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Protokół nr 22/2020 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego odbytego w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu w Małkini Górnej w dniu 16 lipca 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 Marzena Michałowska – adwokat; 

6) Pani Wiesława Zawisza – inspektor ds. nieruchomości, rolnictwa i gospodarki gruntami, 

handlu i usług i gospodarki odpadami; 

7) Pani Aldona Sikorska – p.o. kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, 

Handlu i Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska; 

 

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 04 czerwca 2020 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna 

wotum zaufania. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.  

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

w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2020/2021. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiących własność Gminy Małkinia 

Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy 

Małkinia Górna. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani A.W. 

zamieszkałej w Gdańsku. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Małkinia Górna przeprowadzenia kontroli kompleksowej.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. 

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

14. Sprawy różne.  

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 6 radnych.  
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Punkt 1. 

 

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 04 czerwca 2020 r. został przyjęty jednogłośnie. 

Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 2.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – poinformowała, że w 2019 r. zrealizowano bardzo dużo 

inwestycji i otrzymaliśmy wysokie dofinansowania. Przedstawiła informacje na temat 

głównych inwestycji realizowanych przez Gminę. Poprosiła o udzielenie wotum zaufania 

i absolutorium.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – poinformował, że raport został ładnie przygotowany. Zwrócił uwagę, 

że w raporcie używany jest zwrot osiedle 40-lecia, który już nie funkcjonuje. Dodał, że z raportu 

wynika, iż jest bardzo mała współpraca pomiędzy Gminą a stowarzyszeniami. Zaplanowane 

zostało 60 000,00 zł na współpracę ze stowarzyszeniami, natomiast wykorzystano tylko 

5 000,00 zł. Spadek współpracy z organizacjami jest zatrważający.  

 

Pani Wójt wyjaśniła, że nastąpił spadek zainteresowania wykorzystania pieniędzy gminnych. 

Przeprowadzone zostało rozeznanie wśród stowarzyszeń, co jest przyczyną spadku 

zainteresowania. Otrzymanie środków w ramach konkursów wymaga dużego zaangażowania 

stowarzyszeń, stąd spadek zainteresowania.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Małkinia Górna wotum zaufania. Głosów za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 

6 radnych. 

 

Punkt 3. 

 

Pani Wójt przedstawiła informacje na temat realizacji budżetu w 2019 r. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Głosów za: 4, przeciw: 

0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 6 radnych. 

 

Punkt 4. 

 

Podjęto dyskusję na temat funkcjonowania i finansowania oświaty. Pani Wójt wyjaśniła, 

że edukacja publiczna nie jest zadaniem samorządu, natomiast finansowania oświaty w dużej 

mierze spadło na oświatę. W bieżącym roku dopłata może wynieść około 8 mln zł, wynika to 

m.in. z likwidacji gimnazjum, spadku demografii.  

 

Pan Mirosław Wróbel – powiedział, że warto rozważyć program edukacji na koleje lata. 

Zwrócił uwagę na temat organizacji pracy nauczycieli i wychowawstwa w oddziałach 

przedszkolnych.  
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Pan Zbigniew Nietubyć – powiedział, że nie można za wszystko winić rządu. Koszty zawsze 

były, a na edukacji nie należy oszczędzać. 6 lat temu była deklaracja, że stworzony zostanie 

program oświaty. Zdaniem radnego warto stworzyć taki program.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projektu uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi 

Gminy Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019. Głosów 

za: 4, wstrzymujących się: 2. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Danuta Barszcz – Kierownik Oświaty – poinformowała, że uchwały dotyczy średniej ceny 

jednostek paliw w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2020/2021 jest związane ze zwrotem 

rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu do szkół i ośrodków specjalnych.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2020/2021. Głosowało 

6 radnych.  

 

Punkt 6. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – przedstawił informację na temat projektu uchwały. 

Poinformował, że dzierżawa dotyczy garażu.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały, więc Przewodniczący poddał go 

pod głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 6 

radnych. 

Punkt 7. 

 

Pani Aldona Sikorska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu 

i Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – poinformowała, że 

częstotliwość odbioru odpadów komunalnych oraz bioodpadów z budynków wielolokalowych 

nie może być rzadsza niż raz w tygodniu, natomiast z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie, dlatego też konieczne jest wprowadzenie 

zmian w uchwale.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały, więc Przewodniczący poddał go 

pod głosowanie. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia 

Górna Głosowało 6 radnych.  
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Punkt 8. 

 

Pani Aldona Sikorska wyjaśniła, że uchwała jest powiązana z uchwałą w sprawie regulaminu 

i konieczne jest wprowadzenie zmian do uchwały.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały, więc Przewodniczący poddał go 

pod głosowanie. 

 

Komisja jednogłośnie 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. 

Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 9. 

 

Pani Marzena Michałowska – adwokat – przedstawiła informacje na temat wniosku. Wyjaśniła, 

że wniosek należy rozpatrzeć negatywnie, ponieważ w kompetencji Rady Gminy nie jest 

rozwiązywanie umów. Jest to kompetencja Wójta Gminy. Umowa ze schroniskiem Po zawarciu 

umowy z nowym schroniskiem Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy projekt uchwały 

zmieniający Program.  

 

Pan Leszek Dębek – zapytał kiedy rozwiązano umowę ze schroniskiem w Radysach.  

 

Pani Marzena Michałowska – umowa została rozwiązana w dniu 25 czerwca. Obecnie trwa 

postępowanie, nie mamy dostępu do akt. Wystąpiliśmy o zwrot zwierząt, ale zostały one 

zabezpieczone przez prokuraturę, jako dowód w sprawie. Obecnie schronisko nadal 

funkcjonuje, nie ma decyzji o jego zamknięciu.  

 

Pan Leszek Dębek – powiedziała, że jego zdaniem Urząd Gminy zbyt późno podjął działania 

w sprawie schroniska, gdyż sygnały, że coś jest nie tak otrzymywał już od dłuższego czasu.  

 

Pani Marzena Michałowska wyjaśniła, że wójt nie ma możliwości całościowego nadzoru nad 

schroniskiem. W tym celu powołane są właściwe instytucje nadzorujące, które powinny podjąć 

działania.  

 

Pani Wójt powiedziała, że w sytuacji gdy urząd otrzyma zgłoszenie o wałęsającym się psie 

skierowana zostanie do Policji prośba o odszukanie właściciela. W odpowiedzi na pytanie 

radnego Zbigniewa Nietubycia o podstawę prawną takiego wystąpienia wyjaśniła, że prośba ta 

zostanie skierowana w oparciu o dobrą współpracę.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – powiedział, że projekt uchwały w takim kształcie jest nie do 

przyjęcia, ponieważ w kompetencji rady gminy jest zmiana programu.  

 

Pani Beata Dębkowska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy – poinformowała, że rada gminy 

podejmuje decyzję o zmianie uchwały na sesji, na której przedłożony zostanie projekt uchwały 

zmieniającej. Rada Gminy rozpatrując wniosek pozytywnie wyraża intencję zmiany programu 

o ochronie zwierząt, jednak zmiany dokona po przedłożeniu przez Wójta Gminy projektu 

uchwały. 
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Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy 

Małkinia Górna. Głosów za:3, przeciw: 0, wstrzymujących się: 3. Głosowało 6 radnych.  

 

 

Punkt 10. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – przedstawił informacje na temat złożonego wniosku 

i sposobu jego rozpatrzenia. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały, więc Przewodniczący poddał go 

pod głosowanie. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

wniosku Pani A.W. zamieszkałej w Gdańsku. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 11.  

 

Pan Józef Bogucki omówił projekt uchwały.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały, więc Przewodniczący poddał 

go pod głosowanie. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna przeprowadzenia kontroli kompleksowej. Głosowało 

6 radnych.  

 

Punkt 12. 

 

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

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał dlaczego przesuwamy środki na 2021 r., „Budowa 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna”.  

 

Pani Wójt poinformowała, że w jej ocenie zadanie nie zostanie wykonane w terminie.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, czy pani Wójt wyraziła zgodę na przedłużenie terminu.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że termin wykonania zadania jeszcze się nie skończył. Będziemy 

weryfikować, czy jest uzasadnienie wydłużenia terminu.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał, czy to nie jest tak, że wykonawca może wykonać zadanie, natomiast 

gmina nie ma środków na jego sfinansowanie.  

 

Pani Wójt poinformowała, że gmina nie jest inicjatorem wniosku.  

 

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: 3, przeciw:0, 

wstrzymujących się:3. Głosowało 6 radnych.  
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Punkt 13. 

 

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

 

Podjęto dyskusję na temat wprowadzonych zmian.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2020 rok. Głosów za: 4, przeciw:0, wstrzymujących się:2. Głosowało 6 radnych. 

 

 

Punkt 14. 

 

W sprawach różnych radni zgłosili następujące kwestie: 

 

Pan Leszek Dębek – poprosił o uprzątnięcie parku w Rostkach Wielkich oraz naprawę mostku 

nad wodą, w którym są połamane deski.  

Pan Arkadiusz Murawski: 

-poprosił aby pomnik NSZZ „Solidarność” został w dotychczasowym miejscu lub 

w ostateczności przy pomniku Jana Pawła II.  

- poprosił o sprawdzenie czy w uliczce odchodzącej od ul. Piaski jest możliwość usunięcia 

słupa oświetleniowego i poprowadzenie przewodu ziemią.  

 

Pan Leszek Siwek: 

- poprosił o wycinkę krzaków z Małkini Dolnej do Sumiężnego. 

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący  Komisji  

Leszek Siwek 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


