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Protokół nr 2/2018 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego odbytego w Urzędzie Gminy 

w Małkini Górnej w dniu 5 grudnia 2018 r. po przewodnictwem pana Leszka Siwka – 

Przewodniczącego Komisji 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 7/8 członków; 

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy; 

3) Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy; 

4) Pan Dariusz Chmielewski – Sekretarz Gminy; 

 

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

prawomocność i przedstawił porządek obrad. 

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia 

Górna na 2019 rok. 

4. Sprawy różne.  

 

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

 

Punkt 1. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.  

 

Punkt 2. 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – poinformowała, że 2018 rok wyznaczył kierunki 

wieloletniej prognozy finansowej. Gmina przymierza się do naborów. Przedstawiła 

informacje na temat planowanych dochodów i wydatków na poszczególne lata objęte wpf. 

Omówiła zadania nieobjęte wieloletnią prognozą finansową bądź w 2019 r.  

Zdaniem pani Wójt wskazana jest konsolidacja funduszu sołeckiego, co umożliwi realizację 

takich zadań jak wymiana oświetlenia. Rozwiązanie takie powoduje, że w ciągu roku  można 

zakupić około 1000 lamp ledowych. Zmiana oświetlenia prowadzi do powstania 

oszczędności.  

W nawiązaniu do składanych pytań radnego Leszka Dębka w sprawie pomnika w Bieli 

poinformowała, że otwarcie pomnika nastąpi około 1 września. Wcześniejszy termin 

uzależniony jest od projektanta. W styczniu odbędzie się spotkanie w sprawie koncepcji.  

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – przedstawiła informacje na temat kredytów 

zaciągniętych przed 2014 r.  Wskazała, że obecnie nie są zaciągane kredyty na zadania 

bieżące, tak jak w 2010 r.  

 

Pan Leszek Dębek powiedział, że zgadza się z tym, że nie należy planować zbyt dużo i 

później się nie wywiązywać z obietnic. Tak było w 2018 r. Zadania nie zostały w biezącym 

roku, nie będą też wykonane w 2019 r.  
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Pani Wójt poinformowała, że należy planowac pewne zadania, aby w ciągu 5 lat wypracować 

dokumentację projektową. Obowiązkiem Wójta i Rady jest dopilnowanie aby powstały 

projekty na edycję po 2025 r. Odniosła się do braku realizacji zadań, tj. droga Treblinka – 

Morzyczyn,  rozbudowa GOKiS, modernizacja stadionu MKS.  Wyjaśniła,  że w przypadku 

możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację pewnych zadań  mogą one być 

wprowadzone do budżetu. W odpowiedzi na pytanie o budowę drogi do ZGKiM powiedziała, 

że podejmie działania aby tę drogę pobudować.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć powiedział, że jako przedstawiciel osiedla domów jednorodzinnych, 

nie jest zadowolony z wieloletniej prognozy finansowej i budżetu na 2019 r.  Wskazał, że 

kwestia chodnika na ul. Słowackiego poruszana była na kilku sesjach. Ostatnia wersja była 

taka, że chodnik powstanie w 2019 r., co zostało potwierdzone na zebraniu sołeckim. Budowa 

chodnika nie została ujęta. Nawiązując do pomysłu konsolidacji funduszu sołeckiego na 

wymianę oświetlenia, wskazał, że kilka lat temu zgłaszał taką propozycję. Odnośnie 

oświetlenia w Zawistach poinformował, że rok temu składał wniosek o doświetlenie, jednak 

bez odpowiedzi. Radny dodał, że w celu pozyskania oszczędności należałoby rozważyć 

organizację jednodniowej Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej.   

 

Podjęto dyskusję na temat chodnika na ul. Słowackiego i zadań realizowanych na osiedlu 

domów jednorodzinnych.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 6, przeciw:0, 

wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 3. 

Pani Wójt omówiła główne założenia budżetu gminy na 2019 r.  

 

W dyskusji poruszono następujące kwestie: remont suwu w Rostkach Wielkich; budowę 

mieszkań komunalnych; budowa cmentarza komunalnego; budowa parkingu przy Szkole 

Podstawowej nr 2.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Małkinia Górna na 2019 rok. Głosów za: 5, przeciw:0, wstrzymujących się: 2.  

 

 

Punkt 4. 

Pan Leszek Dębek  zgłosił problem z oświetleniem na ul. Nurskiej. Wskazał, ze jakiś czas 

temu składał pismo w sprawie wycinki suchych drzew na odcinku Małkinia – Ostrów. 

Poprosił o sprawdzenie na jakim etapie jest sprawa.  

 

Pan Marcin Zawistowski – zgłosił problem z oświetleniem na Przewozie. Poprosił 

o dołożenie dwóch lamp na ul. 1 Maja.   

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


