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Protokół nr 6/2019 

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

Górnej w dniu 05 marca 2019 r. pod przewodnictwem pani Leszka Siwka – Przewodniczącego 

Komisji 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 6/8 członków; 

2) Pan Dariusz Chmielewski – główny specjalista ds. inwestycji; 

3) Pan Witold Biegaj – Komendant Gminny Związku OSP RP w Małkini Górnej; 

4) Agata Małkińska – inspektor ds. obronności; 

5) Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Rolnictwa, Handlu i Usług; 

6) Pani Renata Rostkowska – inspektor ds. księgowości budżetowej; 

7) Pani Danuta Barszcz – inspektor ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół 

i placówek oświatowych; 

8) 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 protokołu z V posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Policji oraz informacja o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2018 rok. 

4. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę 

Małkinia Górna w 2018 roku.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany nazwy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Małkini Górnej i nadania statutu. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Małkinia Górna na 2019 r.  

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

umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małkinia 

Górna. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Ostrowskiego.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032.  

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

11. Sprawy różne. 

 

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

 

Punkt 1. 

 

Protokół z V posiedzenia Komisji przyjęty został jednogłośnie. Głosowało 6 radnych.  
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Punkt 2. 

 

Sprawozdanie z działalności Komendanta Policji oraz informacja o stanie porządku 

i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok. 

 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem. Uwag nie wniesiono.  

 

Punkt 3. 

 

 

Sprawozdanie z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2018 rok. 

 

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem. Uwag nie wniesiono. 

 

Punkt 4. 

 

Pani Danuta Barszcz – inspektor ds. obsługi administracyjnej szkół i placówek oświatowych – 

przedstawiła informacje na temat średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Małkinia 

Górna w 2018 r.  
 

Punkt 5. 

 

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

że zgodnie z obowiązującymi przepisami w statucie samorządowej instytucji kultury powinien 

być określony sposób powołania dyrektora placówki – konkurs bądź powołanie. W Statucie 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu z 2007 r. nie zostało to określone. W związku ze złożonym 

przez obecnego dyrektora wypowiedzeniem konieczne jest uregulowanie przedmiotowej 

kwestii.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany 

nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Małkini Górnej i nadania statutu. Głosów za: 5, przeciw: 

0, wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, 

Handlu i Usług – omówiła projekt  uchwały. Przedstawiła informacje na temat wydatków 

w 2017 r. w ramach Programu. W imieniu Pani Wójt złożyła autopoprawkę  do projektu 

uchwały polegającą na tym, że §15 Programu otrzymuje brzmienie: Gmina pokrywa 100% 

kosztów zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) posiadających 

właścicieli z terenu Gminy Małkinia Górna, którzy wypełnili oświadczenie, o którym mowa 

w § 16 Programu oraz przedłożą zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie. 

 

Podjęto dyskusję w sprawie kosztów sterylizacji i kastracji zwierząt ponoszonych przez 

Gminę  Małkinia Górna.  
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Małkinia Górna na 2019 r. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 7. 

 

Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, 

Handlu i Usług – omówiła projekt  uchwały. 

 

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

pod głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 8. 

 

 

Pani Renata Rostkowska – inspektor ds. księgowości budżetowej – poinformowała, że pomoc 

dla Powiatu Ostrowskiego dotyczy zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy 

drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne - Małkinia Górna". Udział Gminy Małkinia 

Górna wstępnie wyniesie 150 000,00 zł w 2019 r. Ostateczna kwota dotacji zostanie określona 

po wyłonieniu wykonawcy zadania. Szczegółowy zakres zadania oraz obowiązki stron określa 

umowa. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał z czego wynika kwota 150 000,00 zł.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Ostrowskiego. Głosów za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 9. 

 

Pani Renata Rostkowska omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy na lata 

2019 – 2032. Wyjaśniła, że zmiany w szczególności wynikają z zadania pn. Budowa ulicy 

Piaski i ul. Lipowej w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

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

wstrzymujących się: 0.  

 

Punkt 10. 

 

Pani Renata Rostkowska omówiła zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, zgodnie 

z uzasadnieniem do projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał z czego wynika zwiększenie 800 000,00 zł w rozdziale 700 

– gospodarka mieszkaniowa oraz zapytał o kosztorys na klub seniora w Prostyni.  
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Pani Bogusława Łupińska poinformowała, że planowane zwiększenie wynika z obrotu 

nieruchomościami.  

Pani Renata Rostkowska poinformowała, że kosztorys na klub seniora jest na około 

350 000,00 zł, w tym 125 000,00 zł dotacji.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2019 rok. Głosów za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 11. 

 

Pan Marcin Zawistowski – poprosił o wycięcie drzew na wjeździe przed cmentarzem oraz 

o uporządkowanie sprawy z kontenerami na odzież (zdaniem radnego są nieestetyczne). 

Wskazane jest wyznaczenie nowych miejsc na ich usytuowanie.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że nadal nie zostało sprzątnięte osiedle (sprawa ciągnie się od 

lata). Dodał, że nie otrzymał informacji, czy ZGKiM otrzymał zapłatę za zlecone, a zdaniem 

radnego, niewykonane zadanie. Poinformował, że co roku przez mieszkańców osiedla jest 

organizowana społeczna akcja sprzątania na terenach wokół  placu zabaw i kościoła. Byłby 

wdzięczny gdyby mieszkańcy otrzymali wsparcie ZGKiM. Zgłosił uszkodzenie dwóch 

studzienek na ul. Witosa.  

 

Pan Leszek Siwek poprosił o: 

- lobbowanie w sprawie drogi w Glinie; 

- wykonanie prac przy świetlicy w Sumiężnem np. ogrodzenie; 

- zamontowanie 3 lamp na nowych słupach w Glinie.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


