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Protokół nr 15/2019 

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

Górnej w dniu 18 listopada 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 Marzena Michałowska – mecenas; 

6) Pani Elżbieta Przywoźna – kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej; 

7) Pani Izabela Szymańska – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr. 

 

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

następnie przedstawił porządek obrad.  

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołu z XIV posiedzenia Komisji.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych. 

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

4. Opracowanie stanowiska Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie „Obwałowania rzeki 

Bug w km 95+000 – 103+000 odcinek Rostki Wielkie - Małkinia Górna – Klukowo, 

gmina Małkinia Górna, powiat ostrowski”. 

5. Rozpatrzenie projektu Statutu Gminy Małkinia Górna.  

6. Sprawy różne. 

 

 

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

 

Punkt 1. 

 

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

 

Punkt 2. 

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas – poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów 

ustawy o drogach publicznych, gmina w terminie do 25 stycznia 2020 r. musi dostosować 

uchwałę do obowiązującego stanu prawnego. Zmiany w uchwale dotyczą zmian wysokości 

stawek opłaty za zajęcie 1m2.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że w dotychczas obowiązującej uchwale jest zapis o innych 

urządzeniach. Zdaniem radnego sprawdzenia wymaga § 3 projektu uchwały w zakresie 

obiektów inżynierskich.  

 

Pani Elżbieta Przywoźna odpowiedziała, że obecnie zostały wymienione te, które mamy. 

W odpowiedzi na pytanie radnego Marcina Zawistowskiego, czy ze zniżki skorzystają lokalni 

przedsiębiorcy odpowiedziała twierdząco.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za 

zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Głosów za 5, przeciw: 0, 1 wstrzymujących się.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbik Gminy – omówiła zmiany w budżecie, zgodnie z 

uzasadnieniem do projektu uchwały.  

 

Pan Leszek Dębek – zapytał, czy zwiększona subwencja oświatowa jest już wystarczająca na 

płace.  

 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że stawka nie jest wystarczająca, bo są tam kwoty dla Szkoły 

Podstawowej w Kiełczewie, za które należy zakupić sprzęt dydaktyczny. Na pensje brakuje 

około 1 mln zł. 

 

Pan Mirosław Wróbel – radny – zapytał, czy jest to efekt podwyżek.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że nie są to tylko jednokrotne podwyżki, wyższe są też kwoty za 

wychowawstwo. Będziemy musieli ograniczyć koszty oświatowe.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał z czego wynika zwiększenie na obsługę długu publicznego.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał z czego wynika zwiększenie o 400 000,00 zł w dziale 600.  

 

Pani Skarbnik w odpowiedzi na pytanie radnego Leszka Dębka wyjaśniła, że są to środki na 

obsługę kredytu. Odnośnie do zwiększenia w dziale 600 wyjaśniła, że wcześniej były 

przesuwane pieniądze z tego działu na inny, teraz je oddajemy.  

 

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

2019 rok. Głosów za:5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Wójt powiedziała, że sprawa braku obwałowania gminy jest problemem od 40 lat. 

W lutym 2018 roku Rada Gminy podjęła stanowisko w tej sprawie, co przyniosło efekt. 

Kompetentna instytucja przewidziała w budżecie wydatki na wał w gminie Małkinia Górna. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej jest zdziwiony taką reakcją mieszkańców gminy 

Małkinia Górna. Rozważa budowę wału gdzie indziej. Obecnie wstrzymał prace związane 

z realizacją projektu. Pani Wójt dodała, że w jej ocenie wały są potrzebne, być może 

mieszkańcy potrzebują więcej czasu.  

 

Pan Leszek Siwek poprosił aby w przypadku braku budowy wałów wzdłuż Rostek i Zawist 

walczyć o wały w Glinie i Klukowie, bo tam wał jest bardzo potrzebny. Mieszkańcy corocznie 

walczą z podtopieniami.  

 

Pan Leszek Dębek wskazał, że mieszkańcy chcą wałów, ale nie w przedstawionej koncepcji. 

Po to są konsultacje, żeby ludzie mogli wypowiedzieć swoje zdanie. Inwestor powinien wziąć 

pod uwagę protesty i uwagi mieszkańców, którzy mają swoje racje.  
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Pani Wójt powiedziała, że musimy doprowadzić do zapewnienia i zabezpieczenia środków na 

budowę wałów w perspektywie kilku następnych lat.   

 

Pan Sekretarz powiedział, że jest oficjalne pismo, że prace w sprawie wału są wstrzymane. 

Projektanci to są osoby wykwalifikowane i doświadczone. Projekt starali się dopasować pod 

wymagania ekologiczne, stad też zaproponowana lokalizacja. ‘ 

 

Podjęto dyskusję na temat złożonych protestów i zasadności budowy wałów. Opracowano 

projekt stanowiska.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Izabela Szymańska – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr – przedstawiła 

informacje na temat projektu Statutu Gminy Małkinia Górna, omówiła wprowadzone zmiany 

w stosunku do Statutu obecnie obowiązującego.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że jego zdaniem termin na dostarczenie dokumentów przed 

sesją powinien być wydłużony do 7 dni.  

 

Punkt 6. 

 

 

Pan Leszek Dębek zapytał o oświetlenie na ulicy Leśnej. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć poruszył następujące kwestie: 

- poprosił o poszerzenie wjazdu na plac zabaw na osiedlu; 

- zapytał, czy chodnik przy ul. Jana Pawła II jest jeszcze objęty gwarancją, wskazana jest jego 

naprawa z uwagi na zapadnięcia; 

- przypomniał o zestawieniu kosztów odbioru śmieci przez ZGKiM w gminie Brok i gminie 

Małkinia Górna. 

 

Pan Marcin Zawistowski poruszył następujące sprawy: 

- uszkodzona lampa na ul. Kościelnej; 

- odbywa się ruch ciężarówek na ul. Kościelnej pomimo zakazu; 

- pochylony słup na ul. Kościelnej; 

- montaż ekranu dźwiękochłonnego na Przewozie.  

 

Pan Leszek Siwek zapytał o rozpoczęcie budowy ogrodzenia przy świetlicy w Sumiężnem  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


