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Protokół nr 11/2019 

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

Górnej w dniu 19 lipca 2019 r. pod przewodnictwem pana Leszka Siwka – Przewodniczącego 

Komisji 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 5/8 członków; 

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy; 

3) Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy; 

4) Pan Józef Bogucki - Sekretarz Gminy; 

5) Pani Elżbieta Figat – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 

Ochrony Środowiska; 

6) Pani Marzena Michałowska- mecenas. 

 

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

następnie przedstawił porządek obrad.  

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołu z IX i X posiedzenia Komisji.  

2. Zaopiniowanie projektu stanowiska w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki 

odpadami w Gminie Małkinia Górna i potrzeby pilnych zmian ustawowych w zakresie 

gospodarki odpadami/regulacji prawnych. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

7. Sprawy różne. 

 

Uwag do porządku obrad nie wniesiono, został on przyjęty jednogłośnie. Głosowało 5 radnych. 

 

Punkt 1. 

 

Protokół z IX posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 5 radnych. 

 

Protokół z X posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 4 radnych. 

 

Punkt 2. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt stanowiska w sprawie trudnej sytuacji 

dotyczącej gospodarki odpadami w Gminie Małkinia Górna i potrzeby pilnych zmian 

ustawowych w zakresie gospodarki odpadami/regulacji prawnych.  

 

Pani Wójt powiedziała, że Wójt i Rada Gminy muszą dbać o finanse gminy, ale również dbać 

o mieszkańców. Podejmujemy stanowisko aby zasygnalizować problem, który dotyka naszą 
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gminę i wnosimy o wprowadzenie zmian w prawodawstwie. Stanowisko zostanie przekazane 

innym samorządom do wiadomości.  

 

Pan Leszek Dębek – zapytał, kto kontroluje RIPOK. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – odpowiedziała, że Urząd Marszałkowski, zgodnie 

z Planem gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał, czy firma zajmująca się odbiorem odpadów komunalnych 

zawiera umowę z RIPOK.  

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas – wyjaśniła, że zawarta jest umowa z RIPOK w Ostrowi 

Mazowieckiej, jednakże z uwagi na trwającą tam przerwę technologiczną odpady składane 

w RIPOK w Ostrołęce. W odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa Nietubycia, czy 

rozporządzenie, do którego jest odwołanie w stanowisku jest nadal aktualne poinformowała, że 

akt jest uchylony, jednak zmiana legislacyjna weszła w życie.  

 

Podjęto dyskusję na temat sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami w Gminie Małkinia Górna.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt stanowiska w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej 

gospodarki odpadami w Gminie Małkinia Górna i potrzeby pilnych zmian ustawowych 

w zakresie gospodarki odpadami/regulacji prawnych. Głosów za: 4, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 3.  

 

Pani Elżbieta Figat – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska – wyjaśniała, że w związku z tym, że w dniu 22 stycznia 2019 r. Sejmik 

Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie uchwalenie Planu gospodarki 

odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, Rada Gminy zobowiązana jest zgodnie z art. 

4 ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. 

dostosować regulamin utrzymania czystości i porządku na swoim terenie do zapisów 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Projekt regulaminu uzyskał pozytywną opinię 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że odpady biodegradowalne są odbierane tylko od 1 kwietnia 

do 31 października, zapytał co z odpadami poza sezonem oraz o zasady odbioru materiałów 

budowlanych i ustalenie kosztów ich odbioru.  

 

Pani Elżbieta Figat – wyjaśniła, że wszystkie odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez przedsiębiorcę. W kwestii odbioru materiałów budowlanych powiedziała, 

że odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych następuje po wcześniejszym uzgodnieniu 

odbioru pojemnika z odpadami z odbiorcą działającym na terenie gminy. Odpady budowlane 

i rozbiórkowe mogą być również dostarczane przez właścicieli nieruchomości samodzielnie 

do punktów selektywnej zbiórki lub innych punktów zbiórki organizowanych przez podmioty 

na terenie Gminy. Koszt odbioru ustalany jest przez przedsiębiorcę.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 4, przeciw:0, 

wstrzymujących się: 1.  
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Punkt 4. 

 

Pani Elżbieta Figat – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska – wyjaśniła, że w związku z zmianą regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Małkinia Górna, zmianie podlega również uchwała w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych 

odpadów. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych 

odpadów. Głosów za: 4, przeciw:0, wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032.  

 

Podjęto dyskusję na temat sposobu realizacji inwestycji dotyczące budowy ul. Nurskiej i ul. 

Piaski. Pani Wójt przedstawiła informacje na temat zakresu zadań, do których gmina musi 

dopłacić.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał o zwiększenie o 20 000,00 zł do zadania na budowę targowiska 

gminnego.  

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to 7% z 23% VAT z całości. Gmina złożyła odwołanie do NSA, 

tak aby uzyskać całe 23%.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał o plan zagospodarowanie centrum w Małkini.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że niebawem przedstawi wyniki negocjacji.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 2, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 3.  

 

 

Punkt 6. 

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2019 rok, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.  

 

W dyskusji nad projektem uchwały poruszono kwestie dotyczące sfinansowania zakup 

samochodu dla OSP Małkinia Górna i potrzeb ochotniczych straży pożarnych oraz środków 

przeznaczonych na promocje gminy. W dyskusji udział wzięli: pan Zbigniew Nietubyć, pan 

Leszek Dębek, pani Wójt.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy 

na 2019 r. Głosów za: 3, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2. 
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Punkt 7. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – poprosił o wyrównanie ul. 15 Sierpnia i ul. Witosa.  

Pani Bożena Kordek – odpowiedziała, że musi nastąpić samoistne osuszenie gruntu. 

Wykonawca wyrówna drogi po zakończeniu inwestycji.  

Podjęto dyskusję na temat zasadności równania dróg, w trakcie realizowania inwestycji. Pan 

Sekretarz poinformował, że w poniedziałek zostanie zrobione rozeznanie, być może uda się 

wyrównać drogę nie ponosząc kosztów.   

Pan Krzysztof Kołota – poprosił o wystąpienie do Intercoru o uruchomienie przejazdu na 

Rykówce na czas zamknięcia przejazdu kolejowego w Zawistach Podleśnych.  

Pani Wójt poinformowała, że ma zaplanowane spotkanie w tej sprawie.  

Pan Mariusz Rytel-Andrianik zapytał o termin zakończenia budowy parkingu w Prostyni.  

Pani Wójt odpowiedziała, że czeka na stanowisko wykonawcy. 

Pan Leszek Siwek – poprosił o rozpoczęcie prac przy świetlicy w Sumiężnem. 

Pan Tadeusz Papuga – członek Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa 

Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska – zwrócił się do radnych o spotkanie robocze, 

na którym możliwe będzie omówienie bieżących problemów i wprowadzonych rozwiązań.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


