
Protokół nr 1/2018 

z pierwszego posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego odbytego  

w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w dniu 27 listopada 2018 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 7/8 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. 

 

Pan Mirosław Wróbel zgłosił kandydaturę radnego Leszka Siwka na Przewodniczącego 

Komisji, który wyraził zgodę.  

 

Innych kandydatur nie zgłoszono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kandydaturę pana Leszka Siwka.  

Głosów za: 6, przeciw: 1.  

Dalsze prowadzenie obrad komisji objął pan Leszek Siwek. 

 

Pan Leszek Siwek zaproponował pana Leszka Dębka na Zastępcę Przewodniczącego Komisji. 

Pan Leszek Dębek nie wyraził zgody na kandydowanie.  

 

Pan Leszek Siwek zaproponował pana Mirosława Wróbla na Zastępcę Przewodniczącego 

Komisji, który wyraził zgodę na kandydowanie.  



 

Innych kandydatur nie zgłoszono.  

 

Pan Leszek Siwek poddał pod głosowanie kandydaturę pana Mirosława Wróbla.  

Głosów za: 6, przeciw: 1.  

 

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.  

 

Podjęto dyskusję na temat wskazanych w projekcie uchwały terminów. W dyskusji udział 

wzięli pan Mirosław Wróbel, pani Wójt, pani Izabela Szymańska, pan Leszek Dębek, pan 

Marcin Zawistowski. 

 

Pan Marcin Zawistowski złożył wniosek, aby §3 ust. 1 projektu otrzymał brzmienie: „Projekt 

zaopiniowany przez Wójta oraz przez merytoryczne Komisje Rady Gminy Małkinia Górna 

Przewodniczący Rady uwzględnia w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy, jeżeli 

wpłynął w ciągu 14 dni przed jej terminem, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy 

od dnia jego złożenia”. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć poddał pod wątpliwość zapis w §3 ust. 1 projektu. Zdaniem radnego 

zapis ten stanowi modyfikację art. 41a ustawy o samorządzie gminnym i nie popiera złożonego 

wniosku.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radnego Marcina 

Zawistowskiego.  

 

Głosów za: 6, przeciw: 0 wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – poinformowała, że program jest corocznie przyjmowany 

przez Radę. Przedłożony projekt Programu jest zbliżony do ubiegłorocznego.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag go projektu uchwały, więc Przewodniczący poddał 

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.  

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – w odpowiedzi na pytanie pana Zbigniewa 

Nietubycia o wysokość zadłużenia po zaciągnięciu kredytu poinformowała, że zadłużenie 

wynosić będzie 19 424 741,50 zł, a wskaźnik 35%.  

 

Pan Leszek Dębek – wskazał, że będzie to trzeci kredyt w ciągu ostatnich 11 miesięcy  na łączną 

kwotę około 10 000 000,00 zł. Zapytał, czy obecnie spłacane są jeszcze inne kredyty.  

 

Pani Skarbnik wskazała, że wartość inwestycyjna jest bardzo wysoka. Był okres, że kredyty nie 

były zaciągane. Wyjaśniła, że obecnie spłacane są kredyty zaciągnięte w poprzednich latach.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

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

przeciw: 1, wstrzymujących się: 1. 

 

Punkt 5. 

 

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

2030 zgodnie z objaśnieniami dołączonymi do uchwały. W nawiązaniu do wypowiedzi pana 

Leszka Dębka, że porównując zarządzenie Wójta Gminy z dnia 31 października 2018 r. w 

sprawie zmian w budżecie gminy z projektem uchwały, nastąpił w tym roku największy spadek 

dochodów majątkowych, wyjaśniła, że wynika to z zaciągnięcia kredytu.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że w wpf nastąpiła nazwa zmiany zadania dotycząca  budowy 

chodnika na ul. Żeromskiego.  

 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zmiana nazwy zadania wynika z zaleceń Regionalnej Izby 

Obrachunkowej. Nazwa i cel zadania powinna brzmieć: Budowa chodnika na ulicy 

Żeromskiego w Małkini Górnej V 8610,00 zł – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Małkinia Górna na lata 2018 – 2030. Głosów za: 5, przeciw: 1, wstrzymujący 

się: 1.  

 

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: 1, wstrzymujący się: 1.  

 

 



Punkt 7. 

 

 

Pan Zbigniew Nietubyć poprosił aby materiały na sesję były mu dostarczane w formie 

papierowej.  

 

Pan Leszek Dębek – zgłosił, że występują notoryczne awarie oświetlenia przy Szkole 

Podstawowej nr 2 na ul. Leśnej.  

 

Podjęto dyskusję na temat oświetlenia gminy, kosztów utrzymania oraz planowanych 

modernizacji.  

 

Pan Krzysztof Kołota – poinformował o obawach mieszkańców związanych z planowaną 

budową wiaduktu w Zawistach Podleśnych, a także brakiem zjazdów na pola. Poprosił 

o kontakt z Intercor w tej sprawie.  

 

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

 

Ponadto w sprawach różnych poruszono:  

- opłat za odbiór odpadów w gminie; 

- budowy targowiska i zakończenia inwestycji.  

 

 

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


