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Protokół nr 14/2019 

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

Górnej w dniu 28 października 2019 r. pod przewodnictwem pana Leszka Siwka – 

Przewodniczącego Komisji 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 6/8 członków; 

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy; 

3) Pani Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy; 

4) Pani Marzena Kulesza– Skarbnik Gminy; 

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

z organizacjami pozarządowymi. 

 

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

następnie przedstawił porządek obrad.  

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołu z XIII posiedzenia Komisji.  

2. 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 2020 rok.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania dopłaty do taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

4. Sprawy różne. 

 

 

Uwag do porządku obrad nie wniesiono, został on przyjęty jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

 

Punkt 1. 

 

Protokół z XIII posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

 

Punkt 2. 

 

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

organizacjami pozarządowymi – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że program 

przyjmowany jest corocznie do 30 listopada. Program został przekazany do konsultacji 

społecznych z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Małkinia Górna. 

Przedstawiciele organizacji nie wnieśli uwag do programu.   

 

Pan Marcin Zawistowski – zapytał ile organizacji pozarządowych funkcjonuje na ternie gminy. 

Czy gmina może zlecić organizacjom realizację programów ogłaszanych przez Ministerstwo 

m.in. umiem pływać, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. 

 

Pani Wiesława Augustyniak poinformowała, że na terenie gminy działa 20 organizacji, w tym 

Ochotnicze Straże Pożarne.  
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Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że stowarzyszenia same muszą wnioskować 

do Ministerstwa. Mogą wystąpić do gminy o dofinansowanie wkładu własnego.  

 

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 2020 rok. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 3. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że zgodnie z ustawą o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Rada Gminy może przyznać 

dopłatę mieszkańcom do wody i odprowadzania ścieków. W projekcie uchwały 

zaproponowano, żeby dopłata wynosiła 0,06 zł do 1 m3 wody i 0,83 zł do 1m3 ścieków.   

 

Pan Marcin Zawistowski – radny – zapytał jaki wydatek dla budżetu gminy stanowi dopłata do 

wody w skali roku. Dodał, że 0,06 zł to symboliczna kwota dla mieszkańca.  

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbik Gminy – poinformowała, że dopłata do wody to około 

17 000,00 zł/ 11 miesięcy, a do ścieków ponad 85 000,00 zł /11 miesięcy. W związku ze 

zwiększoną liczbą przyłączy kwoty ww. dopłat w przyszłym roku będą wyższe. 

 

Podjęto dyskusję na temat opłat za odbiór odpadów komunalnych.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyznania dopłaty do taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Głosów za:5, 

wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 4. 

Pan Marcin Zawistowski zapytał na jakim etapie jest przekazane przez niego zgłoszenie 

mieszkanki ul. Strażackiej oraz zgłosił, że jest lampa do wymiany przy ul. Kościelnej 86. Dodał, 

że do wymiany zostało do 26 lamp. Zapytał, czy w tym roku będą one wymieniane. 

 

Pani Wójt poinformowała, że trudno jest jasno to określić, obecnie szacowany jest budżet. 

Musimy zabezpieczyć podwyżki dla nauczycieli. Koszt podwyżek to około 1,4 mln, 

oczekujemy na rozwiązania rządu. Sprawa zgłoszenia mieszkanki zostanie zweryfikowana. 

 

Pan Leszek Dębek zapytał jaka jest kondycja ZGKiM, bo nie wybrano śmieci ze spółdzielni – 

co jest tego przyczyną oraz kiedy zostanie uprzątnie wysypisko przy zakładzie. Mieszkańcy 

starych bloków kolejowych skarżą się na nieprzyjemny zapach i obecność szczurów.  

 

Pani Wójt poinformowała, że posiada wiedzy dlaczego nie odebrano odpadów. W kwestii 

wysypiska poinformowała, że uzyskanych przez nią informacji wynika, że główny pas został 

uprzątnięty. Zostanie to sprawdzone.  

 

Pan Mariusz Rytel - Andrianik zapytał czy jest odpowiedź Intercoru ws. otwarcia przejazdu 

kolejowego w Prostyni na 1 listopada.  
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Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma odpowiedzi firmy, niemniej są bardzo małe szanse na to 

aby przejazd został otwarty.   

 

Pan Leszek Siwek zapytał o drogę w Sumiężnem.  

 

Pani Wójt poinformowała, że sprawa jest cały czas na tym samym etapie, jeżeli coś się zmieni 

to radny zostanie niezwłocznie o tym poinformowany.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


