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Protokół nr 3/2018 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego odbytego w Urzędzie Gminy 

w Małkini Górnej w dniu 10 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 Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy; 

3) Pan Dariusz Chmielewski – Sekretarz Gminy; 

4) Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej; 

5) Pani Elżbieta Figat – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska. 

 

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

prawomocność i przedstawił porządek obrad. 

 

Porządek obrad 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia 

Górna na lata 2019-2023.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-

2023.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia 

Górna. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. 

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

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi 

odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 

z nieruchomości. 

7. Sprawy różne. 

 

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

 

Punkt 1. 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – poinformowała, celem 

programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie posiłków dla uczniów, dzieci 

i młodzieży oraz dla osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych i niepełnosprawnych, 

a także samotnych. Dotychczasowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014 – 2020 przestaje obowiązywać. Nawiązując do pkt 2 porządku obrad, poinformowała, 

że program obejmuje osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium, o którym mowa 

w ustawie o pomocy społecznej, dlatego też konieczne jest podjęcie uchwały w tym zakresie.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” 

w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023.  

 

Punkt 2. 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podwyższenia 

kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu 

osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna 

na lata 2019-2023.  

 

Punkt 3. 

Pani Elżbieta Figat - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska – poinformowała, że projekt uchwały wprowadza zmiany do zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Małkinia Górna.  

Zmiana uchwały wynika z zaleceń Nadzoru. Zmiany w szczególności dotyczą określenia 

kryterium wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, czy §11 ust. 2 był konsultowany z Nadzorem oraz czy przez 

wprowadzone zmiany osoby, którym obiecane było mieszkanie nie stracą do niego prawa.  

 

Pani Elżbieta Figat odpowiedziała, że cały projekt uchwały był konsultowany.  Na drugie 

pytanie odpowiedziała, że nie.  

 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Małkinia Górna.  

 

Punkt 4. 

Pani Elżbieta Figat – wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami opłaty 

za gospodarowanie odpadami muszą być ustalane w takiej wysokości, aby bilansować system 

finansowania odbioru i utylizacji odpadów. Przeprowadzona analiza finansowa systemu 

gospodarki odpadami wykazała, że w celu zbilansowania systemu konieczna jest podwyżka 

opłat. Proponuję się aby opłata miesięczna za jednego mieszkańca za odbiór odpadów 

segregowanych wynosiła 12 zł, a niesegregowanych 24 zł. Na prośbę radnych pani kierownik 

przedstawiła informacje na temat wysokości opłat za odbiór odpadów w gminach ościennych.  

 

Członkowie Komisji podjęli dyskusję na temat projektu uchwały. Poruszono następujące 

kwestie: czynniki wpływające na podwyższenie opłat; możliwości egzekwowania przez 

gminę należności od mieszkańców; odbiór odpadów w systemie hybrydowym.  

 

Pan Marcin Zawistowski zaproponował, aby wprowadzić ulgi w opłatach dla osób 

posiadających kartę dużej rodziny. Ponadto złożył wniosek o uszczelnienie systemu 

egzekwowania opłat od mieszkańców.  
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Przewodniczący Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz 

ustalenia stawki tej opłaty. Głosów za: 5, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 5. 

Pani Elżbieta Figat – wyjaśniła, że w związku ze zmianą wysokości stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikła konieczność dostosowania formularza. 

Wprowadzone zostało również objaśnienie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag go projektu uchwały, więc Przewodnicząca poddała 

go pod głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości. 

 

Punkt 6. 

Pani Elżbieta Figat poinformowała, że  ze względu na wzrost ceny paliw, wzrost ceny energii 

elektrycznej, wzrost kosztów robocizny oraz wzrost ceny zagospodarowania odpadów 

komunalnych w RIPOK, postanowiono dokonać zmiany górnych stawek opłat za usługi 

odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 

z nieruchomości. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat 

za usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 

z nieruchomości. Głosów za: 6, przeciw: 0, wstrzymujący się: 1.  

 

 

Punkt 7. 

Przewodniczący Komisji zapoznał radnych z projektem odpowiedzi na pismo firmy Duon. 

Do projektu nie wniesiono uwag.   

 

Pan Leszek Dębek zapytał, czy firma Rockwool wnosi podatki do budżetu gminy.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że podatek od nieruchomości i gruntu.  

 

Przewodniczący Komisji złożył wszystkim bożonarodzeniowe życzenia.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


