P R O T O K Ó Ł Nr 23/2020
z posiedzenia Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się
w dniu 7 grudnia 2020 r. i w dniu 11 grudnia 2020 r.
Posiedzenie Komisji w dniu 7 grudnia 2020 r. było transmitowane i zostało udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.strykow.pl/?a=11913
Posiedzenie Komisji w dniu 11 grudnia 2020 r. było transmitowane i zostało udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.strykow.pl/?a=11914
Posiedzenie rozpoczęto 7 grudnia 2020 o godz. 10:30. O godz. 13.42 przewodniczący
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie stawek opłat za odbiór odpadów Komunalnych na 2021 rok.
2. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
W posiedzeniu Komisji w dniu 7 grudnia 2020 r. wzięło udział 13 członków Komisji.
Obecni:
1. Dariusz Dziewulski
2. Marek Gierat
3. Andrzej Janeczko
4. Paweł Kasica
5. Grzegorz Kozłowski
6. Wincenty Majchrzak
7. Jakub Mielczarek
8. Łukasz Orłowski
9. Damian Perek
10. Tadeusz Rosiński
11. Bartłomiej Roszczypała
12. Karol Sitek
13. Mateusz Słojewski
14. Anna Ślęzak
15. Jarosław Włodarczyk
W posiedzeniu Komisji budżetu brał udział Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa.
Przewodniczący Komisji poinformował, że do posiedzenia Komisji w dniu 7 grudnia 2020 r.
wpłynął jeszcze jeden projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2021 rok do
opiniowania przez Komisję.
Radny Andrzej Janeczko mówił o tym, że ze względu na fakt, że projekt uchwały radni
otrzymali w dniu dzisiejszym przed posiedzeniem Komisji, nie mieli możliwości
wcześniejszego zapoznania się z tym projektem i należałoby przełożyć omówienie tej
uchwały na inny termin.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa poinformował, że właśnie po to jest posiedzenie
Komisji aby dyskutować na temat dofinansowania dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Strykowie , poza tym uchwały są przygotowywane na bieżąco.
Radny Karol Sitek poparł wypowiedź radnego Andrzeja Janeczko i był zdania aby nad
uchwałą dyskutować na kolejnym posiedzeniu Komisji.
Głosowano wniosek w sprawie:
przyjęcie porządku posiedzenia komisji
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
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ZA (7)
Marek Gierat, Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Jakub Mielczarek, Damian Perek, Mateusz
Słojewski, Anna Ślęzak
PRZECIW (4)
Dariusz Dziewulski, Andrzej Janeczko, Karol Sitek, Jarosław Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Wincenty Majchrzak, Tadeusz Rosiński
NIEOBECNI (2)
Łukasz Orłowski, Bartłomiej Roszczypała
Ad. pkt 1. Omówienie stawek opłat za odbiór odpadów Komunalnych na 2021 rok.
Dyskusja na posiedzeniu Komisji dotyczyła projektu uchwały w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki
tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i
zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.
W dyskusji głos zabrali:
Radny Jarosław Włodarczyk wniósł o niepodwyższanie opłat z tytułu odbioru odpadów
komunalnych i uzasadnił swoją wypowiedź.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił o tym z czego wynika proponowany
wzrost kosztów za odbiór odpadów komunalnych, o zmianie systemu rozliczania się z
wykonawcą za odbiór odpadów komunalnych- przejście z systemu ryczałtowego na system
tonażowy.
Radny Marek Gierat zaapelował do radnych aby uchwalić jak największą dotację do odbioru
śmieci, aby mieszkańcy płacili jak najmniej.
Radny Mateusz Słojewski pytał Burmistrza czy ze względu na to, że z wykonawcą będziemy
rozliczać się według systemu tonażowego jaki przewidywany jest system kontroli tego
systemu i na jaki okres zamierza Gmina zawrzeć umowę z wykonawcą na odbiór odpadów?
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa zwrócił się do radnych o wskazanie jaka
inwestycję zdjąć z projektu budżetu na 2021 rok aby móc pokryć koszty odbioru odpadów w
wysokości 600 tys. zł.
Burmistrz mówił o inwestycjach na 2021 rok, które zostały ujęte w projekcie budżetu na 2021
rok.
Umowa z firmą odbierająca odpady zawarta będzie na 1 rok.
Radny Karol Sitek mówił, że spodziewa się głosowania wniosku radnego Włodarczyka.
Radny mówił, że jest przeciwny podwyższeniu opłaty poza tym informował, że na spotkaniu
Klubu Radnych sprawa ta była dyskutowana i Klub opowiedział się za niepodwyższaniem
opłaty, a jeżeli już to o ,,symboliczną złotówkę ˮ.
Radny mówił, że mówiąc o podwyżkach opłat u nas zawsze patrzymy na inne gminy jak
podwyższają opłaty natomiast nie mówimy o tym jakie inwestycje są realizowane w tych
innych gminach, a w Strykowie mało co widać inwestycji.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił o brakujących środkach np. na budowę
drogi Smolice-Swędów gdzie brakuje nam ok. 2 mln zł. Poza tym są inne inwestycje ujęte w
projekcie budżetu, na które po rozstrzygnięciach przetargowych może okazać się, że brakuje
pieniędzy.
Przy omawianiu projektu budżetu zostały radnym przedstawione stawki podatkowe do
uchwalenia na rok przyszły na terenie naszej gminy oraz przedstawione zestawienie jaka jest
wysokość takich stawek w innych gminach ościennych.
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Rada podjęła uchwałę ze stawkami podatkowymi na rok 2021, które nie zostały podniesione.
Dokładamy do funkcjonowania linii autobusowych aby nasi mieszkańcy mogli z nich
korzystać.
Dochody Gminy wzrosną na skutek podjętych kontroli w terenie gdzie okazuje się, że ok.
20% nieruchomości nie było opodatkowanych a wcześniej nie było takich kontroli.
Mówiąc o niepewnej sytuacji gospodarczej musimy mieć na uwadze, że jest ona niepewna dla
mieszkańców ale też dla samorządów.
Radny Wincenty Majchrzak podzielił wcześniejsze wypowiedzi radnych o niepodwyższanie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i pozostawienie ich na poziomie roku
bieżącego.
Radny wystąpił z propozycją aby zbieraną makulaturę mógłby we własnym zakresie w
okresie letnim gromadzić a później spalać Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Strykowie z wykorzystaniem na cele grzewcze.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że nie zawsze makulatura dobrze się
spala, trzeba byłoby zatrudnić wtedy pewno 2 dodatkowe osoby, które wykonywałyby
spalanie, a nie wiadomo czy efekt pozyskania ciepła spełniałby warunki ekonomiczne.
Dziś olbrzymim problemem jest odbiór bioodpadów, których ilość gwałtownie rośnie.
Burmistrz zwrócił się do radnych o wskazanie z jakich środków pokryć brakujące 600 tys. zł
aby nie podnosić opłaty za odbiór odpadów komunalnych.
Radny Tadeusz Rosiński mówił o tym, że przy każdej gminie powinien być kompostownik
gdzie zielone odpady można spożytkować jako nawóz.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że pomysł jest dobry, ale jak to ma
wyglądać, kto ma odbierać bioodpady od mieszkańców bo jeżeli zakład gospodarki
komunalnej to też będą koszty. Poza tym instalacje kompostowników są obwarowane
przepisami, dla osób prywatnych takich obwarowań nie ma.
Radny Andrzej Janeczko poparł wniosek radnego Jarosława Włodarczyka o nie podnoszeniu
opłat z tytułu odbioru odpadów. Radny proponował spotkanie poza anteną aby omówić te
sprawy skąd wziąć 600 tys. zł. Zdaniem radnego nie można ważyć na jednej szali inwestycji i
stawek opłat za śmieci.
Radny Łukasz Orłowski proponował nie zdejmować środków z przedłożonego przez
Burmistrza projektu budżetu i pytał czy istnieje możliwość zaciągnięcia dodatkowego kredytu
na pokrycie tych 600 tys. zł aby dofinansować odbiór odpadów komunalnych.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa odpowiedział, że nie jest to możliwe ponieważ
projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w
Łodzi. Burmistrz mówił, że również nie jest za podniesieniem stawek opłat za odbiór
odpadów komunalnych, natomiast budżet jest ze sobą ściśle połączony mając na uwadze m.in.
kwestię śmieci, inwestycji, wydatków na oświatę.
Zaproponowany budżet na 2021 rok został tak wyliczony jak nas na to stać. Zasada jest taka,
że jeżeli rada uchwali budżet to Burmistrz jako organ wykonawczy będzie go realizował.
To państwo radni proponowaliście na wcześniejszym posiedzeniu Komisji aby nie ruszać
wydatków w proponowanym budżecie m.in. na oświatę, na pomoc społeczną a należy
również mieć na uwadze wzrost ,, janosikowego ˮ, które odprowadzamy do budżetu państwa.
Radny Jarosław Włodarczyk mówił o tym, że jako pierwszy samorząd powinniśmy wystąpić
do rządu polskiego o budowę spalarni śmieci na terenie powiatu zgierskiego albo tak jak była
planowana w Piaskach Bankowych.
Przewodniczący Komisji apelował do radnego Włodarczyka o doprecyzowanie wniosku w
sprawie nie podnoszenia opłat za odpady komunalne.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że jako samorząd występujemy w
ramach Związku Międzygminnego Bzura o budowę spalarni odpadów, wszystkie samorządy
o tym dyskutują.
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Radny Andrzej Janeczko mówił, że przysłuchując się wypowiedzi radnych rozumie, że chodzi
wszystkim o pozostanie przy tych stawkach opłat jakie były. Odnosząc się do wypowiedzi
Burmistrza radny mówił, że wszystkie inwestycje w projekcie budżetu zostały
zaproponowane przez Burmistrza.
Radny proponował poddać pod głosowanie Komisji wniosek zgłoszony przez radnego
Włodarczyka.
Głosowanie nad uchwałą w sprawie dotacji dla ZGKiM w Strykowie, którą radni otrzymali
tuż przed posiedzeniem Komisji przełożyć na kolejną Komisję a w zamian wprowadzić pkt
Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji poinformował, że omawianie projektu uchwały w sprawie dotacji
dla ZGK i M przewidziane jest w punkcie Sprawy różne, zgodnie z przegłosowanym
porządkiem posiedzenia.
Przewodniczący Komisji wrócił do wniosku złożonego przez radnego Włodarczyka i poprosił
Pana Burmistrza o szczegółowe wyjaśnienie zapisów projektu uchwały zwłaszcza
dotyczących obniżenia opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2021
roku musimy w uchwale określić zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów bio, dlatego
nie wie do końca co radny Włodarczyk proponuje.
Burmistrz przypomniał, że na ostatniej Komisji radni zdejmowali zadania inwestycyjne i
proponowali przeznaczenie środków finansowych z tych zadań na inne.
Burmistrz poprosił radnego Włodarczyka o doprecyzowanie wcześniej postawionego
wniosku.
Radny Karol Sitek mówił, że jego zdaniem nie powinny być z terenów wiejskich odbierane
odpady bio, ponieważ można je wykorzystać tak jak proponował radny Rosiński.
Radny Karol Sitek przypomniał, że radny Gierat składał wniosek, który Komisja przyjęła na
wcześniejszym posiedzeniu dotyczący nie podnoszenia podatków, gdzie nie było
wskazywane źródło wsparcia finansowego i pytał dlaczego teraz należy wskazać takie źródło
przy wniosku radnego Włodarczyka? Radny prosił Przewodniczącego o przedstawienie
procedury głosowania wniosku.
Radny pytał kto będzie korzystał ze zwolnienia w wysokości 2 zł zaproponowanych w
uchwale.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że wniosek radnego Gierata był złożony
przed przekazaniem projektu budżetu radzie.
Co do odbioru odpadów bio Burmistrz mówił, że wcześniej z terenów wiejskich nie było
takich ilości tych odpadów ponieważ były zagospodarowane przez wytwarzających je,
natomiast teraz odpady bio są oddawane i z terenu miasta oraz również przez mieszkańców
wsi. Nie mamy instalacji do przetwarzania odpadów bio, nie możemy kompostować odpadów
zielonych.
Radny Andrzej Janeczko mówił, że z wypowiedzi Burmistrza wynika, że najważniejsza jest
budowa wodociągów. Jako Rzecznik prasowy Klubu Radnych mówił o tym, że dom kultury
powinien być budowany oddzielnie ponieważ realizowanie wspólnej ogromnej inwestycji
łącznie ze centrum szkolno-sportowym może nie dojść do skutku. Jest szkoła nr 1 w
Strykowie, przy niej balon- w jakiś sposób potrzeby są zabezpieczone. Dom kultury natomiast
pracuje w opłakanych warunkach. Należy przystąpić do budowy domu kultury jak najszybciej
a nad centrum szkolno-sportowym spokojnie pracować.
Radny Grzegorz Kozłowski mówił, że inwestycja budowy domu kultury i centrum powinna
być realizowana jednocześnie.
Radny Dariusz Dziewulski mówił, że zastosowanie ulgi w wysokości 2 zł za odbiór odpadów
bio nie dotyczy mieszkańców bloków. Radny proponował pozostawienie stawki za odpady w

4

takiej wysokości jak była. Zdaniem radnego podwyższenie opłaty spowoduje, że kosze
osiedlowe będą przepełnione, ludzie nie będą płacić.
Radny mówił o środkach przeznaczonych do dyspozycji osiedli, które gdzieś zniknęły a z
których można dofinansować odbiór odpadów aby nie podwyższać stawek.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że środki sołeckie nie zginęły, są
wykonywane z nich inwestycje, średnio było to ok.56 tys. zł na jedno Osiedle , np. w osiedlu
Batorego były to środki w wysokości ok.200 tys. zł, które zostaną przekazane dla Starostwa
Powiatowego w Zgierzu na wykonanie chodnika przy ul. Kolejowej w Strykowie.
Radny Tadeusz Rosiński mówił, że na temat bio odpadów zostało powiedziane bardzo dużo.
Radny proponował kolejne spotkanie w tej sprawie celem przedyskutowania i wypracowania
stanowiska i postawił wniosek aby na bieżącym posiedzeniu nie wydawać opinii do projektu
uchwały.
Radny Andrzej Janeczko poparł głos radnego Rosińskiego.
Należy przedyskutować obniżenie stawki dla tych, którzy będą kompostować bio.
Radny Janeczko proponował spotkanie bez kamer w celu omówienia dotacji dla ZGK i M w
Strykowie.
Przewodniczący Komisji zwrócił się ponownie do radnego Włodarczyka o doprecyzowanie
wniosku o nie podnoszenie stawki opłaty za odbiór odpadów.
Radny Jarosław Włodarczyk zwrócił się do Burmistrza aby przy podpisywaniu umowy z
firmą na odbiór odpadów zawrzeć zapis, że brakującą kwotę zrekompensować nadwyżką
budżetową, która powstanie z inwestycji.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że nie może wpisać w umowie z
wykonawcą, że będą oszczędności i z nich pokryje niedobór. Trzeba znaleźć jeszcze teraz
środki finansowe aby przyjąć budżet na 2021 rok.
Radny Włodarczyk mówi o stawce 19 zł a należy mieć na uwadze również jej obniżenie za
biokompostownik.
Burmistrz wyraził chęć spotkania w warunkach reżimu sanitarnego celem omówienia jeszcze
raz spraw związanych z ustaleniem stawek za odbiór odpadów komunalnych.
Radny Tadeusz Rosiński wnioskował o nie głosownie na dzisiejszym posiedzeniu stawek za
odbiór odpadów i wydawania opinii do projektu budżetu.
Nie wydawać opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od
nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Radny Paweł Kasica zgłosił wniosek formalny o przerwę w posiedzeniu Komisji i
przegłosowanie wniosku w pierwszej kolejności.
Głosowano wniosek w sprawie:
o przerwę w posiedzeniu Komisji i przegłosowanie wniosku w pierwszej kolejności.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (10)
Dariusz Dziewulski, Marek Gierat, Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Wincenty Majchrzak,
Jakub Mielczarek, Damian Perek, Tadeusz Rosiński, Mateusz Słojewski, Anna Ślęzak
PRZECIW (2)
Andrzej Janeczko, Jarosław Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Karol Sitek
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NIEOBECNI (2)
Łukasz Orłowski, Bartłomiej Roszczypała
Po głosowaniu Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę w posiedzeniu Komisji.
KONTYNUACJA POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU W DNIU 11 GRUDNIA 2020 r.
Posiedzenie Komisji w dniu 11 grudnia 2020 r. było transmitowane i zostało udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.strykow.pl/?a=11914
Obrady rozpoczęto 11 grudnia 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 13:00 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:
1. Dariusz Dziewulski
2. Marek Gierat
3. Andrzej Janeczko
4. Paweł Kasica
5. Grzegorz Kozłowski
6. Wincenty Majchrzak
7. Jakub Mielczarek
8. Łukasz Orłowski
9. Damian Perek
10. Tadeusz Rosiński
11. Karol Sitek
12. Mateusz Słojewski
13. Anna Ślęzak
14. Jarosław Włodarczyk
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2021 rok.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na pierwsze półrocze 2021 roku.
3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji w tym opiniowanie
projektów uchwał.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku posiedzenia.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Marek Gierat, Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Wincenty Majchrzak, Jakub Mielczarek,
Damian Perek, Tadeusz Rosiński, Mateusz Słojewski, Anna Ślęzak, Jarosław Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Dariusz Dziewulski, Andrzej Janeczko, Karol Sitek
NIEOBECNI (1)
Łukasz Orłowski
Ad. pkt 1. Omówienie stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2021 rok.
Głosowano wniosek w sprawie:
Wnioskuję o wprowadzenie w § 2 projektu uchwały następującego zapisu: Ustala się stawkę
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadającą na jednego mieszkańca
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zamieszkującego daną nieruchomość w wysokości 23,00 zł miesięcznie. Środki finansowe na
pokrycie różnicy w wysokości stawki ( z 25 zł do 23 zł) sfinansować z:
1) 35 tys. zł pochodzące z przeznaczeniem na zakup laptopów dla radnych,
2) 5 tys. zł środki finansowe z wniosku Komisji budżetu na zakup tylko jednej stacji
pomiarowej jakości powietrza
3) 50 tys. zł z wniosku Komisji budżetu na zadanie wykonanie chodnika przy ul.
Paderewskiego w Stryków,
4) 150 tys. zł ze środków z zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w
m. Stary Imielnik- Dobieszków- Michałówek- Ługi, Sosnowiec-Pieńki
5) § 3 projektu uchwały – bez zmian ( 2 zł za kompostowanie odpadów bio)
6) § 4 pozostaje bez zmian - 46 zł opłata podwyższona ( wnioskodawca Radny Paweł
Kasica uzasadnił wniosek).
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (7)
Marek Gierat, Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Jakub Mielczarek, Damian Perek, Mateusz
Słojewski, Anna Ślęzak
PRZECIW (5)
Dariusz Dziewulski, Andrzej Janeczko, Tadeusz Rosiński, Karol Sitek, Jarosław Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wincenty Majchrzak
NIEOBECNI (1)
Łukasz Orłowski
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa po głosowaniu wniosku wprowadził
autopoprawkę do projektu uchwały zgodną z wnioskiem Komisji
Głosowano wniosek w sprawie:
wprowadzenia autopoprawki przez Burmistrza Strykowa
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (7)
Marek Gierat, Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Jakub Mielczarek, Damian Perek, Mateusz
Słojewski, Anna Ślęzak
PRZECIW (5)
Dariusz Dziewulski, Andrzej Janeczko, Tadeusz Rosiński, Karol Sitek, Jarosław Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wincenty Majchrzak
NIEOBECNI (1)
Łukasz Orłowski
Głosowano w sprawie:
wydania opinii do projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od
nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wraz z autopoprawką
( z przyjętego wniosku formalnego).
Wyniki głosowania
ZA: 7, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
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Wyniki imienne:
ZA (7)
Marek Gierat, Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Jakub Mielczarek, Damian Perek, Mateusz
Słojewski, Anna Ślęzak
PRZECIW (5)
Dariusz Dziewulski, Andrzej Janeczko, Tadeusz Rosiński, Karol Sitek, Jarosław Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Wincenty Majchrzak
NIEOBECNI (1)
Łukasz Orłowski
Ad. pkt 2. Ustalenie planu pracy Komisji na pierwsze półrocze 2021 roku.
Styczeń
1. Informacja dotycząca pracy Domu Kultury w Strykowie w czasie pandemii.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
Luty
1. Informacja na temat założenia spółki komunalnej.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
Marzec
1. Tworzenie odpowiednich warunków dotyczących zagospodarowania terenów Zalewu.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
Kwiecień
1. Informacja dotycząca przetargów na zadania inwestycyjne przyjęte w budżecie Gminy
Stryków na 2021 r.
2. Wizytacja w oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
Maj
1. Omówienie realizacji budżetu przyjętego na rok 2021 r.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
Czerwiec
1. Ustalenie planu pracy Komisji na drugie półrocze 2021 roku.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
W trakcie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zabierali głos w sprawie propozycji do
planu pracy Komisji.
Głosowano wniosek w sprawie:
Ustalenie planu pracy Komisji na pierwsze półrocze 2021 roku odczytanego przez
Przewodniczącego Komisji.
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Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Wincenty Majchrzak, Jakub Mielczarek, Łukasz
Orłowski, Damian Perek, Tadeusz Rosiński, Mateusz Słojewski, Anna Ślęzak, Jarosław
Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Dariusz Dziewulski, Andrzej Janeczko, Karol Sitek
BRAK GŁOSU (1)
Marek Gierat
Ad. pkt 3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji w tym
opiniowanie projektów uchwał.
Głosowano w sprawie:
wydania opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy
Stryków.
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (10)
Dariusz Dziewulski, Marek Gierat, Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Wincenty Majchrzak,
Łukasz Orłowski, Damian Perek, Mateusz Słojewski, Anna Ślęzak, Jarosław Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Andrzej Janeczko, Tadeusz Rosiński, Karol Sitek
BRAK GŁOSU (1)
Jakub Mielczarek
Głosowano w sprawie:
wydania opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2021 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Gierat, Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Wincenty Majchrzak, Łukasz Orłowski,
Damian Perek, Mateusz Słojewski, Anna Ślęzak
PRZECIW (1)
Jarosław Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Dariusz Dziewulski, Andrzej Janeczko, Tadeusz Rosiński, Karol Sitek
BRAK GŁOSU (1)
Jakub Mielczarek
Głosowano w sprawie:
wydania opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków na rok 2021.
Wyniki głosowania
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ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (8)
Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Wincenty Majchrzak, Damian Perek, Karol Sitek,
Mateusz Słojewski, Anna Ślęzak, Jarosław Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Dariusz Dziewulski, Marek Gierat, Andrzej Janeczko, Tadeusz Rosiński
BRAK GŁOSU (2)
Jakub Mielczarek, Łukasz Orłowski
Głosowano w sprawie:
wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Stryków na rok 2021.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 2, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (8)
Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Wincenty Majchrzak, Damian Perek, Karol Sitek,
Mateusz Słojewski, Anna Ślęzak, Jarosław Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Dariusz Dziewulski, Marek Gierat, Andrzej Janeczko, Tadeusz Rosiński
BRAK GŁOSU (2)
Jakub Mielczarek, Łukasz Orłowski
Głosowano w sprawie:
wydania opinii do projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji
Stryków.
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (8)
Marek Gierat, Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Wincenty Majchrzak, Łukasz Orłowski,
Damian Perek, Mateusz Słojewski, Anna Ślęzak
PRZECIW (1)
Jarosław Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4)
Dariusz Dziewulski, Andrzej Janeczko, Tadeusz Rosiński, Karol Sitek
BRAK GŁOSU (1)
Jakub Mielczarek
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mając na uwadze wynik głosowania nad
projektem tej uchwały mówił, że podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji jest
dokumentem niezbędnym dla Gminy Stryków aby móc ubiegać się o zewnętrzne środki
finansowe z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji na terenie gminy Stryków.
Burmistrz Strykowa szczegółowo omówił funkcjonowanie aglomeracji Stryków.
Radny Karol Sitek złożył wniosek o cofnięcie decyzji Burmistrza w sprawie podniesienia
stawki bazowej czynszu w mieszkaniach komunalnych i obniżenie jej do poprzedniej
obowiązującej stawki tj. 3,20 zł
Uzasadniając wniosek Radny Karol Sitek mówił o tym, że mieszkania komunalne zajmują
osoby, których nie stać na zakup mieszkania lub są to osoby niezaradne życiowo dlatego
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gminy stosują niskie stawki czynszu dla tego typu mieszkań. Trwający okres pandemii
według radnego też nie jest dobrym czasem na stosowanie tego typu podwyżek.
Radny zwrócił się z zapytaniem do radnego Kasicy, czym kierował się stawiając wniosek o
zdjęcie środków w budżecie z inwestycji, które dotykają miasto stryków i z zakupu laptopów
dla radnych co nie pozwala na prawidłowe sprawowanie mandatu radnego.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że stawka czynszu zależy m.in. od
standardu mieszkań komunalnych. Ostatnio oddany blok mieszkalny przy ul. Sowińskiego ma
najwyższy standard lokali i posiada wszystkie media.
Ostatnia podwyżka stawki czynszu była w 2016 roku.
Burmistrz Strykowa szczegółowo omówił koszty utrzymania lokali komunalnych i
przedstawił w jakiej wysokości kształtuje się wysokość czynszu w przykładowych lokalach
w zasobach komunalnych.
Ustalanie stawek czynszu w mieszkaniach komunalnych należy do kompetencji Burmistrza a
nie do kompetencji rady gminy.
Radny Andrzej Janeczko odniósł się do wypowiedzi radnego Karola Sitka oraz pytał dlaczego
radny Kasica złożył wniosek o zdjęcie 150 tys. zł z budowy kanalizacji w Ługach.
Radny Paweł Kasica mówił, że zasada jest taka, że jak dokładamy w budżecie na
jakiekolwiek zadanie to wskazujemy z czego mają te środki pochodzić.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że po podwyżce stawka bazowa będzie
wynosiła 3,70 zł ( podniesiona o 50 gr ).
Burmistrz przedstawił przykładowe wysokości stawek czynszu: na przykładzie bloku
komunalnego przy ul. Sowińskiego ( gdzie są wszystkie media) stawka bazowa będzie
wynosiła 7,59 zł za 1 m² , a dla budynku , który położony jest przy ul. Kościuszki gdzie nie
ma ogrzewania sieciowego jest tylko kanalizacja, trzeba palić w piecu bo nie ma innego
ogrzewania stawka bazowa będzie wynosiła 4,07 zł za m².
Na podanych przykładach widać, że są rozbieżności w stawkach ponieważ są rozbieżności w
standardzie lokali. Są lokale o wyższym standardzie i o niższym.
Poza tym dotujemy w kwocie 266 tys. zł jako Gmina Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Strykowie aby nie podnosić drastycznie czynszu.
Na posiedzeniu Komisji głos zabrał Pan Marcin Leśny radca prawny i odniósł się do wniosku
złożonego przez radnego Karola Sitka.
Zdaniem radcy prawnego wniosek może być traktowany jako indywidualny wniosek złożony
przez radnego bezpośrednio do Burmistrza Strykowa lub jako wniosek skierowany do
Komisji, nad którym członkowie Komisji głosują.
Głosowano wniosek w sprawie:
( wnioskodawca Radny Karol Sitek)
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5
Wyniki imienne:
ZA (5)
Andrzej Janeczko, Wincenty Majchrzak, Tadeusz Rosiński, Karol Sitek, Jarosław
Włodarczyk
PRZECIW (3)
Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Mateusz Słojewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Gierat
NIEOBECNI (5)
Dariusz Dziewulski, Jakub Mielczarek, Łukasz Orłowski, Damian Perek, Anna Ślęzak
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Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa przestawił na posiedzeniu Komisji sprawę
dotyczącą funkcjonowania linii autobusowej A 2 i mówił, że w listopadzie b.r. Prezydent
Zgierza, jako organizator przewozów linii A2, zwrócił się do samorządowców, którzy
dofinansowują zgodnie z porozumieniem tę linię, o dwie rzeczy: albo zawieszenie linii,
ponieważ jest ona w ocenie miasta Zgierza nierentowna, albo o dofinansowanie tej linii i
zwiększenie wkładów udziału naszej jednostki.
Burmistrz Strykowa przestawił wkład finansowy poszczególnych gmin w funkcjonowanie
linii A 2: Aleksandrów Łódzki dofinansowuje około 53 tys. zł, Gmina Stryków około 180
tys. zł, Gmina Zgierz około 20 tys zł, Starostwo Powiatowe 110 tys. zł, natomiast Gmina
Miasta Zgierz 756 tys. zł. Sprzedaż biletów jest na poziomie około 65tys. zł. W przesłanej
kalkulacji przez Miasto Zgierz i przez Miejskie Usługi Komunikacyjne Spółka miasta
Zgierza, propozycja jest 119 tys. zł dla Aleksandrowa, 488 tys. dla Gminy Stryków, Gmina
Zgierz 154 tys. Starostwo Powiatowe 150 tys., Gmina Miasto Zgierz 241tys.zł. Sprzedaż
biletów na poziomie na podobnym poziomie po 65 tys. zł. Czyli w kalkulacji miasta Zgierza
wychodzi, że jest 15,15% udziału, wzrośnie do 40,13% udziału. Nie jesteśmy za likwidacją
linii. Mamy porozumienie, które realizujemy, natomiast należy dokonać analizy zmiany
funkcjonowania komunikacji gminnej.
Radny Paweł Kasica mówił, że jego zdaniem rozwiązanie komunikacyjne, czyli zamiana linii
2 na minibusy spełni wymaganie, bo jednak obsługa ilościowa tych osób nie jest imponująca
z zachowaniem kursów, które odbywały się teraz. Jeśli będzie można zrobić tą usługę taniej,
jak najbardziej. Nie jesteśmy na stałe przywiązani do miasta Zgierza, że musimy razem
wspólną komunikację robić. wyłonienie innej komunikacji tańszej z tą liczebnością kursów
rozwiąże temat.
Radny Mateusz Słojewski mówił, że w kontekście dwójki, to wydaje mi się, że nawet jak się
poczyta na pewnych forach dyskusyjnych, to raczej mieszkańcy Strykowa oraz osoby, które
do nas dojeżdżają raczej chcą rozszerzenia tego i wydaje mi się, że to czy będą jeździć
dwójką, czy też busem naszym, to tak naprawdę nie będzie miało znaczenia tylko chodzi o to,
żeby pokryć tą potrzebę transportu tak. Zatem jeśli mielibyśmy nasze busy rozszerzyć, czy to
do Cezaka czy gdzieś w rejon Skotnik to wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry pomysł
jeśli mielibyśmy na tym wyjść korzystnie finansowo. I jeszcze na pewno należałoby
rozpatrzyć problem 60, bo to też jest taki głos gdzieś tutaj ludności, mówi się o tym, że
kursów jest trochę za mało, że 60 są przepełnione, że na niektórych kursach autobusy są nie
takiej długości jak powinny być, że niektóre są przegubowe, że niektóre są krótkie. Także
warto pochylić się nad tym tematem i w tym rejonie rozbudować transport 60, a tam zamienić
na busy gminne.
Radny Tadeusz Rosiński mówił, że jeżeli jest możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania
komunikacji w formie busów to należy to wykorzystać.
Radna Anna Ślęzak mówiła, że jest za tym, aby obsługiwać na tej linii busami. Będzie to
bardziej ekonomiczne dla naszej Gminy.

Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa mówił, że po dyskusji stanowisko jest takie, że
na 488 tys. zł nie ma naszej zgody, jest zgoda żeby komunikacja kontynuowana była na
dotychczasowych zasadach. Jeżeli Zgierz wypowie porozumienie to po prostu będziemy
rozważać możliwość przedłużenia naszych linii, które dzisiaj jeżdżą tylko po terenie Gminy
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oraz rozszerzenie komunikacji do Skotnik.
Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący
Komisji budżetu
Rady Miejskiej w Strykowie
Grzegorz Kozłowski

Przygotowała: Zdzisława Kubiak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl
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