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Protokół nr 7/2019 

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

Górnej w dniu 26 marca 2019 r. pod przewodnictwem pani Leszka Siwka – Przewodniczącego 

Komisji 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 5/8 członków; 

2) Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy; 

3) Pan Michał Dzięgielewski - kierownik ds. Transportu i Gospodarki Odpadami w ZGKiM; 

4) Pani Marzena Michałowska – mecenas; 

5) Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Rolnictwa, Handlu i Usług. 

 

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

prawomocność i przedstawił porządek obrad.  

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia Komisji.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego  na terenie Gminy 

Małkinia Górna. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

darowizny na rzecz Gminy Małkinia Górna. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” 

i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska.   

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia 

wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia 

inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna.  

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

Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032.  

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

10. Sprawy różne. 

 

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

 

Punkt 1. 

 

Protokół z VI posiedzenia Komisji został przyjęty. Głosów za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących 

się 1.  
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Punkt 2. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał dlaczego Rada Gminy ponownie zatwierdza projekt 

regulaminu, co z projektem regulaminu przyjętym w lipcu 2018 roku.  

 

Pan Michał Dzięgielewski - kierownik ds. Transportu i Gospodarki Odpadami w ZGKiM – 

wyjaśnił, że konieczność podjęcia uchwały wynika z faktu, iż w wyniku zmian 

w prawodawstwie i orzecznictwie w okresie od uchwalenia poprzedniego regulaminu część 

zapisów stała się nieaktualna.  

 

Pani Beata Dębkowska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy- wyjaśniła, że zgodnie 

z informacjami przekazanymi od kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, RZGW w Lublinie - w związku z koniecznością 

wprowadzenia zmian w projekcie regulaminu - poprosił aby nie czekać na opinię tylko 

zatwierdzić nowy regulamin zgodny z ich wskazówkami. 

 

Pan Leszek Dębek – wskazał, że w regulaminie jest brak zapewnienia, że przedsiębiorstwo 

zapewnia prawidłową eksploatację urządzeń. Taki zapis był w poprzednim regulaminie.  

 

Pan Michał Dzięgielewski wyjaśnił, że zakres regulaminu określa ustawa o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego  na terenie Gminy 

Małkinia Górna. Głosów za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, 

Handlu i Usług – omówiła projekt uchwały. W odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa 

Nietubycia dlaczego powiat ostrowski przekazuje gminie przedmiotową nieruchomość 

poinformowała, że działka ta nie leży w pasie drogi powiatowej.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Małkinia Górna. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 4. 

 

Radni podjęli dyskusję na temat projektu regulaminu. W dyskusji poruszono następujące 

kwestie: godziny otwarcia rynku; możliwości organizowania różnego rodzaju imprez 

kulturalnych, festynów; produktów, które można sprzedawać na rynku; wymiarów stoisk. 

 

Pan Leszek Dębek odnosząc się do §1 pkt 3 regulaminu, wskazał, że nadzór uchylił regulamin, 

w którym wskazany był administrator.  

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas – przedstawiła stanowisko w sprawie poruszonej przez 

radego Leszka Dębka.  

 

Pan Leszek Dębek złożył następujące wnioski: 
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1)  §1 ust.3 regulaminu stanowiącego załącznik do projektu uchwały otrzymał brzmienie: 

Administratorem Targowiska jest Gmina Małkinia Górna. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radych, wstrzymało się: 3, przeciw:0. 

2) wykreślić ust. 2 w §9, tym samym ust. 3 otrzymuje numer 2. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, wstrzymało się: 3, przeciw:0. 

 

Pan Mirosław Wróbel złożył wnioski aby: 

1) §2 ust 1 regulaminu otrzymał brzmienie: Targowisko czynne jest w soboty od godziny 5:00 

do godziny 15:00 za wyjątkiem dni wolnych, z uwzględnieniem ust. 2. 

Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, wstrzymało się 0, przeciw:0. 

 

2) §7 ust.4. regulaminu otrzymał brzmienie: Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się 

możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku pod warunkiem jego zajęcia do godz.7:00. 

Natomiast §7 ust.5 otrzymał brzmienie: Zarezerwowane stanowisko handlowe nie zajęte do 

godz. 7:00 w danym dniu handlowym może być zagospodarowane zgodnie z potrzebami 

targowiska tylko w tym dniu. 

 

Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, wstrzymało się 0, przeciw:0. 
 

Punkt 5. 

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Członkowie Komisji podjęli dyskusję na temat projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć złożył wniosek aby 

1) §2 ust.3 otrzymał brzmienie: Wysokość dziennej stawki opłaty targowej dla rolników 

sprzedających płody rolne pomniejsza się o 50 % w stosunku do stawek określonych w ust. 

1 i 2.  

Radny wskazał, że zmniejszenie opłaty zachęci rolników do prowadzenia sprzedaży na rynku.  

Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radych, wstrzymało się: 2, przeciw:0. 

2) §4 ust 2 otrzymał brzmienie: Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 

1, za pobór opłaty targowej w wysokości 45% od pobranych i terminowo odprowadzonych 

kwot. 

Radny wskazał, że zasadne jest zmniejszenie wynagrodzenia dla inkasenta, ponieważ nie 

ponosi on żadnych kosztów.  

Za przyjęciem wniosku głosowało 3 radnych, wstrzymało się 2, przeciw:0. 

  

Punkt 6. 

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – przedstawiła informacje na temat projektu 

uchwały. Poinformowała, że warunkiem przebudowy drogi powiatowej Morzyczyn 

Włościański – Kiełczew – Prostyń – Treblinka jest otrzymanie dotacji. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego. Głosowało 

5 radnych. 
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Punkt 7. 

 

Pani Krystyna Wetoszka poinformowała, że pojawiły się nowe wskaźniki, dlatego też 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje pożyczkę 

w wysokości 300 672,00 zł. Zmniejszenie pożyczki powoduje zmiany  w wysokości rat oraz 

w okresie jej spłaty. Dodała, że nie wszystkie prace zostały uwzględnione do wniosku.  

 

W odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa Nietubycia co zostało zakwestionowane 

poinformowała, że piec oraz pomoc publiczna.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał, czy nie wiedzieliśmy, że będą tego rodzaju wymogi.  

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że co roku są nowe zasady przyznawania pożyczek.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 8. 

 

Pani Krystyna Wetoszka – omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 

Małkinia Górna na lata 2019 – 2032, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 5, przeciw:0, 

wstrzymujących się: 0.  

 

Punkt 9. 

 

Pani Krystyna Wetoszka omówiła zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, zgodnie 

z uzasadnieniem do projektu uchwały.  

 

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

gminy na 2019 rok. Głosów za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 10. 

 

Spraw różnych nie wniesiono.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


