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Protokół nr 12/2019 

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

Górnej w dniu 13 września 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 Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy; 

3) Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy; 

4) Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Rolnictwa, Handlu i Usług; 

5) Pani Danuta Barszcz – inspektor ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół 

i placówek oświatowych; 

6) Pani Marzena Michałowska- mecenas. 

 

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

następnie przedstawił porządek obrad.  

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołu z XI posiedzenia Komisji.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Małkinia Górna. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Małkinia Górna. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia 

Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, 

dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz 

szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku 

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach 

organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. 

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

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Małkinia 

Górna. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Małkinia 

Górna.  

11. Sprawy różne. 

 

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

 

 

 



2 

 

Punkt 1. 

 

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

 

Punkt 2. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – przedstawił informacje dotyczące skargi, omówił 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

po przeanalizowaniu przepisów prawa i stanu faktycznego uznała skargę za bezzasadną. W 

odpowiedzi na pytanie radnego Marcina Zawistowskiego poinformował, że gmina nie posiada 

regulaminu zamówień.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – powiedział, że w nowym statucie gminy powinny być szczegółowo 

uregulowane zasady rozpatrywania skarg. Poprosił o przedstawienie treści obu skarg.  

 

Pan Sekretarz Gminy odpowiedział twierdząco na pytanie radnego Leszka Dębka, czy gmina 

wysyła zapytanie do co najmniej 3 oferentów.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 3. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – przedstawił informacje dotyczące skargi, omówił 

projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 

po przeanalizowaniu przepisów prawa i stanu faktycznego uznała skargę za bezzasadną. W 

odpowiedzi na pytanie radnego Marcina Zawistowskiego poinformował, że gmina nie posiada 

regulaminu zamówień.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał, czy były podstawy prawne do ograniczenia kompetencji 

dyrektora. Czy gmina posiada protokół kontroli PIP.  

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas – poinformowała, że w omawianym przypadku nie 
wystąpiły jakiekolwiek ograniczenia kompetencji dyrektora. Jakiekolwiek ograniczenia tej 
ustawowej kompetencji dyrektora muszą wynikać z przepisów prawa. Ograniczeniem takim jest 
konieczność uzyskania zgody organu nadzoru pedagogicznego (lub organu prowadzącego szkołę) 
na zatrudnienie osoby, która nie ma kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela określonych 
w przepisach o kwalifikacjach nauczycielskich. Z informacji uzyskanych od dyrektora przedszkola 
wynika, że Państwowa Inspekcja Pracy nie wniosła zastrzeżeń do zatrudnienia skarżącej.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał, czy były przesłanki aby nie zatrudnić skarżącej.  

 

Pani mecenas powiedziała, że nie zna motywacji, którymi kierowała się pani dyrektor 

podejmując decyzję o niezatrudnieniu zainteresowanej osoby.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. Głosowało 4 radnych.  
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Punkt 4. 

 

Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska – omówiła projekt uchwały, przedstawiła informacje dotyczące 

lokalizacji działek.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, czy wpłynęły inne wnioski o dzierżawę przedmiotowych 

gruntów.  

 

Pani Bogusława Łupińska odpowiedziała, że nie. Wszystkie działki zagospodarowane 

są rolniczo.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 

5 radnych.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Danuta Barszcz – inspektor ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół i placówek 

oświatowych – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że zmiany dotyczą takich kwestii 

jak: wygaszenie gimnazjum, wprowadzenie kwoty za wychowawstwo w wysokości 300,00 zł 

oraz likwidacja dodatku mieszkaniowego.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny zapytał, co zmieniło się w pragmatyce służbowej. Czy gmina 

zalega z wypłatą dodatków mieszkaniowych nauczycielom.  

 

Pani Danuta Barszcz odpowiedziała, że gmina nie zalega  z płatnościami dodatku 

mieszkaniowego. Dodatek przestał obowiązywać.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć  -  zapytał kiedy ostatni raz były wypłacone dodatki mieszkaniowe.  

 

Pani Danuta Barszcz powiedziała, że sprawdzi i informację przekaże na sesji.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę 

lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz 

szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 

i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę 

Małkinia Górna. Głosów za: 4, wstrzymujących się: 1, przeciw: 0. Głosowało 5 radnych.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć poprosił o zaprotokołowanie, że pani Danuta Barszcz wypytuje 

radnego dlaczego wstrzymuje się od głosu.  

 

Punkt 6. 
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Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały, poinformował o otrzymanych 

przez powiat dofinansowaniu.  

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – wyjaśniła sposób finansowania przez gminę 

budowy drogi powiatowej Treblinka – Morzyczyn. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniający uchwałę 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania 

inwestycyjnego. Głosowało 5 radnych.  

 

 

Punkt 7.  

 

Pani Krystyna Wetoszka omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Podjęto dyskusję na temat wprowadzonych zmian oraz realizowanych inwestycji. Poruszono 

temat budowy cmentarza, odwodnienia ul. Kościelnej, stworzenia centrum gminno-

parafialnego, budowy mieszkań komunalnych. W dyskusji udział wzięli: pan Zbigniew 

Nietubyć, pan Marcin Zawistowski, pan Leszek Dębek.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 3, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 2.  

 

Punkt 8. 

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały zgodnie 

z uzasadnieniem.  

 

Pan Marcin Zawistowski wyraził ubolewanie, że nie znalazły się środki aby dołożyć 

do samochodu dla OSP.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał o projekt „szerokie horyzonty”.  

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to program unijny, z którego OPS pozyskał środki na remont 

swojej siedziby.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2019 rok. Głosów za: 2, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 9. 

 

Pan Sekretarz Gminy poinformował, że pani Krystyna Wetoszka złożyła wniosek 

o rozwiązanie umowy z zamiarem przejścia na emeryturę, w związku z powyższym konieczne 

jest podjęcie uchwały o odwołaniu Skarbnika Gminy.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie odwołania Skarbnika 

Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 3, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1.  
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Punkt 10. 

 

Pan Sekretarz Gminy poinformował, że na stanowisko Skarbnika Gminy pani Wójt proponuje 

panią Marzenę Kuleszę, która spełnia wszystkie wymagania formalne na przedmiotowe 

stanowisko.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie powołania Skarbnika 

Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 3, wstrzymujących się: 2.  

 

Punkt 11. 

 

Pan Leszek Siwek poruszył temat drogi Małkinia – Sumiężne.  

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


