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Protokół nr 18/2020 

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

Górnej w dniu 02 stycznia 2020 r. pod przewodnictwem pana Mirosława Wróbla – Zastępcy 

Przewodniczącego Komisji 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

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

2) Pani Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy; 

3) Pani Marzena Kulesza– Skarbnik Gminy; 

4) Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej; 

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

z organizacjami pozarządowymi. 

 

Pan Mirosław Wróbel- Zastępca Przewodniczącego 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 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub 

„Senior+” na terenie Gminy Małkinia Górna w miejscowości Małkinia Górna; 

2) Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej;  

3) 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. 

 

Projekt porządku obrad wraz ze zmianami został przyjęty. Głosów za: 4, przeciw:0, 

wstrzymujących się: 2.  Głosowało 6 radnych.  

Członkowie Komisji otrzymali projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad.  

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 2019 r. 

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy 

Małkinia Górna na 2020 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

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 nadania Statutu 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub 

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

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

9. Sprawy różne.  
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Punkt 1. 

 

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada 2019 r. 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 został 

rozszerzony o diagnozę stanu problemów w zakresie uzależnień i przemocy oraz zasobów 

w tym obszarze na terenie gminy Małkinia Górna, która stanowi ona podstawę opracowania 

celów głównych i szczegółowych programu.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłosie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

dla Gminy Małkinia Górna na 2020 rok. Głosowało 6 radnych.  

 

 

Punkt 3.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że uchwałę zmienia się w następującym 

zakresie: w § 1 zmienianej uchwały usunięto zapis o wyłączeniu tablic mających na celu 

promocję Gminy ze względu na to, że Ustawa o drogach publicznych nie przewiduje takiego 

wyłączenia. Natomiast w 3 § w ust. 2 i 3 usunięto określenie „kalendarzowy” ze względu na to, 

że w ustawie o drogach publicznych nie stosuje się takiego określenia. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał, czy dokonano obliczeń ile budżet gminy straci 

na wprowadzonych zmianach opłat przyjętych na sesji 20 listopadzie 2019 r.  

 

Pan Sekretarz odpowiedział, że odpowiedź na te pytanie udzielona zostanie w terminie 

późniejszym.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Głosów za: 5, wstrzymujących się:1. 

Głosowało 6 radnych.  

Punkt 4. 

 

Pan Sekretarz Gminy poinformował, że kończy się 3 letnia umowa na dzierżawę gruntu pod 

garaż, w celu jej kontynuacji niezbędna jest zgoda Rady Gminy.   

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
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Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 6 

radnych.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały. Wyjaśnił, że zmiana Statutu 

konieczna jest z uwagi na utworzenie dwóch klubów senior +, które wchodzą w strukturę 

Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał, czy nie powinniśmy mówić tylko o klubie senior, bez 

względu na to ile klubów funkcjonuje. Zasady i organizacja powinna być ogólna dla klubu, 

a nie dla poszczególnych lokalizacji. 

 

Pan Sekretarz Gminy odpowiedział, że przyjęto zasadę jak dla tworzenia szkół.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej. Głosów za: 5, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1 Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały. Poinformował, że obecnie 

obowiązujące interpretacje związane z klubami senior + wskazują na konieczność podjęcia 

uchwały w sprawie utworzenia klubu senior. Po podjęciu uchwały możliwe będzie złożenie 

wniosku o dotację na funkcjonowaniu klubu. Klub Senior + uwzględniony zostanie 

w strukturach OPS.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – wskazał, że klub w Małkini Górnej funkcjonuje od dwóch lat, 

dlaczego dopiero teraz podejmujemy uchwałę o utworzeniu.  

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – wyjaśniła, że dopiero 

teraz pojawiła się interpretacja, że kluby senior + mają być tworzone uchwałą Rady Gminy. 

Uchwałę należy podjąć również w przypadku klubów utworzonych w drodze zarządzenia.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie utworzenia 

ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Małkinia Górna w miejscowości Małkinia 

Górna. Głosowało 6 radnych.  

Punkt 7. 

 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – poprosiła o wprowadzenie zmiany do projektu 

uchwały. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Pan Marcin Zawistowski zapytał, czy przeniesienie środków na 2021 na zadanie wodno-

kanalizacyjne dotyczy Małkini Małej Przewóz i kiedy jest planowany termin zakończenia 

termomodernizacji SP w Kiełczewie.  

 

Pani Skarbnik w odpowiedzi na poszczególne pytania poinformowała, że przesunięcie nie 

dotyczy Małkini Małej Przewóz, a planowany termin zakończenia termomodernizacji SP 

w Kiełczewie to marzec 2020 rok.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 4, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 2. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 8. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – poprosiła o wprowadzenie zmiany do projektu 

uchwały. Omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał w jakim celu dokonuje się przesunięć w paragrafie dotyczącym 

ul. Przedszkolnej.  

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to kwestia podziału na wyróżniki księgowe, ponieważ środki 

będą pochodziły ze środków unijnych.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, czy otrzymaliśmy już kredyt i czy jest podpisana umowa na 

odbiór odpadów.  

 

Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco na pytanie w sprawie kredytu. Wyjaśniła, że umowa 

nie została jeszcze podpisana, ponieważ środki będą po jutrzejszej sesji.  

 

W odpowiedzi na pytanie dlaczego przetarg nie został unieważniony, poinformowała, że był 

tylko jeden oferent.  

 

Podjęto dyskusję na temat gospodarki odpadami komunalnymi.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w budżecie gminy na 2019 rok. 

Głosów za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 9. 

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji  

Mirosław Wróbel 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


