
1 

 

Protokół nr 17/2019 

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

Górnej w dniu 06 grudnia 2019 r. pod przewodnictwem pana Leszka Siwka – 

Przewodniczącego Komisji 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 4/8 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 Aldona Sikorska – inspektor ds. ochrony środowiska; 

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

z organizacjami pozarządowymi; 

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

i placówek oświatowych; 

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

 

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

następnie przedstawił projekt porządku obrad.  

 

Pan Józef Bogucki złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty:  

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Ostrowskiego. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 

2020 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy na 2020 rok. 

 

Projekt porządku obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 4 radnych.  

Członkowie Komisji otrzymali projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad.  

 

Porządek obrad 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna za lata 2017 – 2018”. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2019/2020. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki 

zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej 

mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub 

„Senior+” na terenie Gminy Małkinia Górna w miejscowości Prostyń. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Prostyni. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez 

Gminę Małkinia Górna wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
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i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. 

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

11. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Ostrowskiego. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 

2020 rok. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy na 2020 rok. 

14. Sprawy różne.  

 

Punkt 1. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały. Poinformował, że raport jest 

opracowywany co dwa lata. Przedstawia informacje na temat zrealizowanych zadań 

wpływających na ochronę środowisko.  

 

Pani Aldona Sikorska – inspektor ds. ochrony środowiska – w odpowiedzi na pytanie radnego 

Leszka Dębka o koszt opracowania przedmiotowego raportu poinformowała, że to 1500,00 zł.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – w odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa Nietubycia 

o przedsięwzięcia, które przyczyniły się do poprawy warunków środowiskowych w gminie, 

wyśniła, że są to m.in. montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, projekt na montaż 

fotowoltaiki.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu 

z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna za lata 2017 – 2018”. 

Głosowało 4 radnych.  

Punkt 2. 

 

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

oświatowych – poinformowała, że podjęcie uchwały związane jest ze zmianą przepisów 

zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych. Średnie ceny jednostek 

poszczególnych paliw ustalono uwzględniając ceny jednostki paliwa we wszystkich stacjach 

benzynowych w Gminie Małkinia Górna. Pani Danuta Barszcz wyjaśniła, że Gmina zwraca 

rodzicom za 4 kursy dziennie, po okazaniu stosownej dokumentacji.  

 

Pan Leszek Siwek zapytał ile dzieci dowożonych jest indywidualnie.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał czy jest Gmina otrzymuje dotacje na dowóz.  

 

Pani Danuta Barszcz odpowiedziała, że od stycznia 2020 r. będzie to 7 osób. Wyjaśniła, że 

dowóz to zadanie własne gminy, więc gmina nie otrzymuje dotacji na ten cel.  
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Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – poinformowała, że koszt całkowity dowozu dzieci 

do szkół to około 270 000 00,00 zł/rok, a dzieci niepełnosprawnych to kwota 10 000,00 

zł/miesiąc.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2019/2020. Głosowało 

4 radnych.  

 

Punkt 3. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – odnosząc się do projektu uchwały wskazał, że czas na dostarczenie 

materiałów radnym powinien być wydłużony, ponieważ 4 dni nie zawsze są wystarczające na 

właściwe przygotowanie się do komisji i sesji. Radny złożył wniosek, aby § 10 ust. 1 otrzymał 

brzmienie: Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, zawiadamiając radnych o terminie, miejscu 

i porządku obrad najpóźniej na pięć dni przed terminem obrad. 

Pani Wójt odpowiedziała, że jej zdaniem 4 dni jest optymalne, wydłużenie tego czasu może 

utrudnić organizację.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek. Wniosek został przyjęty. Głosów za: 

2, przeciw: 1, wstrzymujących się:1.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że w informacji z działalności Wójta powinna być informacja 

o wykonaniu uchwał. Złożył wniosek, aby § 18 pkt 2 otrzymał brzmienie: informację o bieżącej 

działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. 

Pani Wójt wyjaśniła, że uchwały to prawo lokalne, które stanowi Rada i nie ma informacji 

o wykonaniu uchwały. Ogólna informacja o wykonaniu uchwał jest przedstawiona 

w corocznym raporcie o stanie gminy.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek. Wniosek został przyjęty. Głosów za: 

2, przeciw: 1, wstrzymujących się:1.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że §77 ust. 1 to powtórzenie ustawy i może być powodem 

unieważnienia uchwały.  

 

Pani Izabela Szymańska – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr – poinformowała, że 

Statut konsultowany był z nadzorem. Nadzór nie wniósł zastrzeżeń do §77.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Wiesława Augustyniak – omówiła projekt uchwały oraz kryteria kwalifikacji do 

programu, tj.: zamieszkiwanie na terenie gminy Małkinia Górna (oświadczenie uczestnika), 

wiek 44 lata i więcej, rozpoznanie choroby przewlekłej lub zapalnej układu ruchu, urazu lub 

choroby obwodowego układu nerwowego, skierowanie na rehabilitację leczniczą od lekarza 

POZ lub lekarza specjalisty, określające rodzaj i liczbę zalecanych pacjentowi zabiegów 

fizjoterapeutycznych.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć powiedział, że w programie uwzględnionych jest dużo ogólnych 

stwierdzeń, natomiast bardzo mało informacji odnosi się do gminy Małkini Górnej.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu 

polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej 

mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024. Głosów za 3, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało4 radnych.  

 

Punkt 5. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

Pan Leszek Dębek – zapytał o koszt utworzenia klubu senior + w Prostyni.  

 

Pani Wójt poinformowała, że kwota po przetargu to około 525 000,00 zł, otrzymane 

dofinasowanie to kwota około 150 000,00 zł. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, czy decyzja o utworzeniu klubu senior + w Prostyni 

poprzedzona była ankietą na jego zapotrzebowanie.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że ankiety nie było. Mieszkańcy zgłaszali na zebraniach, że 

w Prostyni nie ma miejsca na spotkania aktywnych osób niepracujących zawodowo.  

 

Podjęto dyskusję na temat kosztów i zasadności utworzenia klubu senior + w Prostyni. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia 

Klub „Senior+” na terenie Gminy Małkinia Górna w miejscowości Prostyń. Głosów za: 3, 

przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Wójt omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że opłaty w klubie senior + w Prostyni 

będą w takiej samej wysokości jak w klubie w Małkini Górnej.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Prostyni. Głosów za: 3, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 7. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – poinformowała, że Gmina Małkinia Górna w Akcie 

Założycielskim ZGKiM Sp. z o.o. z 2012 r., podpisanym przez wójta Marka Kubaszewskiego, 

zobowiązała się do podwyższenia kapitału zakładowego spółki do wysokości 10 000 000,00 zł 

w terminie do 31.12.2022 r.  

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas – poinformowała, że jedyne dokapitalizowanie spółki 

nastąpiło w 2014 roku o kwotę 1 380 200,00 zł, wówczas Rada Gminy podjęła uchwałę 

nr 190/XXXIII/2014 z dnia 10 lutego 2014 r.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć poprosił o udostępnienie Aktu Założycielskiego przed sesją.  
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Pani Wójt poinformowała, że jeżeli przepisy prawa zezwolą na udostepnienie Aktu, zostanie 

on przedłożony do wglądu.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 

przez Gminę Małkinia Górna wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Głosów za 1, przeciw: 0, wstrzymujących się:3. Głosowało 4 

radnych.  

 

Punkt 8. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały. Wyjaśniła, że kredyt 

zabezpiecza pensje dla nauczycieli, w sytuacji gdy Gmina nie otrzyma subwencji na początku 

roku.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Głosów za: 1, wstrzymujących się: 3. Głosowało 

4 radnych.  

 

Punkt 9. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały, zgodnie 

z uzasadnieniem.   

 

Pan Leszek Dębek zapytał, czy planowany jest wpływ dotacji w 2020 roku i czy otrzymaliśmy 

dotację za targowisko.  

 

Pan Skarbnik poinformowała, że gmina oczekuje na dotacje za ul. Piaski, Szkołę Podstawową 

w Kiełczewie i drogi. Za targowisko wpłynęła dotacja w wysokości około 973 000,00 zł.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozie 

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

wstrzymujących się: 2. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 10. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały, zgodnie 

z uzasadnieniem.   

 

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

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

 

Punkt 11. 

 

Pani Marzena Kulesza – poinformowała, że Gmina Małkinia Górna przekażę Powiatowi 

Ostrowskiemu dotację celową w kwocie 550 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 

2653W Zawisty Podleśne - Kańkowo." 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
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w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 12. 

 

Pani Izabela Szymańska – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr - omówiła projekt 

uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały uchwalenia planu pracy Rady 

Gminy na 2020 rok. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 13. 

 

Pani Izabela Szymańska – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr - omówiła projekt 

uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 14. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – podziękował za poszerzenie wjazdu na plac zabaw na osiedlu. 

Poprosił aby robotnicy gospodarczy z Urzędu Gminy przynajmniej raz w miesiącu sprzątali 

osiedle.  

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


