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Protokół nr 20/2020 

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

Górnej w dniu 06 marca 2020 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) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy; 

4) Pani Marzena Kulesza– Skarbnik Gminy; 

5) Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej; 

6) Pan Piotr Konferowicz - Komendant Gminny Związku OSP w Małkini Górnej; 

7) Pani Katarzyna Sobieska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej; 

8) Pani Elżbieta Rolek – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego; 

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

z organizacjami pozarządowymi; 

10) Pani Wiesława Zawisza – inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. 

 

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 31 stycznia 2020 r.  

2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2019 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna na rok 2020. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Małkini 

Górnej oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Gminy Małkinia Górna. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2019 zadań z zakresu wspierania rodziny 

na terenie Gminy Małkinia Górna. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu współpracy Gminy 

Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 roku”.  

9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu Rozwoju i Promocji 

Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Małkinia Górna na 2020 r. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji 

nowych przystanków komunikacyjnych. 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna. 
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13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej.  

16. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 

na wniesienie przez Gminę Małkinia Górna wkładu pieniężnego do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

17. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. 

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

20. Sprawy różne. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 1. 

 

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 31 stycznia 2020 r. został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 2.  

 

Pan Piotr Konferowicz - Komendant Gminny Związku OSP w Małkini Górnej – przedstawił 

informacje na temat działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy 

Małkinia Górna w 2019 roku. Wskazał, że w stosunku do 2018 r. tendencja pożarów zmalała.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do sprawozdania.  

 

Punkt 3. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że środki finansowe na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli są wyodrębnione w budżecie Gminy Małkinia Górna 

w wysokości 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli 

na rok 2020, co stanowi 74 979,00 zł. Kierunki dokształcania, które podlegają dofinansowaniu 

to: logopedia, psychologia dzieci i młodzieży, doradztwo zawodowe, diagnostyka i terapia 

pedagogiczna, socjoterapia.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał, kto wybiera specjalności, które objęte są dofinansowaniem.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – wyjaśniła, że w szczególności wynika to z arkuszy na 

poszczególne lata. Dyrektor na bieżąco określa potrzeby w danej szkole, które są analizowane. 

Uchwała jest rodzajem wsparcia dla nauczycieli do dalszego dokształcania.  
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Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna na rok 2020. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 4. 

 

Z uwagi na nieobecność przedstawiciela Komisariatu Policji w Małkini Górnej, członkowie 

Komisji nie podjęli dyskusji na temat sprawozdania Komendanta Komisariatu Policji w 

Małkini Górnej oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Gminy Małkinia Górna.  

Punkt 5. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego do 

spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej – 

w odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa Nietubycia o Kartę Dużej Rodziny, wyjaśniła, że 

kartę wydaję OPS na wniosek złożony przez rodzinę, w której jest co najmniej troje dzieci – 

nawet pełnoletnie. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą dokonywać zakupu towarów i usług 

w korzystniejszych cenach.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do sprawozdania z realizacji w roku 2019 zadań 

z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Małkinia Górna. 

 

Punkt 7. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu 

współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

Punkt 8. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał o liczbę wydanych koncesji w 2019 r. oraz o liczbę 

negatywnych opinii.  

 

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

organizacjami pozarządowymi - poinformowała, że w 2019 r. Komisja wydała 22 koncesje. 

Nie było negatywnych opinii. W odpowiedzi na pytane radnego Mirosława Wróbla pani 

inspektor przedstawiła skład osobowy Komisji.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał dlaczego w składzie Komisji nie ma przedstawiciela Policji. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że Komisja w obecnym składzie bardzo dobrze sobie radzi. Policja 

wspiera ją na bieżąco. Ponadto w składzie jest była Komendant Policji.  
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Punkt 9. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu 

Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna. 

 

Punkt 10. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – przedstawił informacje na temat założeń Programu 

oraz środki finansowe na poszczególne jego cele.  Poinformował, że na  transport oraz przyjęcie 

do schroniska i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Małkinia 

Górna, Gmina posiada zawartą umowę ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt 

w Radysach. 

  

Pani Marzena Michałowska – poinformowała, że podmioty i organizacje wnoszą uwagi co do 

funkcjonowania schroniska. W trybie dostępu do informacji publicznej pytają co Gmina robi 

aby poprawić otocznie, w jakim znajdują się zwierzęta. Niemniej fundacje, które mogą pomóc 

w tej kwestii nie robią niczego, co mogłoby wpłynąć na poprawę jakości usług schroniska.  

 

Pan Marcin Zawistowski nawiązując do swojej interpelacji z 2019 r. w sprawie funkcjonowania 

schroniska w Radysach, zawnioskował aby Gmina dokonywała doraźnych kontroli 

w Radysach. Wskazał, że napływa z różnych kancelarii prawnych dużo pism w tej sprawie.   

 

Pani Wójt wskazała, że Gmina nie wydaje uprawień do prowadzenia schronisk, są do tego 

wyznaczone instytucje. Nie jesteśmy również organem kontrolnym, możemy sprawdzać jakość 

obsługi psów skierowanych przez Gminę. Wynik kontroli zostanie przedstawiony radnym.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Małkinia Górna na 2020 r. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 11. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy - omówił projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wskazania wstępnych miejsc 

lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 12. 

 

Pani Wiesława Zawisza – inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – przedstawiła 

informacje na temat zmian wprowadzonych do regulaminu.  

 

Pan Leszek Siwek – zapytał czy można wystawiać styropian.  

 

Pan Michał Perzyna – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. 

w Małkini Górnej – wyjaśnił, że styropian to odpady budowlane, które kwalifikowane są jako 

odpady niebezpieczne. Tego rodzaju odpady odbiera firma z Ostrowi Mazowieckiej, która 

ustala koszty odbioru. Prezes przedstawił informację na temat zasad przyjmowania odbioru 

odpadów komunalnych i przyczyn ewentualnej odmowy ich przyjęcia przez ZGKiM. 
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Pan Marcin Zawistowski powiedział, że ZGKiM oraz Urząd Gminy powinny przeprowadzić 

kampanię informacyjną dla mieszkańców poprzez opracowanie ulotek, w których będzie 

szczegółowo opisane jakie odpady można kierować do ZGKiM. 

 

Podjęto dyskusję na temat sposobu gospodarowania odpadami.  

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał o stanowisko w sprawie pisma prezesa SMWL Zacisze.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – odpowiedziała, że warto aby ZGKiM wprowadził 

procedurę za co będzie nakładana kara. Niewłaściwa segregacja śmieci powoduje też wzrost 

cen za odpady.  

 

Pan Michał Perzyna powiedział, że Rada Gminy określa wysokość kary za niewłaściwą 

segregację odpadów i może to być kwota od 2 do 4 krotności opłaty za odpady segregowane. 

W gestii Rady Gminy i Wójta jest edukacja mieszkańców aby segregowali śmieci, gdyż to 

przekłada się na cenę. W kwestii częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych 

poinformował, że na bieżący rok w przetargu wskazany był odbiór dwa razy. Wniosek ten 

można rozważyć na przyszły rok. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał czy osoby, które będą kompostowały odpady zielone, ale 

będą miały za mały kompostownik będą mogły częściowo oddać odpady zielone.  

 

Pani Wiesława Zawisza – wyjaśniła, że mieszkańcy, którzy zgłoszą kompostowanie odpadów 

zielony nie będą mogły wystawiać do odbioru odpady biodegradowalne.  

 

Marcin Zawistowski poinformował, że jedna z gmin wprowadziła zakaz używania torebek 

foliowych. Zdaniem radnego jest to pomysł warty rozważania na przyszłość.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna.  Głosów za: 5, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało: 6 radnych.  

 

Punkt 13 

 

Pani Wiesława Zawisza – inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej omówiła 

projekt uchwały.  

 

Pan Michał Dzięgielewski – Kierownik w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

– w odpowiedzi na pytanie radnego Mariusza Rytla-Andrianika o odbiór opon maszyn 

rolniczych, poinformował, że ZGKiM odbiera bez limitu opony samochodowe, natomiast 

większe opony są odbierane przez firmę w Ostrowi Mazowieckiej.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów. Głosów za: 

5, wstrzymujących się: 1, przeciw:0. Głosowało 6 radnych.  
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Punkt 14. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – poinformowała, że w celu zbilansowania się gospodarki 

odpadami konieczna jest podwyżka opłat za odbiór odpadów. Dodała, że nikt nie jest 

zwolennikiem podwyżek, jednak są one nieuniknione. Wysokość opłat za odpady to problem 

ogólnokrajowy i wszystkie samorządy zmuszone są podnieść opłatę.  

 

Członkowie Komisji otrzymali kalkulację zawierającą 8 propozycji stawek opłaty za odbiór 

odpadów. Kalkulacja stanowi załącznik do protokołu.   

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy celem zapoznania się z materiałem.  

 

Pan Marcin Zawistowski poinformował, że podtrzymuje swój list otwarty w zakresie 

wprowadzenia 10% zniżki dla posiadaczy karty dużej rodziny. 

  

Pan Zbigniew Nietubyć poprosił o przygotowanie zestawienia, co powoduje konieczność 

podwyżki.  

 

Pani Wójt poinformowała, że do wzrostu przyczynia się m.in. podwyżka opłaty 

marszałkowskiej, niekontrolowany wzrost frakcji odpadów. Gmina nie ma narzędzie do 

kontroli czy obywatel złożył oświadczenie zgodne z prawdą.  

 

Pan Marcin Zawistowski – złożył wniosek o wprowadzenie zniżki dla posiadaczy karty dużej 

rodziny w wysokości 1,00 zł od rodziny.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego Marcina Zawistowskiego.  

 

Komisja nie przyjęła wniosku. Głosów za: 2, przeciw: 2, wstrzymujących:2. Głosowało 6 

radnych.  

 

Podjęto dyskusję na temat wysokości opłat za odbiór opłat komunalnych, w wyniku której radni 

członkowie Komisji złożyli następujące wnioski: 

 

Posiedzenie Komisji opuścił radny Zbigniew Nietubyć.  

 

Pan Marcin Zawistowski – złożył wniosek aby kwoty w §2 projektu uchwały przedstawiały się 

następująco: ust. 1 - 20,00 zł, ust. 2 – 40,00 zł, ust. 3. – 2,00 zł.  

 

Komisja odrzuciła wniosek. Głosów za: 1, przeciw: 2, wstrzymujących się: 2. Głosowało 5 

radnych.  

 

Pan Mirosław Wróbel złożył wniosek aby kwoty w §2 projektu uchwały przedstawiały się 

następująco: ust. 1 - 21,00 zł, ust. 2 – 42,00 zł, ust. 3. – 2,00 zł. 

 

Komisja przyjęła wniosek. Głosów za: 3, przeciw:0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 5 

radnych.  

Punkt 15. 

 

Pan Józef Bogucki – omówił projekt uchwały.  
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Członkowie nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Głosowało 5 radnych.  

Punkt 16. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że zmiana uchwały z dnia 09 grudnia 2019 r., 

jest konieczna, ponieważ w § 1 pkt 2 wskazano sposób podziału wniesionego wkładu 

pieniężnego, a czynności te nie należą do kompetencji Rady Gminy. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Małkinia Górna 

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

 

 

Punkt 17. 

 

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

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. Głosów za: 4, przeciw:0, 

wstrzymujących się:1. Głosowało 5 radnych. 

 

Punkt 18. 

 

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

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2020 rok. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 19. 

 

Spraw różnych nie wniesiono.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący  Komisji  

Leszek Siwek 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


