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Protokół nr 1/2018 

z pierwszego posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa 

Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska odbytego  

w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w dniu 26 listopada 2018 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 7/7 członków; 

2) Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy, 

3) Pan Dariusz Chmielewski – Sekretarz Gminy, 

4) Pani Izabela Szymańska – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr; 

5) Pani Wiesława Augustyniak – inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia oraz współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

Posiedzenie otworzył i zapoznał z projektem porządku obrad Pan Jacek Bogdan - 

Przewodniczący Rady Gminy. Zaproponował następujący porządek obrad:  

 

1. Ukonstytuowanie się Komisji. 

1) Wybór Przewodniczącego Komisji.  

2) Wybór Zastępcy Przewodniczącego Komisji.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2019 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

gminy Małkinia Górna na lata 2018 - 2030. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  

7. Sprawy różne. 

 

Uwag do porządku obrad nie wniesiono, został on przyjęty jednogłośnie.  

 

Punkt 1. 

 

Pani Dorota Koroś zgłosiła kandydaturę radnej Urszuli Fidorczuk na Przewodniczącą Komisji, 

która wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kandydaturę pani Urszuli Fidorczuk.  

Głosów za: 7. Głosowało 7 radnych.  

 

Dalsze prowadzenie obrad komisji objęła pani Urszula Fidorczuk.  

 

Pan Jacek Bogdan zaproponował pana Tadeusza Papugę na Zastępcę Przewodniczącego 

Komisji, który wyraził zgody na kandydowanie.  
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Innych kandydatur nie zgłoszono.  

 

Pani Urszula Fidorczuk poddała pod głosowanie kandydaturę pana Tadeusza Papugi.   

Głosów za: 7. Głosowało 7 radnych.   

 

Punkt 2. 

 

Pani Izabela Szymańska – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr – poinformowała, że 

podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która  

nałożyła na rady gmin obowiązek określenia w drodze uchwały szczegółowych zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, 

zasad promocji tych inicjatyw oraz formalnych wymogów, jakim będą musiały odpowiadać 

składane projekty. Pani kierownik omówiła projekt uchwały.  

 

W odpowiedzi na pytanie radnego Józefa Jagiełły o zmiany w stosunku do Statutu Gminy 

wyjaśniała, że w Statucie zapis dotyczący inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców został 

wykreślony.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Głosowało 7 radnych.  

 

 

Punkt 3. 

 

Pani Wiesława Augustyniak – inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia oraz współpracy 

z organizacjami pozarządowymi – przedstawiła informacje na temat celu Programu. Dodała, 

że środki przeznaczone na program są na podobnym poziomie co w ubiegłym roku.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – wskazała zadania, które objęte są Programem, zgodnie 

z VII rozdziałem Programu.  

 

Podjęto dyskusję na temat zadań objętych Programem.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag go projektu uchwały, więc Przewodnicząca poddała 

go pod głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Wójt poinformowała o powodach zaciągnięcia kredyt. Przedstawiła informacje na temat 

statusu refundacji środków z zewnątrz oraz o zmianach w zakresie zwrotu podatku vat.  
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Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – w odpowiedzi na pytanie radnego Józefa Jagiełły, 

czy kredyt był uwzględniony w wpf, odpowiedziała, że nie.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego. Głosów za: 5, 

przeciw: 0, wstrzymujących się: 2. 

 

Punkt 5. 

 

Pani Krystyna Wetoszka omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 -

2030 zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do uchwały. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag go projektu uchwały, więc Przewodnicząca poddała 

go pod głosowanie.  

 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej 

gminy Małkinia Górna na lata 2018 – 2030. Głosów za: 5, przeciw: 0, wstrzymujący się: 2.  

 

Projekt 6. 

 

Pani Krystyna Wetoszka omówiła zmiany w budżecie gminy, zgodnie z uzasadnieniem 

do projektu uchwały. Poprosiła o poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej w §5 poprzez 

wpisanie nazwy załącznika nr 5, tj. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2018 rok., a także w ostatnim 

zdaniu uzasadnienia do projektu uchwały zmianę słowa zmniejszenie na zwiększenie.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2018 r. Głosów za: 5, przeciw: 0, wstrzymujący się: 2.  

 

Punkt 7. 

 

Pani Skarbnik zapoznała radnych z pismem firmy Duon w sprawie zwolnienia z podatku VAT.  

 

Pan Jerzy Maliszewski –  poprosił o tablicę sołecką.  

 

Pan Tadeusz Papuga – poprosił o dwie tablice sołeckie.  

 

 

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk 

 

 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 

 


