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Protokół nr 19/2020 

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

Górnej w dniu 31 stycznia 2020 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) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy; 

4) Pani Marzena Kulesza– Skarbnik Gminy; 

5) Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej; 

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

z organizacjami pozarządowymi; 

7) Bogusława Łupińska – kierownik   

 

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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Małkinia 

Górna darowizny nieruchomości. 

2. Przekazanie informacji w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

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

 

Członkowie Komisji otrzymali projekt uchwały oraz informację w sprawie sprawozdania 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

wprowadzone do porządku obrad.  

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołów z posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2019 r., 06 grudnia 

2019 r. i 02 stycznia 2020 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2024. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji 

Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2020 rok. 

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 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, 

klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Małkinia 

Górna darowizny nieruchomości. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. 

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

10. Przekazanie informacji w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 

11. Dyskusja nad sprawą dotyczącą zamiany gruntów pomiędzy Gminą Małkinia Górna a 

Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Ostrów Mazowiecka.  

12. Sprawy różne.  

 

 

Punkt 1. 

 

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2019 r. został przyjęty. Głosów za:3, 

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

 

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 06 grudnia 2019 r. został przyjęty. Głosów za:3, 

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

 

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 02 stycznia 2020 r. został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 2.  

 

Pani Katarzyna Sobieska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – omówiła projekt 

uchwały, przedstawiła główne założenia i cele programu. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2024. Głosowało 4 radnych. 

 

 

Punkt 3.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt uchwały i wskazała główne założenia 

programu.  

 

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

z organizacjami pozarządowymi – na pytanie radnego Marcina Zawistowskiego, 

czy w szkołach funkcjonują kluby wolontariatu odpowiedziała twierdząco.  

 

Komisja jednogłosie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu 

Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2020 rok. Głosowało 4 

radnych.  
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Punkt 4. 

 

Pan Józef Bogucki - Sekretarz Gminy – przedstawił informacje na temat dzierżawionych 

działek. Wyjaśnił, że kończy się 3 letnia umowa na dzierżawę gruntu, w celu jej kontynuacji 

niezbędna jest zgoda Rady Gminy.   

 

Pan Marcin Zawistowski zapytał na jaki czas będzie zawierana umowa.  

 

Pani Wójt wyjaśniła, że uchwała jest konieczna do podpisania umowy dzierżawy na czas 

nieokreślony. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Głosowało 4 

radnych.  

 

Punkt 5. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – przekazał członkom Komisji nowy projekt uchwały 

w związku z dodaniem § 2 w brzmieniu: Traci moc uchwała nr 164/XXIX/2013 Rady Gminy 

Małkini Górnej z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały. 

Poinformował, że obecnie obowiązująca opłata to 50,00 zł, zgodnie z projektem uchwały 

proponuje się ustalenie odpłatności za wpisanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

w kwocie 200,00 zł.  

 

Pan Leszek Dębek złożył wniosek o wprowadzenie zmiany w § 1 projektu uchwały polegającej 

na zmianie kwoty na 100,00 zł. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie złożony wniosek.  

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości. Głosów za: 2, przeciw:2. Głosowało 4 radnych.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty 

za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Głosów za: 2, przeciw: 1, wstrzymujących 

się: 1. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 6. 

 

Pan Józef Bogucki omówiła projekt uchwały. Wyjaśnił, że uchwała reguluje częstotliwość 

nadzorowania klubów i żłobków.  

 

Pani Wójt powiedziała, że zgodnie z założeniami projektu gmina kontroluje żłobki co najmniej 

raz w roku. Nadzór jest bardzo ważny, bo dzięki niemu sprawdzimy jak wydatkowane są środki 

dotacji i jaka jest jakość opieki.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu 

nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Głosowało 4 

radnych.  

Punkt 7. 

 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy - omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał, czy dokumentacja na budynek po szkole w Daniłowie jest jeszcze 

aktualna. Wskazał, że proboszcz miał rozebrać ogrodzenie przy plebanii, zapytał czy wiadomo 

kiedy to nastąpi. Zapytał dlaczego zmniejszamy środki na drogę w Poniatowie.   

 

Pani Wójt odpowiedziała, że dokumentacja na budynek w Daniłowie jest aktualna. W kwestii 

ogrodzenia poinformowała, że z proboszczem prowadzone są konstruktywne rozmowy.  

 

Pani Skarbnik Gminy odnosząc się do drogi w Poniatowie wyjaśniła, że zmniejszenie wynika 

z rozstrzygnięć po przetargu.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 3, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 8. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy - omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał o zwiększenie na mieszkanie komunalne.  

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki przeznaczone na ten cel nie zostały wydane w 2019 r. 

Zwiększenie to przeniesienie środków z roku ubiegłego na bieżący.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2020 rok. Głosów za: 3, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 9.  

 

Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, 

Handlu i Usług – omówiła prezentację dotyczącą zamiany gruntów pomiędzy  Gminą Małkinia 

Górna a Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Ostrów Mazowiecka. W celu uporządkowania istniejącego stanu na gruntach, które są 

własnością Skarbu Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka, a na 

których usytuowane są obiekty będące na środkach trwałych gminy, Gmina zamierza w ramach 

zamiany przekazać drogi oznaczone numerami ewidencyjnymi:  

- 415 o pow. 1,41 ha   

- 416 o pow. 0,98 ha  

położone w obrębie geodezyjnym Błędnica i niezaliczone do kategorii dróg gminnych.  

Łączna powierzchnia dróg – 2,39 ha 

 

Pan Leszek Siwek – wskazał, że jest to odpowiedni moment aby uregulować kwestię gruntów 

dla drogi Sumiężne – Orło. Z rozmów, które przeprowadził z dyrektorem Nadleśnictwa wynika, 
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że są otwarci na podjęcie działań i negocjacji w tej sprawie. Zdaniem radnego sprawa zamiany 

gruntów i wybudowanie drogi powinna zrealizowana w pierwszej kolejności. Wybudowanie 

drogi przyczyniłoby się do zmniejszenia kosztów dowozu dzieci do szkoły.  

 

Pani Wójt wyjaśniła, że zamiana gruntów, o których mowa w prezentacji jest konieczna do 

realizacji II etapu budowy ul. Przedszkolnej i pozyskania około 1,5 mln dotacji. Należy 

uregulować kwestie dotyczące gruntów, na których pobudowany jest pomnik Jana Pawła II. 

Odnosząc się do zamiany gruntów pod drogę Sumiężne – Glina, Pani Wójt poinformowała, że 

w pierwszej kolejności należy znaleźć grunty pod zamianę. Być może w ciągu 2 lat uda się 

uregulować kwestię gruntów, a następnie zaprojektować i wybudować drogę.  

 

Punkt 10. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia 

zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Małkinia Górna darowizny nieruchomości gruntowej 

położonej w obrębie geodezyjnym 0002 Borowe gm. Małkinia Górna oznaczonej 

ewidencyjnie, jako działka numer 20 o powierzchni 1,96 ha.  

 

Członkowie nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na przyjęcie na rzecz Gminy Małkinia Górna darowizny nieruchomości. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 11. 

 

Pani Bożena Kordek – przedstawiła informację w sprawie sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

Punkt 12. 

 

Pan Leszek Dębek – zapytał o koszt utrzymania żłobka w 2019 r., czy gmina otrzymała jakąś 

dotację na działalność. Czy wycinka lasu przy osiedlu Małkinianka prowadzona jest z ramienia 

Gminy.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że średni koszt dla rodziców to około 400 zł. Gmina otrzymała 

dotację około 20 000,00 zł. Informacja na temat wydatków zostanie przekazana na sesji. Pani 

Wójt poinformowała, że wycinka prowadzona jest przez Lasy Państwowe.  

 

Pan Marcin Zawistowski zgłosił następujące kwestie: 

- pęknięta studzienka na ul. Kościelnej, 

- gasną lampy na ul. Kościelnej pomimo wymiany,  

- gasną 2 lampy naprzeciwka  OSP. 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący  Komisji  

Leszek Siwek 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


