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Protokół nr 16/2019 

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

Górnej w dniu 02 grudnia 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. 

 

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

następnie przedstawił projekt porządku obrad.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy - złożyła wniosek o wycofanie z porządku obrad punktu: 

Omówienie sprawy przejęcia od Starostwa Ostrowskiego Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica 

w Małkini Górnej oraz majątku Zespołu. 

 

Wniosek o zmianę został przyjęty. Głosów za: 3, przeciw:2, wstrzymujących się: 0. Głosowało 

5 radnych.  

 

Projekt porządku obrad wraz ze zmianami został przyjęty. Głosów za: 3, przeciw:2, 

wstrzymujących się: 0. Głosowało 5 radnych.  

 

Porządek obrad 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia 

Górna na 2020 rok. 

3. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbik Gminy – omówiła projekt wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033.  

 

Pan Leszek Dębek – powiedział, że budowa cmentarza toczy się już od 2016 r. i od tego czasu 

nic nie zostało zrobione, czy nie da się przyśpieszyć.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że od dwóch lat czekamy na rozpatrzenie skargi kasacyjnej. Jeśli 

w 2020 roku uda się zakończyć procedurę to projekt przygotujemy na czterech działkach, a jak 

nie to na dwóch.  

 

Pan Mirosław Wróbel – zapytał o drogę w Małkini Małej Przewóz i czy jest jakieś 

dofinasowanie na remont ul. Brokowskiej.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że z drogą na Przewozie czekamy, ponieważ mogłaby być zniszczona 

przez ciężki tabor firmy remontującej kolej. Odnośnie remontu drogi na ul. Brokowskiej 

poinformowała, że 55 mln zł dofinansowania na drogi dla jednej gminy to za dużo dla sejmiku.  
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Pan Leszek Dębek – dlaczego nie uwzględniono boiska przy SP nr 1. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że powodem jest brak środków na ten cel, jeśli będzie 

dofinansowanie na boisko, to zadanie wprowadzimy.  

 

Pan Leszek Siwek wskazał, że brak jest w wpf drogi Sumiężne – Glina. Dodał, że w SP w Glinie 

przybyło dwie klasy, w szkole brak jest zaplecza. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – poprosił o informacje na temat realizacji budowy chodników na 

Osiedlu 40-lecia. Mija termin pozwolenia na budowę chodnika na ul. Słowackiego. Co dalej 

z chodnikiem na ul. Żeromskiego. Zapytał, czy w 200 000,00 zł jest oświetlenie chodnika do 

Zawist. Wskazał na nieuwzględnienie kanalizacji ul. Piaski od strony Bużyska   

 

Pani Wójt powiedziała, że przy takiej liczbie chodników, bezpieczeństwo na Osiedlu jest 

zapewnione, bardziej zasadne i pilniejsze jest przygotowanie projektu na 15 Sierpnia 

i 11 Listopada oraz doświetlenia na ulicy 15 Sierpnia. Myślę, że termin projektu nie minął.   

Dodała, że zapadnięcia na chodnikach, które zgłaszał pan radny pojawiły się, ponieważ były 

robione bez podbudowy. Odnosząc się do budowy kanalizacji na ul. Piaski, powiedziała, że 

rządowi skończyły się pieniądze na kanalizację (NFOŚiGW). Prawdopodobnie w budżecie UE 

2020 – 2025 będzie bardzo mało pieniędzy na kanalizację.  

 

W odpowiedzi na pytanie radnego Mirosława Wróbla na inwestycję dotyczącą remontu plebani, 

poinformowała, że ksiądz zobowiązał się, że rozbierze ogrodzenie.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał, czy nie można zrezygnować z tej inwestycji.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że można, ale musi myśleć o mieszkańcach tamtej strony Małkini. 

Sprzedano przedszkole, gminę. Ludzie są tam wyalienowani.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał o chodnik Zawisty – Kańkowo. Było mówiono, że w 2020 r. 

będzie skończony.  

 

Pani Wójt poinformowała, że w listopadzie, po tym jak opracowano już budżet, 

porozumieliśmy się, że w 2020 będzie zrobiona całość.  

 

Pan Marcin Zawistowski zapytał, czy projekt na boisko przy SP nr 1 nie straci ważności. 

 

Pani Wójt przedstawiła informacje na temat wydatków na oświatę.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. Głosów za: 3, przeciw: 3, 

wstrzymujących się: 0. Głosowało 6 radnych.  
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Punkt 2. 

 

Pan Leszek Dębek wskazał, że jego zdaniem należy w budżecie dołożyć finansowanie dla 

klubów sportowych, tak jak jest finansowany Małkiński Klub Sportowy. Radny złożył pisemny 

wniosek do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. Wniosek stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu.  

 

Pani Wójt wskazała, że w pierwszej części wniosek jest niezasadny. Należy zwrócić uwagę na 

formę działania MKS, to dorośli ludzie, którzy angażują swój wolny czas. UKS „Dwójka” to 

typowy klub szkolny, uczniowski. Natomiast Klub Biegacza funkcjonuje przy GOKiS.  

 

Pan Leszek Dębek, że UKS to nie jest klub szkolny. Nie bierze udziału w rozgrywkach 

szkolnych, ale także w rozgrywkach ligowych, jest wpisany w rejestrze w Starostwie, tylko 

nazwa jest Uczniowski Klub Sportowy. Klub sam się zaopatruje, a chodzi o to, żeby pomóc im 

w opłatach, w organizacji dowozu, żeby mieli swój budżet.  

 

Podjęto dyskusję na temat wysokości dotacji i źródła jej sfinansowania.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zaproponował zmniejszenie o 30 000,00 zł zagospodarowanie centrum 

Małkini i przeznaczenie tej kwoty na sfinansowanie złożonego przez radnego Leszka Dębka 

wniosku.  

 

Pani Wójt powiedziała, że przy takich możliwościach centrum w Małkini nie powstanie.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radego Leszka Dębka.  

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Głosów za: 2, przeciw: 2, wstrzymujących się: 2. 

Głosowało 6 radnych.  

 

Mariusz Rytel- Andrianik zapytał, która droga w Prostyni została ujęta w budżecie.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że przedstawimy drogi, które mają szanse do pozyskania 

dofinansowania.  

 

Pan Leszek Dębek – wskazał, że niepokoi go zadłużenie na 2020 rok, które wzrasta do 45% , 

czyli jest większe o 12%.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że 2 mln musi być zdjęte z oświaty w perspektywie do 2021 r. 

Przedstawiła informacje na temat wydatków na oświatę.  

 

Pan Leszek Siwek zapytał o drogę Sumiężne – Glina. Wskazał, że droga ta jest bardzo 

potrzebna mieszkańcom.  

 

Podjęto dyskusję na temat prawnych możliwości budowy drogi, w sytuacji gdy grunty nie są 

własnością gminy Małkinia Górna.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Małkinia Górna na 2020 rok. Głosów za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2. 

Głosowało 6 radnych.  
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Punkt 3. 

Pan Leszek Siwek – poinformował, że w Klukowie występuje spadek napięcia elektrycznego, 

a w Glinie jest dużo słupów elektrycznych, na których są pęknięcia.  

 

Pan Marcin Zawistowski – zgłosił następujące sprawy:  

- na ul. Ostrowskiej przy skrzyżowaniu słupy elektryczne mają pęknięcia; 

- problem kanalizacyjny na ul. Kościelnej 

- nierówności na ul. Nurskiej; 

 

Mariusz Rytel-Andrianik zasugerował aby Gmina wystąpiła do Kolei Mazowieckich 

o utworzenie w Małkini parkingu „parkuj i jedź”.  

 

Pan Leszek Dębek – poruszył sprawę gromadzenia śmieci na placu ZGKiM.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że nie otrzymał odpowiedzi na swoje zgłoszenie 

ws. kalkulacji odpadów.  

 

Podjęto dyskusję na temat gospodarki odpadami komunalnymi.  

 

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

Protokolant: 

Izabela Szymańska 


