogli ponosić opłatę w
takiej wysokości, jaką rada ustaliła na bieżący rok.
Burmistrz Strykowa zaproponował stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok od 1m²
powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej:
- o powierzchni użytkowej do 300 m² włącznie - 23,50 zł,
- o powierzchni użytkowej powyżej 300 m² - 24,84 zł.
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Wiąże się to z tym, że firmy płacą stawkę do 300 m² 23, 50 zł za 1 m², natomiast powyżej 300
m² obowiązywać będzie stawka 24,84 zł za 1 m².
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że pozostałe stawki podatków będą
skalkulowane na poziomie roku bieżącego.
O stawkach opłaty za odbiór odpadów komunalnych będziemy mogli tak naprawdę
rozmawiać po przetargu na odbiór odpadów komunalnych.
W dyskusji dotyczącej ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021 radni pytali:
 w jakim stopniu podwyżka stawek związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej dotknie mniejszych przedsiębiorców,
 ile środków faktycznie dołożymy do funkcjonowania oświaty, jak ewentualnie
możemy zaoszczędzić koszty funkcjonowania oświaty w naszej Gminie, w związku z
tym prośba aby Burmistrz przedstawił konkretne propozycje,
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że ok.19 mln zł dokładamy do oświaty,
dokładamy również do programu 500+ ok.14 mln zł , przeznaczamy ok. 35 mln zł na
wydatki inwestycyjne.
Mieszkańcy natomiast widzą budżet tego roku w kwocie dochodowej 105 mln zł.
Przedstawiony w ubiegłym roku audyt przeprowadzony w placówkach oświatowych wykazał
gdzie możemy dokonać oszczędności, ale nie było akceptacji radnych co do wprowadzenia
takich oszczędności. Możemy rozpocząć proces wygaszania niektórych szkół ale skutki mogą
być odczuwalne być może za pięć lat i należy zadać pytanie czy rada będzie chciała podjąć
takie działania. Musimy mieć na uwadze podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli, którą
wprowadził rząd.
Poza tym dokładamy z budżetu Gminy do funkcjonowania przedszkoli prywatnych w
wysokości 75% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu samorządowym.
W dyskusji radni mówili m.in.:
Radna Anna Ślęzak:
 nie można oszczędzać na oświacie, a tym bardziej ograniczać czy zabierać środki w
budżecie na oświatę,
 funkcjonowaniu komunikacji międzygminnej i porozumieniu z Gminą Nowosolna.
Radny Dariusz Dziewulski:
 można by zastanowić się nad tym w jaki sposób zmniejszyć ,, janosikowe ˮ lub w
ogóle go nie płacić. Należałoby postawić na rozwój budownictwa mieszkaniowego, co
w konsekwencji spowodowałoby wzrost ilości osób zameldowanych na terenie naszej
gminy.
Radny Wincenty Majchrzak:
 ile wzrosło lub zmalało zameldowanie na terenie naszej gminy od 2019 roku, czy
czynione są jakieś działania zachęcające do zameldowania na naszym terenie.
Radny Tadeusz Rosiński:
 przy tak dużym finansowaniu oświaty, spowodować aby sale gimnastyczne były
wykorzystywane w sposób maksymalny.
Radny Karol Sitek:
 o zapewnieniu przez szkoły niezbędnych środków ochrony osobistej tj. maseczki w
dobie sytuacji epidemicznej.
Do zgłoszonych przez Radnych problemów odniósł się Pan Witold Kosmowski Burmistrz
Strykowa.
http://bip.strykow.pl/?a=11796
Komisja budżetu Rady Miejskiej w Strykowie na posiedzeniu w dniu 19 października
2020 r. przyjęła w głosowaniu następujące wnioski:
1. Określić wysokość stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok od 1m²
powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
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działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej:
- o powierzchni użytkowej do 300 m² włącznie - 23,50 zł,
- o powierzchni użytkowej powyżej 300 m² - 24,84 zł.
2. Pozostałe stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok określić na poziomie
obowiązującym w roku 2020.
Głosowanie: 11 głosów za bez głosów przeciwnych i 4 głosy wstrzymujące się
Ad. pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie poinformował o odwołanych posiedzeniach
merytorycznych Komisji rady oraz o odwołaniu sesji rady w związku z sytuacją epidemiczną.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił o :
 prawdopodobnym ograniczeniu wstępu dla interesantów w najbliższym czasie do
Urzędu Miejskiego w Strykowie w związku z sytuacją epidemiczną,
 wniosku od firmy użytkującej budynek w celach prowadzenia działalności handlowej
na targowisku miejskim w Strykowie przy ul. Targowej o wykup tego budynku,
 wystąpieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie z
wnioskiem o podwyższenie stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych z 3,20 zł do
kwoty 3,70 zł
Pan Burmistrz zwrócił się do Komisji o wydanie opinii przedstawionych wniosków na
kolejnym posiedzeniu Komisji budżetu.
Radny Andrzej Janeczko mówił, że okres pandemii nie jest najlepszym czasem na stosowanie
podwyżek. Należy mieć na uwadze, że dla wielu ludzi jest to też ukrócenie zarobków.
Radny pytał jak jest ilość zakażeń koronawirusem w naszej Gminie.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa odpowiedział, że takie dane posiada Sanepid, są
one przekazywane jednak z opóźnieniem, podajemy dane na stronie internetowej Gminy.
Radny Grzegorz Kozłowski odniósł się do proponowanej zwyżki stawek najmu lokali i
mówił, że proponowana podwyżka nie jest duża, a rosną również wymagania najemców
odnośnie np. remontów.
Radny Jarosław Włodarczyk pytał:
 o informację w sprawie spadku jaki oddziedziczyła Gmina Stryków,
 o budowę przystanków przy drodze krajowej w Woli Błędowej.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa odpowiedział, że jak będzie pozwolenie na
budowę to Gmina przystąpi do budowy przystanków.
Spadek- trwa szacowanie wartości nieruchomości. W Gminie Nowosolna połowa budynków
okazała się samowolą budowlaną. Zdaniem Burmistrza rzeczoznawca nie powinien określać
wartości czegoś co zostało wybudowane niezgodnie z przepisami. Są również nieuregulowane
księgi wieczyste. Trwa więc procedura. Nie mamy zajęcia komorniczego na naszych kontach.
Będą toczyły się postępowania komornicze w tej sprawie.
Radny Grzegorz Kozłowski zwrócił się z prośbą o założenie jednej lampy oświetleniowej
przy parkingu na wprost Orlika, która doświetli ten teren.
Radny Damian Perek wnioskował w imieniu mieszkańców Swędowa o oznakowanie
skrzyżowania w Swędowie ul. Nad Torem z ul. Główną i zamontowanie barier ochronnych na
zakręcie oraz o uzupełnienie pobocza drogi w Smolicach.
Radny pytał o kontynuację budowy światłowodu przez wieś Smolice i prosił o wystąpienie w
tej sprawie do firmy Toya.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa odpowiedział, że rozmawiał wielokrotnie z
Panem Starostą na temat poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, wniosek radnego
dotyczący Swędowa uważa za zasadny.
Na stronie firmy Toya jest zakładka gdzie wszyscy chętni mogą zgłaszać chęć podłączenia do
światłowodu.
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Pan Burmistrz pytał radnych w odniesieniu do wcześniejszej dyskusji dotyczącej
funkcjonowania PGE czy przesłali uwagi, pytania jakie sprawy miałyby być omawiane na
ewentualnym spotkaniu z przedstawicielami PGE.
Radny Karol Sitek pytał na jaki okres wystarczy środków dezynfekcyjnych w szkołach?
Pan Burmistrz odpowiedział, że będzie to zależało od zużycia środków dezynfekcyjnych.
Niektóre szkoły przejdą pewno na nauczanie zdalne więc nie będzie zużycia, poza tym
dyrektorzy mają środki na zakup takich środków.
Radny Tadeusz Rosiński prosił o zasypanie tłuczniem dziur, które pojawiły się po ostatnich
opadach deszczu w ul. Polnej w Strykowie.
Radny Andrzej Janeczko pytał kiedy zostaną zamontowane dwie lampy oświetleniowe w
Ługach.
Pan Burmistrz odpowiedział, że jest potrzeba wykonania dokumentacji dla posadowienia tych
lamp, ponieważ nie było zgody mieszkańców na lampy solarne. Działka drogowa jest wąska
więc może zachodzić potrzeba wejścia na działkę osób fizycznych.
Radny Marek Gierat mówił, że w rowie przy drodze powiatowej Gozdów- Feliksów zalegają
śmieci wielkogabarytowe. Prosił o ponowne wystąpienie do powiatu o uprzątnięcie rowu.
Radny Karol Sitek pytał co z budową oświetlenia na boisku Zjednoczonych w Strykowie.
Pan Burmistrz odpowiedział, że toczy się postępowanie przetargowe, wykonawca ma
uzupełnić dokumentację przetargową ( trwa to już ok.2,5 miesiąca). Jeżeli zostaną
uzupełnione dokumenty nastąpi rozstrzygniecie przetargowe, zostanie podpisana umowa z
wykonawcą.
Radny Jarosław Włodarczyk pytał kiedy nastąpi przejęcie dróg serwisowych od generalnej
dyrekcji. Radny prosił o utwardzanie dróg gminnych, które są dziurawe.
Pan Burmistrz odpowiedział, że utwardzanie dróg będzie się odbywało sukcesywnie w miarę
możliwości Gminy.
Nie ma rozmów z generalną dyrekcją dotyczących przejęcia dróg serwisowych. Należy
jeszcze z naszej strony przeanalizować które drogi ewentualnie chcielibyśmy przejąć.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Z. Kubiak

Przewodniczący
Komisji budżetu
Rady Miejskiej w Strykowie
Grzegorz Kozłowski

4

