Rada Miejska w Strykowie
Komisja budżetu
P R O T O K Ó Ł Nr 24/2021
z posiedzenia Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie, które odbyło się
w dniu 19 stycznia 2021 r.
Posiedzenie Komisji w dniu 19 stycznia 2021 r. było transmitowane i zostało udostępnione w
Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.strykow.pl/?a=12017
Obrady rozpoczęto 19 stycznia 2021 r. o godz. 10:00, a zakończono o godz. 11:44 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. Informacja dotycząca pracy Domu Kultury w Strykowie w czasie pandemii.
2. Opiniowanie projektów uchwał.
3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia porządku posiedzenia.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (9)
Dariusz Dziewulski, Andrzej Janeczko, Paweł Kasica, Grzegorz Kozłowski, Wincenty
Majchrzak, Damian Perek, Karol Sitek, Anna Ślęzak, Jarosław Włodarczyk
BRAK GŁOSU (1)
Tadeusz Rosiński
NIEOBECNI (4)
Marek Gierat, Jakub Mielczarek, Łukasz Orłowski, Mateusz Słojewski
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Ad. pkt 1. Informacja dotycząca pracy Domu Kultury w Strykowie w czasie pandemii.

Działalność Ośrodka Kultury i Rekreacji w Strykowie
w okresie Covid – 19
Okres pandemii w znacznym stopniu zweryfikował plany pracy Ośrodka Kultury i Rekreacji
na 2020 rok. Wszystkie działania jakie instytucja mogła podjąć musiały być dostosowane do
zaleceń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także Głównego Inspektora
Sanitarnego. Obostrzenia w dużym stopniu doprowadziły do weryfikacji pewnych form
działalności kulturalnej ,do której szczególnie przyzwyczajeni byli nasi odbiorcy. Nie
mieliśmy możliwości zrealizowania całej palety imprez plenerowych, pikników, festynów czy
koncertów muzycznych.
Zajęcia stałe
1. od 12 marca do czerwca- w ówczesnym czasie instytucja(podobnie jak szkoły) zawiesiła
w dużym stopniu prowadzenie zajęć stałych. Były to decyzje podejmowane również w drodze
konsultacji z wieloma podobnie funkcjonującymi domami kultury.
2.od czerwca oraz po wakacjach tj. od początku września – od czerwca wznowione
zostały wszystkie zajęcia stałe (na salę wrócił Zespół Agat, odbywały się zajęcia teatralne
grupy teatralnej „Pod sceną”, wokalne „Samosiejka”, instrumentalne, Zespół Twix, zajęcia
robotyki)- przy uwzględnieniu wszystkich obostrzeń, mających na celu zachowanie
bezpieczeństwa zarówno dzieci jak i instruktorów. Zmniejszona została przede wszystkim
liczebność grup do wymaganej ilości osób oraz zastosowano środki ochrony indywidualnej.
Środki ochrony, dezynfekcji a także informacje stosowane przez instytucje i filie:
- udostępnienie płynów do dezynfekcji i obowiązek ich stosowania,
- dystans między pracownikami, uczestnikami zajęć,
- obowiązek noszenia maseczek,
- umieszczenie na tablicach ogłoszeń informacji dotyczących stosowania środków ochrony i
dezynfekcji, kontakt do odpowiednich placówek (np. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno –
Epidemiologicznej w Łodzi), instruktaż i regulamin zachowania bezpieczeństwa i zasad
funkcjonowania DK w trakcie epidemii COVID-19
Pozostała działalność
Brak możliwości organizacji konkursów, koncertów wymusiła przeniesienie znacznej części
naszej działalności kulturalnej do internetu czyli w formie on-line. Pomimo tej sytuacji
instytucja prowadziła swoją działalności w takim wymiarze, w jakim dopuszczały
rekomendowane zalecenia i wytyczne.
DZIAŁALNOŚĆ OKIR w okresie III.2020- I.2021
3.04.2020

1.05.2020

25.05.2020
05.2020

Wielkanocne konkursy plastyczne dla dzieci ze szkół i
przedszkoli pt. ”Wielkanocna palma” oraz „Projekt
kubka z wielkanocnymi motywami”
Biało-Czerwona Majówka- informacje dotyczące
święta zamieszczono na stronach internetowych
instytucji. Dodatkowo umieszczane były zdjęcia z lat
ubiegłych przypominające strykowskie majowe
obchody.
Rodzinna kwarantanna na wesoło – ogłoszenie
konkursu rodzinnego, fotograficznego.
Cykl pt. ”Zainspiruj się”. Na stronie OKiR
zamieszczano inspiracje plastyczne” na tematy:
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26.05.2020

01.06.2020

18-21.06.2020

01.07- 31.08.2020
01.07.-31.08.2020

06-10.07.2020
14-21.08.2020
06.09.2020
17.09.2020
02.10.2020

19-23.10.2020

03.12.2020

03.12.2020

04.12.2020
14.12.2020

Zainspiruj się wiosną, Zwierzęta w malarstwie i
rysunku, Rower
Inspiracje kreatywno-plastyczne na Dzień Mamy,
instrukcje wykonania upominkowych prac
plastycznych
Dzień Dziecka- udostępnienie przedstawień
teatralnych Grupy Teatralnej „Pod sceną”
pt.”Mikołajek”, „Napowietrzna przygoda Franka
Próżniaka”, „Kury nie pieją”, „Nocna wyprawa”,
„Trójkątna bajka”
Kino samochodowe- wydarzenie plenerowe na
Targowisku Miejskim w Strykowie. Cykl 4 filmów dla
różnych grup odbiorców: wyświetlono filmy
komediowe, sensacyjne, bajka.
Sezon letni nad zalewem- funkcjonowanie kąpieliska
oraz wypożyczalni sprzętu wodnego
WAKACYJNE WTORKI dla dzieci- cykl zajęć i
warsztatów wakacyjnych: (przeprowadzono liczne
zajęcia plastyczne, kreatywne, robotyka, modelarstwo,
zajęcia ruchowo-sportowe)
Warsztaty taneczne dla Zespołu Agat
Stulecie Bitwy Warszawskiej- wystawa zdjęć,
ilustracji przed Domem Kultury.
Koncert Zespołów Playboys, Diwers Dance- na
Targowisku Miejskim w Strykowie
Uroczystości 81 Rocznicy Agresji wojsk sowieckich
na Polskę.
Warsztaty szydełkowania w Sołectwie Anielin
Swędowski- nt. „Szydełkowanie- nauka tworzenia
gwiazd i aniołów” (dwa spotkania)
Świerszczykowe Wierszyki- gminny etap konkursu
recytatorskiego. 31 prezentacji nadesłanych i
ocenianych przez jury w formie
on-line. Etap wojewódzki ( w Łódzkim Domu
Kultury) do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany.
XVIII Przegląd Wokalny. Cieszący się dużym
zainteresowaniem konkurs. Także w tej formie on-line
wystąpiło, przysyłając swoje nagrania, blisko 60
wykonawców z całego województwa. Konkurs oceniło
profesjonalne jury.
Świąteczne warsztaty plastyczne- „Zimowy świat
zamknięty w bombce”- warsztaty adresowane do
seniorów i przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich.
Uczestnikom
przekazano
pakiety
wszelkich
niezbędnych materiałów wraz ze szczegółową
instrukcją wykonania.
Warsztaty kreatywne w Sołectwie Anielin Swędowskinauka haftu temari.
Ogłoszenie plastycznego konkursu świątecznego dla
dorosłych„Bożonarodzeniowe
pudełko
z
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14.12.2020

22.12.2020

4-15.01.2021

08.01.2021

niespodzianką”
Ogłoszenie plastycznego konkursu dla dzieci
szkolnych i przedszkolaków- „Eko Gwiazda
Betlejemska”.
Koncert kolędowy pt. ”Na góralską nutę” w
wykonaniu Zespołu Góralska Hora. Link do koncertu
nadal dostępny na stronie instytucji.
Ferie zimowe- bogaty, różnorodny program feryjny
przeprowadzony został również w formie on-line.
Materiały plastyczne -pakiety, przekazano zapisanym
wcześniej uczestnikom wraz ze szczegółowymi
instrukcjami wykonania oraz linkami do filmików
instruktażowych, które dostępne są na stronie Ośrodka
Kultury, dzięki czemu mogą z nich korzystać
wszystkie dzieci, chętne do takiego spędzenia ferii.
Oprócz zajęć plastyczno-kreatywnych, odbyły się
również zajęcia teatralne (Spotkanie z teatrem
Kamishibai oraz teatrem cieni) oraz tworzenie lalek.
Przedstawienie teatralne dla najmłodszych -Teatru z
Kapelusza pt. „Co w trawie piszczy”.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Kultury i Rekreacji ubiegał się o dofinansowanie w
projekcie Infrastruktura Domów Kultury ogłoszonym przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Wyniki naboru nie zostały jeszcze ogłoszone.

Działalność DK Niesułków
w okresie Covid – 19
W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju, jaka ma miejsce od marca 2020, Dom
Kultury w Niesułkowie został zmuszony do zweryfikowania planów działalności i
dostosowania ich tak by były one zgodne z aktualnymi rozporządzeniami Rządowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego. Wiąże się to ze znacznym ograniczeniem wydarzeń kulturalnych,
czasowym zawieszeniem zajęć oraz zmianą formy działalności z uwzględnieniem pracy
online.
Ostatnim spotkaniem w tradycyjnej formie, tj. z publicznością, ale już przy uwzględnieniu
środków ostrożności (ograniczenie ilości osób, dystans) był Dzień Kobiet z Kulturą Włoską
13.03.2020.
Od tego momentu DK w Niesułkowie zawiesił zajęcia cykliczne, planowane spotkania,
koncerty itp. Od marca do maja 2020, placówka prowadziła działalność on line, publikując w
mediach społecznościowych (Facebook) serie z zakresu : Strykowskie biogramy, Zabytki
gminy Stryków, Niesułków, Przepisy Klubu Seniora, Wspomnienia Domu Kultury,
akcentując święta i rocznice, organizując wystawę fotograficzną „Piękno przyrody”,
ogłaszając konkurs literacki „Najbardziej nieprawdopodobna historia – Moje spotkanie z
kulturą” i konkurs wokalny „Dla Ciebie Mamo”.
Od czerwca DK wznowił cykliczne zajęcia tygodniowe – warsztaty wokalne Toniki,
Rozśpiewanej Ferajny, Lipkowianki, warsztaty plastyczne i robotykę.
23 czerwca współorganizowaliśmy z Klubem Seniora Noc Kupały (ognisko, koncert zespołu
Rozśpiewana Ferajna).
W okresie wakacyjnym w DK prowadzone były stacjonarne zajęcia dla dzieci i dorosłych (wg
tabeli).
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13.09 przy uwzględnieniu wszelkich zaleceń ochrony i dezynfekcji, DK zorganizował
Kabareton na Koniec Lata – impreza plenerowa z udziałem publiczności oraz gości (kabaret
Rewers, Moherowe Berety).
W tym czasie ogłoszono również trzy konkursy : literacki „List do Pana Cogito – TU I
TERAZ – MÓJ ŚWIAT INNY NIŻ ZAZWYCZAJ” oraz plastyczno – fotograficzny „Jesień
w liściach zamknięta”, a w listopadzie konkurs wokalny „Hej Kolęda, Kolęda”.
Począwszy od października aż do końca roku organizowano warsztaty plastyczne zarówno dla
dzieci jak i dorosłych.
W okresie od 4 – 15.01 prowadzone były w formie online, zajęcia feryjne w ramach
Kreatywnych Ferii Zimowych (wg tabeli).
16.01 DK w Niesułkowie przedstawił online Koncert Kolęd, Pastorałek i Piosenek
Świątecznych w wykonaniu zespołów działających przy DK oraz laureatów konkursu
wokalnego Hej Kolęda, Kolęda.
W tym czasie zespoły działające przy DK nie ustawały w promocji swojej działalności i
gminy Stryków, prezentując swoje wykonania na konkursach i festiwalach (głównie online) –
wykaz wg tabeli.
W okresie sprawozdawczym DK w Niesułkowie ubiegał się o dofinansowanie w projektach:
- Kultura Interwencje – program Narodowego Centrum Kultury (decyzja negatywna)
- Doposażenie orkiestr i zespołów muzycznych … - program prowadzony przez LGD
Polcentrum (decyzja pozytywna, brak dostępnych środków z programu)
- Kultura ludowa i tradycyjna – program MKiDN (oczekiwanie na decyzję)
DZIAŁALNOŚĆ DK NIESUŁKÓW W OKRESIE III.2020 – I.2021
7.03.2020
Dzień Kobiet z kulturą Włoch:
- koncert Alberto Amati
- prelekcja Stefano Cavallo
20.03 – 30.04.2020
Wystawa fotograficzna „Piękno przyrody”
20.03 – 30.04.2020

6 – 26.05.2020

Konkurs literacki „Najbardziej nieprawdopodobna
historia – Moje spotkanie z kulturą”
Działalność kulturalna ONLINE (seria Strykowskie
biogramy, Zabytki gminy Stryków, Niesułków,
Przepisy Klubu Seniora, Wspomnienia Domu
Kultury, akcentowanie świąt i rocznic)
Konkurs wokalny online „Dla Ciebie Mamo”

23.06.2020

Noc Kupały Klubu Seniora – współorganizacja

3.07 – 14.08.2020

Wakacyjne Klimaty
(Magia Robotów x 2; Wakacyjne Śpiewanie x 4 –
Tonika, Rozśpiewana Ferajna, Lipkowianka; Letnia
Gimnastyka 50+ x 4, Twórcze Rączki – łapacze
snów; Seniorzy w Artystycznej Akcji x 2 – kwiaty
z krepiny, filcowanie na mokro; Cyrkowe Figle x 2;
Pilamaya – sznurkowe zaplątanie x 2; Świat przez
szkiełko – ceramika ze szkłem)
Warsztaty komputerowe 60+ w ramach projektu
Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
„Gmina na czasie”
Konkurs literacki „List do Pana Cogito – TU I
TERAZ – MÓJ ŚWIAT INNY NIŻ

20.03 – 31.05.2020

Lipiec / sierpień (4 x 3 godz.)
10.09 – 16.10.2020
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13.09.2020

ZAZWYCZAJ”
Kabareton na koniec Lata

9.10.2020

Wyjazd zespołu Lipkowianka na Piknik Folkowy
do Plichtowa
Konkurs plastyczno – fotograficzny „Jesień w
liściach zamknięta”
Warsztaty mydlarskie dla seniorów

17.11 – 17.12.2020

Konkurs wokalny online „Hej Kolęda, Kolęda”

4.12.2020

Mikołajkowe warsztaty zespołu Lipkowianka

8.12.2020

Świąteczne warsztaty plastyczne dla dorosłych
„Skrzaty z wikliny papierowej”
Rodzinne warsztaty plastyczne „Świąteczna
gwiazda z wikliny papierowej”
Kreatywne Ferie Zimowe online
(Legendy Piernikowe; Fabryka sztuki x2 –
interaktywny obrazek z bałwankiem, zimowy
lampion; W świecie robotów x 2; Twórczy żar –
tkana mandala; Mała Akademia Cyrkowa)

26.09.2020
5 – 30.10.2020

17.12.2020
4.01 – 15.01.2021

Cykliczne zajęcia :
Marzec – maj – zajęcia zawieszone
Od czerwca – zajęcia prowadzone

Udział zespołów w konkursach:
Tonika- zespół wokalny brał udział
w konkursach

Lipkowianka i Rozśpiewana Ferajna

- gimnastyka zdrowotna Pilates Core (poniedziałki)
- zajęcia wokalne - Tonika, Rozśpiewana Ferajna
(wtorki)
- zajęcia wokalne – Lipkowianka (środy)
- warsztaty plastyczne (czwartki)
- warsztaty robotyki I – II grupa (piątki)
- VIII Ogólnopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej w
Bytomiu
- Regionalny Festiwal Piosenki Polskiej
WOKALNE KONFRONTACJE w Zdunach
- XVIII Przegląd Konkursowy Młodzieżowych
Zespołów Wokalnych i Solistów w Strykowie
- Wojewódzki Konkurs Wokalny ROSśpiewani w
Łodzi
- XIII Otwarty Konkurs Wokalny MIKROFON
DLA KAŻDEGO w Łęczycy
- nagranie świątecznego klipu
- XVIII Festiwal Kolęd i Pastorałek w
Domaniewicach
- Piknik Folkowy w Plichtowie
- Spotkania Artystyczne Seniorów w
Międzyzdrojach
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Działalność PKP w okresie epidemii
covid-19 (10.03.2020-18.01.2021)
Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii od marca 2020 r., działalność na Stacji Kultura na
PKP w Strykowie została poddana weryfikacji i zmianom. Ostatnie zajęcia na Stacji Kultura na
PKP odbyły się 10.03.2020 r. Zajęcia gitarowe, zajęcia muzyczne dla dzieci, indywidualne
zajęcia komputerowe z seniorami, plastyczne warsztaty stacjonarne zostały odwołane do VI
2020 r. zgodnie z rozporządzeniem rządowym. W tym czasie staraliśmy się niektóre działania
przenieść do Internetu w formie inspiracji do tworzenia, ale nie wszystkie były możliwe w tej
formie (np. brak instrumentów muzycznych u dzieci w warunkach domowych czy brak
komputerów u seniorów).
Od dnia 01.06.2020 r. mogliśmy przywrócić nasze zajęcia, oczywiście przestrzegając
wytycznych do działania i ustalonych w tym czasie obostrzeń.
Wrzesień 2020 r. był miesiącem przygotowującym organizacyjnie ale już ruszyły
stacjonarne warsztaty gitarowe i zajęcia muzyczne dla dzieci w trybie indywidualnym i w
małych kilkuosobowych grupach. Kontynuowano indywidualne szkolenia z obsługi komputera
i Internetu dla seniorów (przerwano je pod koniec X 20 r. z uwagi na nasilenie skutków
epidemii).
Warsztaty plastyczne ruszyły od października 2020 r. i trwają nieprzerwanie do dnia
dzisiejszego. We wrześniu w ramach przygotowań do prowadzenia warsztatów, prowadzono
kampanię informacyjną dla rodziców, przystosowywano salę, dokonywano zakupów
materiałów plastycznych, aktualizowano wystawę prac dzieci w gablotach i na tablicach na
korytarzu PKP.
W trakcie trwania zajęć plastycznych na „Stacji Kultura”, jednym z głównych
priorytetów jest przygotowywanie naszych stałych uczestników do różnego rodzaju
konkursów plastycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim. Daty i
miejsca udziału podane są w tabeli poniżej.
Mimo epidemii, w grudniu 2020 r. odbyły się corocznie organizowane świąteczne
rodzinne warsztaty plastyczne. Dzieci z rodzicami podzielono na małe kilkuosobowe grupy z
zachowaniem wymaganego dystansu, zapewniono środki do dezynfekcji rąk oraz poproszono
rodziców
o używanie maseczek. Staramy się, za każdym razem przygotowywać
dzieciom oraz ich opiekunom ciekawe, a przede wszystkim niemożliwe do wykonania w
domu techniki artystyczne. Cotygodniowe efekty warsztatów plastycznych można oglądać
na stronie www Ośrodka Kultury, Facebooku jak również na wystawie w środku budynku
PKP.
Działania na PKP podczas epidemii:
Data
Wydarzenia i działania
Odpowiedź
uczestników
Umieszczenie na stronie WWW OKiRu i fb prezentacji
03-04.20 r. online z serii „#zainspiruj się” – „Kwiaty w malarstwie
polskim XX w.”, prezentacja wysłana mailem do
uczestników zajęć plastycznych na PKP
Umieszczenie online i wysłanie mailem prezentacji
online z serii „#zainspiruj się” – „Zwierzęta w
malarstwie i rysunku”

Nadesłano prace
plastyczne
wykonane w domu
przez dzieci,
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05.20 r.

06.20 r.

Umieszczenie online i wysłanie mailem prezentacji z
serii „#zainspiruj się” – „Rower motywem w sztuce”

Udostępnienie informacji o corocznym ogólnopolskim
konkursie plastycznym „Zabierz mnie tam wyobraźnią –
moje jedyne marzenie” – edycja VI, organizowanym
przez MOK Głowno, przesłanie informacji mailem do
rodziców uczestników warsztatów plastycznych
Przygotowanie prezentacji prac malarskich jako źródła
inspiracji online
Wznowienie warsztatów plastycznych na Stacji Kultura
(wtorki i czwartki) – przygotowania do udziału w
konkursach plastycznych, tworzenie prezentów na
Dzień Ojca, praca w małych grupach.

Przygotowanie wystawy prac dzieci w gablotach na
korytarzu poczekalni PKP
Wznowienie zajęć gitarowych

07–08.20 r.
09.20 r.

również
uczestników zajęć
na PKP
Nadesłano na email OKiRu zdjęcia
prac plastycznych
wykonanych przez
dzieci w domu

Powrót na zajęcia –
75% frekwencji w
każdej grupie
Udostępnianie
zdjęć prac
plastycznych na fb i
www

75 % frekwencji

Wznowienie zajęć muzycznych – instrumentalnowokalnych dla dzieci
Wznowienie indywidualnych zajęć komputerowych dla 50 % frekwencji
seniorów
Umieszczenie online i wysłanie mailem prezentacji z
serii „#zainspiruj się” – „Sławni ojcowie, sławne dzieci”
z zachętą do tworzenia portretu taty
Przerwa wakacyjna, zajęcia wakacyjne w siedzibie OKiR
na pl. Łukasińskiego 4
Rozpoczęcie zajęć stacjonarnych nauki gry na gitarze –
inst.. Rafał Tomczyk
Rozpoczęcie zajęć muzycznych dla dzieci – inst..
Arkadiusz Mirowski
Rozpoczęcie indywidualnych spotkań komputerowych z
seniorami
Spotkanie organizacyjne z rodzicami uczestników
warsztatów plastycznych dla dzieci – spotkania w
małych grupach, przekazanie informacji na piśmie,
zapisy dzieci do grup
Przygotowanie materiałów i narzędzi plastycznych do
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10.20 r.

11.20 r.

12.20 r.

1-15.12.20

22.12.20 r.
0515.01.21 r.

warsztatów, zakupy nowych materiałów plastycznych
Umieszczanie prezentacji online na WWW OKiRu i fb
prac plastycznych tworzonych na PKP przez dzieci
Rozpoczęcie warsztatów plastycznych dla 4 grup dzieci
– inst.. A. Kacprzak, A. Fortuna
Opublikowanie online wyników V Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego „Kwiat dziełem doskonałym –
kwiaty kwitnące na krzewach” – udział dzieci z
warsztatów plast. na PKP
Wysłanie prac na wojewódzki 30.Festiwal Kreatywności
Młodych „Mój Teatr” połączony z konkursem
plastycznym w Łodzi –

Wysłanie prac plastycznych na wojewódzki konkurs
ROSmalowani - „Moja piękna okolica” ogłoszony przez
Łódzki Dom Kultury w Łodzi – ogłoszenie wyników
online na pocz. XII br.
Przygotowanie wystawy tematycznej z okazji Święta
Niepodległości na tablicach wystawienniczych w
poczekalni na PKP
Wysłanie prac dzieci na konkurs plastyczny VII
Grafikalia – Ogólnopolski Konkurs Graficzny –
„Marzenia mogą wszystko” w Głownie
Wysłanie prac na konkurs grafiki dziecięcej „Czerń i
biel – listopadowe krajobrazy” organizowany przez
MOK w Zgierzu oraz ogłoszenie wyników online

Rodzinne warsztaty świąteczne – filcowanie na sucho,
witraż Tiffaniego, mozaika ze szkła (małe grupy w
zaleceniach sanitarnych)
Warsztaty kreatywne dla dzieci – „Śnieżna kula”
Feryjne warsztaty plastyczne dla stałych grup
plastycznych zapisanych na zajęcia stacjonarne (małe
grupy, w zaleceniach sanitarnych) – wtorki i czwartki
Feryjne zajęcia muzyczne i wokalne dla stałych
uczestników

Frekwencja bardzo
duża
Nagrody i
wyróżnienia dla
dzieci
kwalifikacja do
wystawy
pokonkursowej
online - 5
uczestników
warsztatów
Dzieci zdobyły
nagrody i
wyróżnienia

Nagrody i
wyróżnienia dla
uczestników zajęć
plastycznych na
PKP
Frekwencja 100%
zapisanych osób

Frekwencja ok. 60
%

Przygotowanie wystawy prac dzieci nagradzanych na
konkursach plastycznych z lat 2016-2020 na tablicach
wystawienniczych w poczekalni na PKP
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Ad. pkt 2. Opiniowanie projektów uchwał.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa przedstawił i szczegółowo omówił następujące
projekty uchwał:
1) w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii Rozwoju Gminy Stryków
na lata 2014-2020”.
Głosowano w sprawie:
Wydanie opinii do projektu w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania „Strategii
Rozwoju Gminy Stryków na lata 2014-2020”.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Dariusz Dziewulski, Marek Gierat, Andrzej Janeczko, Grzegorz Kozłowski, Wincenty
Majchrzak, Damian Perek, Tadeusz Rosiński, Karol Sitek, Mateusz Słojewski, Anna Ślęzak,
Jarosław Włodarczyk
NIEOBECNI (3)
Paweł Kasica, Jakub Mielczarek, Łukasz Orłowski
2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z
dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Stryków.
Głosowano w sprawie:
Wydanie opinii do projektu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Stryków.
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (11)
Dariusz Dziewulski, Marek Gierat, Andrzej Janeczko, Grzegorz Kozłowski, Wincenty
Majchrzak, Damian Perek, Tadeusz Rosiński, Karol Sitek, Mateusz Słojewski, Anna Ślęzak,
Jarosław Włodarczyk
NIEOBECNI (3)
Paweł Kasica, Jakub Mielczarek, Łukasz Orłowski
3) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok.
Głosowano w sprawie:
Wydanie opinii do projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej
w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na
2021 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Dariusz Dziewulski, Marek Gierat, Andrzej Janeczko, Grzegorz Kozłowski, Wincenty
Majchrzak, Jakub Mielczarek, Damian Perek, Tadeusz Rosiński, Karol Sitek, Mateusz
Słojewski, Anna Ślęzak, Jarosław Włodarczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
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Łukasz Orłowski
NIEOBECNI (1)
Paweł Kasica
4) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22
grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stryków na lata 2021-2030.
Głosowano w sprawie:
Wydanie opinii do projektu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej
w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (12)
Dariusz Dziewulski, Marek Gierat, Andrzej Janeczko, Grzegorz Kozłowski, Wincenty
Majchrzak, Jakub Mielczarek, Łukasz Orłowski, Damian Perek, Tadeusz Rosiński, Karol
Sitek, Anna Ślęzak, Jarosław Włodarczyk
BRAK GŁOSU (1)
Mateusz Słojewski
NIEOBECNI (1)
Paweł Kasica
5) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stryków nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Stryków 5.
Na podstawie umowy użyczenia z dnia 12.09.2017 r. właściciele działki oznaczonej nr
143/2 o pow. 0,0748 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stryków 5 wyrazili zgodę na
wybudowanie na działce urządzeń sanitarnych (tłoczni ścieków) w ramach realizacji
gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Legionów w Strykowie wraz z
budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej” i jednocześnie wyrazili zgodę na
nieodpłatne udostępnienie Gminie działki do czasu uregulowania spraw własnościowych w I
kwartale 2021 roku.
W związku z powyższym z właścicielami działki przeprowadzone zostały negocjacje cenowe
mające na celu rozpoczęcie procedury nabycia przedmiotowej działki do zasobu
nieruchomości komunalnych.
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
uchwała rady wymagana jest w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących między innymi nabywania nieruchomości.
Radny Karol Sitek pytał:
jaki jest koszt wykupienia działki?
czy ta inwestycja, którą mamy realizować nie będzie kolidowała z obwodnicą Strykowa?
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa odpowiedział, że nie będziemy budować
przepompowi bo jest już wybudowana, jeżeli będzie realizowana obwodnica Strykowa to
możemy przekazać grunt aportem dla wykonawcy czyli generalnej dyrekcji. Nie będziemy
wchodzić na grunt, na którym jest już zrealizowana przepompownia.
Głosowano w sprawie:
Wydanie opinii do projektu w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Stryków
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stryków 5.
Wyniki głosowania
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ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Dariusz Dziewulski, Marek Gierat, Andrzej Janeczko, Grzegorz Kozłowski, Wincenty
Majchrzak, Jakub Mielczarek, Łukasz Orłowski, Damian Perek, Tadeusz Rosiński, Karol
Sitek, Mateusz Słojewski, Anna Ślęzak, Jarosław Włodarczyk
NIEOBECNI (1)
Paweł Kasica
3. Sprawy różne w zakresie merytorycznym działania Komisji.
Radny Jarosław Włodarczyk pytał:
co dalej z odziedziczonym przez gminę spadkiem, na jakim etapie jest cała procedura?
Na jakim etapie jest proces scalania gruntów przeznaczonych pod kompleks szkolnosportowy w osiedlu Kopernika?
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa odpowiedział:
trwa nadal postępowanie ponieważ nie wszystkie księgi wieczyste są uregulowane, trwają
czynności komornicze, czynności szacowania nieruchomości. Po dokonaniu szacunków
odbędą się licytacje tych nieruchomości. Ewentualne różnice wynikające z oszacowania
nieruchomości a zbycia nieruchomości będziemy pewno musieli pokryć z budżetu gminy.
Na osiedlu Kopernika zostanie kupiona w najbliższym czasie jeszcze jedna działka,
W chwili obecnej 97% stanowi własność gminy.
Radny Mateusz Słojewski pytał Burmistrza:
czy przewidziana jest pomoc dla rolników z tytułu odbioru folii po produkcji kiszonki ?
jakie jest stanowisko gminy po doniesieniach medialnych, że nie będzie budowane rondo w
Dobrej na drodze nr 14 ?
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa odpowiedział, że rondo w Dobrej jest dla niego
ważną inwestycją.
Już jako radny powiatu zgierskiego wraz z radnymi Andrzejem Janeczko i radnym
Sylwestrem Kacprzakiem występował do generalnej dyrekcji w tej sprawie w poprzedniej
kadencji. Również jako Burmistrz Strykowa występował niejednokrotnie zabiegając o
budowę ronda w Dobrej.
Senat RP w budżecie na 2021 rok przyjął takie zadanie jako przebudowę drogi nr 14 od Łodzi
do Strykowa oraz modernizację wjazdu na wjazd autostradowy, należy czekać na decyzję
Senatu czy zostanie przyjęte zadanie.
Burmistrz poinformował, że ronda, które budowane są na terenie gminy Stryków np. w
Sosnowcu czy w Kiełminie realizowane są przez podmioty prywatne, którym zależy na
skomunikowaniu terenów gdzie lokują swoje firmy.
Folia od rolników odbiera jest przez firmę ale jest to odbiór płatny ze względu na to, że jest to
działalność rolnicza rolnika a nie działalność konsumpcyjna mieszkańców. Jeżeli rada uzna,
że gmina powinna dotować odbiór takich odpadów to będziemy rozważać ten temat bo trzeba
będzie znaleźć środki w budżecie na taki cel.
Radny Jakub Mielczarek mówił o tym, że jest szczególnie zainteresowany polepszeniem
stanu bezpieczeństwa skrzyżowania w Dobrej i zwrócił się z prośbą do Burmistrza Strykowa
o wspólne wystosowanie pisma do generalnej dyrekcji i załączyć do niego podpisy
mieszkańców sołectwa Dobra. Mając na uwadze poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach
skrzyżowanie w Dobrej na 1100 pozycji znajduje się na pozycji 400.
Zaproponuję również projekt pisma aby biuro rady rozesłało do radnych aby poparli
stanowisko w sprawie budowy ronda.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa podziękował radnemu Mielczarkowi za
inicjatywę wystąpienia w sprawie budowy ronda.
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Pan Burmistrz proponował zaproszenie na spotkanie posłów z okręgu sieradzkiego w celu
omówienia i pokazania w terenie sytuacji na skrzyżowaniu w Dobrej. Burmistrz proponował
radnym miejskim również zaangażowanie Starosty Zgierskiego oraz rady Powiatu
Zgierskiego w inicjatywę poprawy bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu.
Instalowanie banerów Burmistrz ocenił jako walkę o poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.
Przewodniczący Komisji Grzegorz Kozłowski mówił o rozpoczęciu projektowania kładki dla
pieszych od Leku do dworca kolejowego. Projektanci zwracają uwagę, że brak jest miejsc
parkingowych przy dworcu.
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa odpowiedział, że kładkę projektuje jedna ze
spółek PLK. Działka należy do spółki PKP Nieruchomości, do której występował dwukrotnie
aby przekazali nam tę działkę na realizację celu publicznego i wybudowanie parkingu.
Stanowisko spółki było takie, że mogą nam sprzedać teren.
Radny Karol Sitek poparł inicjatywę Burmistrza zmierzającą do budowy parkingu przy
dworcu kolejowym w Strykowie.
Radny zwrócił się z apelem do radnych powiatu zgierskiego oraz do radnego Jarosława
Włodarczyka o udzielenie wsparcia w dążeniach do wybudowania ronda w Dobrej.
Radny pytał jakie będą koszty szczepień przeciwko covid ponoszone przez gminę?
Pan Witold Kosmowski Burmistrz Strykowa odpowiedział, że za szczepienia odpowiada NFZ
a za jego pośrednictwem p. o. z.- 80% tych kosztów będzie refundowane, reszta kosztów
pewno będzie po stronie samorządów.
Na naszym terenie szczepienia będzie realizowała firma MEDICO, która zakładała ok.90
osób tygodniowo do podania szczepionki nawet ze zwiększeniem do 180 osób tygodniowo, a
okazało się, że otrzymała 30 dawek szczepionki na tydzień w dawkach podzielonych dla
zapisujących się w przychodni a drugie 15 dla osób zapisanych mailem lub za pomocą
infolinii. Należy mieć na uwadze, że szczepienie aby było w pełni zrealizowane powinno być
dwukrotne dla jednej osoby, to przy 546 w wieku 80+ w naszej gminie szczepienia mogą
potrwać do jesieni, a przy wzięciu pod uwagę 1107 dla wieku 70+ oraz 1742 osoby w wieku
60+ potrwa to długo.
Koszty możemy pokryć ze środków w budżecie przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe.
Nie wiemy jak będzie to kiedyś w kontroli rozpatrywała Regionalna Izba Obrachunkowa czy
dobrze wydatkowaliśmy środki z budżetu gminy.
Radny Tadeusz Rosiński mówił o tym, że nie powinniśmy patrzeć na koszty jakie gmina
poniesie przy szczepieniach ale musimy pamiętać, że jest to dla dobra naszych mieszkańców.
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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