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Protokół nr 4/2019 

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

Górnej w dniu 2 stycznia 2019 r. po przewodnictwem pana Leszka Siwka – Przewodniczącego 

Komisji 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

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

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy; 

3) Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy; 

4) Pan Dariusz Chmielewski – Sekretarz Gminy; 

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

z organizacjami pozarządowymi;  

6) Pani Izabela Szymańska – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr. 

 

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

prawomocność i przedstawił porządek obrad. 

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołów z II i III posiedzenia Komisji.  

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

Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2019 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy 

Małkinia Górna na 2019 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w gminie 

Małkinia Górna.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

na 2019 rok.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy na 2019 rok.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej 

obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.  

9. Sprawy różne. 

 

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

 

Punkt 1. 

 

Protokół z II i III posiedzenia Komisji przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 2. 

 

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

z organizacjami pozarządowymi – omówiła projekt uchwały. Przedstawiła zmiany 

w Programie w stosunku do Programu na rok 2018 r.  

 

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

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna 

na 2019 rok. 

 

Punkt 3. 

 

Pani Wiesława Augustyniak omówiła projekt uchwały i Programu. W odpowiedzi na pytanie 

radnego Zbigniewa Nietubycia czy program może opierać się na bardziej aktualnych danych, 

poinformowała, że diagnoza jest z 2015 r. i przeprowadzana jest co 4 lata, tak więc nowa 

zostanie opracowana w 2019 r.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

dla Gminy Małkinia Górna na 2019 rok. 

 

Punkt 4. 

 

Pani Wójt poinformowała, że zgodnie z § 15 statutów sołectw wybory sołtysa i rady sołeckiej 

zarządza Rada Gminy, nie później niż 3 miesiące po wyborach do rady gminy, dlatego też 

należy podjąć przedmiotową uchwałę. Harmonogram wyborów zostanie ustalony 

zarządzeniem Wójta Gminy.  

 

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

go pod głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zarządzenia 

wyborów sołtysów w gminie Małkinia Górna.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Izabela Szymańska – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr – poinformowała, 

że plan pracy rady Gminy został rozszerzony o rozpatrzenie raportu o stanie gminy. Instytucja 

ta została wprowadzona ostatnią nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym. W odpowiedzi 

na pytanie radnego Zbigniewa Nietubycia dlaczego w planie pracy w I kwartale nie ma 

sprawozdań z  programów odpowiedziała, że przedmiotowy raport obejmuje podsumowanie 

działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów 

i strategii. Nad raportem prowadzona jest debata, a następnie głosowanie nad udzieleniem 

wójtowi wotum zaufania.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Gminy na 2019 rok. 

Punkt 6. 

 

Pani Izabela Szymańska omówiła projekt uchwały. Wyjaśniła, że plan pracy komisji wynika 

z planu pracy rady gminy.  
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Członkowie Komisji nie wnieśli uwag go projektu uchwały, więc Przewodniczący poddał 

go pod głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2019 rok. 

 

Punkt 7. 

 

Pani Wójt poinformowała, że konieczność zmiany uchwały zachodzi w związku z utworzeniem 

nowej jednostki organizacyjnej, tj. Żłobka Gminnego, którego obsługę finansowo-księgową 

powierza się Urzędowi Gminy.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał o termin otwarcia żłobka. Poprosił o informacje na temat wysokości 

dotacji na żłobek oraz wkładu własnego.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że termin otwarcia jest obecnie ustalany z Ministerstwem. Wysokość 

dotacji to około 300 000,00 zł, a środki własne to około 600 000,00 zł z wyposażeniem.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych 

Gminy Małkinia Górna. 

Punkt 8. 

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, 

zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

 

W odpowiedzi na pytanie pana Arkadiusza Murawskiego o wysokość środków zaplanowanych 

na wydatek bieżący dotyczący zagospodarowania odpadów komunalnych pani Skarbnik 

odpowiedziała, że około 980 000,00 zł.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2019 rok. Głosów za 6, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2.  

 

Punkt 9. 

 

Pan Leszek Siwek zapytał czy zmieniło się coś w sprawie drogi w Glinie.  

Pani Wójt poinformowała, że sprawa drogi jest na takim samym etapie.  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


