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Protokół nr 10/2019 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego odbytego w Urzędzie Gminy w Małkini 

Górnej w dniu 24 czerwca 2019 r. pod przewodnictwem pani Leszka Siwka – 

Przewodniczącego Komisji 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 3/8 członków; 

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy; 

3) Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy; 

4) Pan Józef Bogucki - Sekretarz Gminy; 

5) Pani Marzena Michałowska- mecenas. 

 

Pan Leszek Siwek- Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie, stwierdził brak kworum, 

następnie przedstawił porządek obrad.  

 

Porządek obrad 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna 

wotum zaufania. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Małkinia Górna w zakresie budżetu 

obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 

targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej 

oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie 

gminy Małkinia Górna.  

6. Sprawy różne. 

 

Uwag do porządku obrad nie wniesiono.  

 

Punkt 1. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy - poinformował, że w związku ze zmianami ustawy 

o samorządzie gminnym Wójt Gminy przygotował raport o stanie gminy za 2018 rok, który 

został przedłożony Radzie Gminy do 31 maja. Po rozpatrzeniu ww. raportu Rada Gminy 

podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

 

Punkt 2. i 3.  

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy –przedstawiła informacje na temat realizacji 

budżetu w 2018 roku. W odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa Nietubycia, czy są 

nieuregulowane płatności za inwestycje zakończone, poinformowała, że wodociąg w Orle jest 

w trakcie rozliczenia, a kanalizacja na ul. 15 Sierpnia jest jeszcze niedokończona.  
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Podjęto dyskusję na temat kosztów przyłączy kanalizacji i sposobu ich rozliczenia.  

 

Punkt 4. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy - omówił projekt uchwały.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał, czy ograniczenie liczby projektodawców jednego wniosku 

nie spowoduje uchylenia uchwały. Dlaczego ustalono maksymalnie 3 wnioskodawców.  

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas – odpowiedziała, że nie będzie to przyczyną uchylenia 

uchwały. Po analizie wcześniej realizowanych budżetów obywatelskich wynikło, że liczba 3 

jest optymalną.  

 

Punkt 5. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały, wyjaśnił, że przyczyną 

zmiany uchwały jest uruchomienie sprzedaży na placu manewrowym.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Punkt 6. 

 

Spraw różnych nie było.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


