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Protokół nr 8/2019 

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

Górnej w dniu 13 maja 2019 r. pod przewodnictwem pani Leszka Siwka – Przewodniczącego 

Komisji 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 4/8 członków; 

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy; 

3) Pan Józef Bogucki - Sekretarz Gminy; 

4) Pan Zbigniew Żerański – pełnomocnik zarządu Prospreco Polska sp. z o.o.; 

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

z organizacjami pozarządowymi; 

6) Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

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

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

9) 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. Przyjęcie protokołu z VII posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2018 Programu współpracy Gminy 

Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2018 Programu Rozwoju i Promocji 

Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2018 roku”. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej dla gminy Małkinia Górna na rok 2018. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 

w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statutach Sołectw 

w Gminie Małkinia Górna. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Małkinia Górna. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
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11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032.  

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

13. Konsultacje w sprawie dzierżawy byłego składowiska odpadów komunalnych. 

14. Sprawy różne. 

 

Uwag do porządku obrad nie wniesiono, został on przyjęty jednogłośnie. Głosowało 4 radnych. 

 

Punkt 1. 

 

Protokół z VII posiedzenia Komisji został przyjęty. Głosów za: 3, przeciw: 0, wstrzymujących 

się 0. Głosowało 3 radnych. 

 

Punkt 2. 

 

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

z organizacjami pozarządowymi – omówiła sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Programu 

współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

 

Pan Leszek Dębek – wskazał, że z 9 ogłoszonych konkursów rozstrzygniętych było tylko 3. 

Zapytał, co jest tego przyczyną. Co z niewykorzystanymi środkami na ten cel.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – odpowiedziała, że problem jest w grupie docelowej, być 

może jest to kwestia wysokich wymagań, braku pomysłu. Sprawa zostanie zweryfikowana, 

rozważymy przeprowadzenie ankiety wśród stowarzyszeń. W przypadku niewykorzystania 

środków wracają one do budżetu.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał o liczbę dzieci korzystających ze „Świetlicy 2016”, czy jest 

ona na takim samym poziomie jak z ogniskiem DPD.  

 

Pani Wójt poinformowała, że ognisko DPD kosztowało około nas 80 000,00 zł rocznie za 30 

osób. Ponadto gmina nie realizowała wymogu ustawowego polegającego na wspieraniu 

organizacji i stowarzyszeń. Obecnie ze „Świetlicy 2016” korzysta 18 dzieci, a koszt jej 

utrzymania to około 23 000,00 zł. Usługi są na takim poziomie, jak w ognisku DPD.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Wiesława Augustyniak omówiła sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Programu 

Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna. Zachęciła do zgłaszania 

kandydatur do konkursu „Małkińskie serca wolontariatu” w terminie do 30.05.2019 r.  

 

Uwag do sprawozdania nie wniesiono.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Wiesława Augustyniak omówiła sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2018 roku”. 
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W odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa Nietubycia o niewykorzystane środki z Programu 

poinformowała, że środki mogą być przeznaczone tylko na ten cel i w przypadku 

niewykorzystania przechodzą one na następny rok.  

 

Uwag do sprawozdania nie wniesiono.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – omówiła 

projekt uchwały. Poinformowała, że ocena zasobów pomocy opracowywana jest corocznie 

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Część danych pozyskano od 

Głównego Urzędu Statystycznego. Wskazała, że w stosunku do 2017 r. spadła liczba osób 

korzystających z pomocy społecznej.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej dla gminy Małkinia Górna na rok 2018. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – omówiła 

projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

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

pod głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia zasad 

zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 

w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 7. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – omówiła 

projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

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

go pod głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

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. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 8. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że w statutach sołectw gminy Małkinia Górna 

uchwalonych w dniu 07 lutego 2019 r. w §23 w ust. 10 błędnie wpisano odesłanie, tj. do ust. 6 

zamiast do ust. 9, stąd wprowadzenie zmian jest zasadne.  
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Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały, więc Przewodniczący poddał go 

pod głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmiany w Statutach Sołectw w Gminie Małkinia Górna. Głosowało 4 radnych. 

 

Punkt 9. 

 

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

poinformował, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. wpłynęło postanowienie dyrektora RZGW 

w Lublinie przedstawiające opinię w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Małkinia Górna uchwalonego 

przez Radę Gminy w dniu 27 marca 2019 r. Wyjaśnił, że wszystkie zapisy uznane przez ww. 

podmiot jako niezgodne z przepisami prawa zostały usunięte.  

 

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

pod głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Małkinia Górna. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 7. 

 

Pan Józef Bogucki poinformował, że uchwała została przygotowana w ramach realizacji uchwały 

budżetowej na 2019 rok, jak też Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032. Kredyt 

zaplanowany w budżecie gminy na 2019 rok w kwocie 7 000 000,00 zł, przewidziany do spłaty 

w ratach miesięcznych od 30 stycznia 2021 r. do 30 grudnia 2032 r. 

 

Podjęto dyskusję na temat aktualnego zadłużenia gminy. Pan Sekretarz odczytał stan zadłużenia 

gminy zgodnie z wieloletnią prognozą finansową na lata 2019 – 2032.  

 

Pan Leszek Dębek – wskazał, że w ciągu pół roku gmina zaciągnie około 12 mln zł kredytu. 

Zdaniem radnego nie jest to dobre rozwiązanie.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.Głosów za: 2, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2.  

 

Punkt 8. 

 

Pan Józef Bogucki – omówił zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Małkinia 

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

 

Pani Wójt w odpowiedzi na radnego Zbigniewa Nietubycia o termin podpisania umowy 

na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Kiełczewie poinformowała, 

że planowany termin to 16 maja 2019 r.  

 

Pan Leszek Dębek – zapytał jakie prace są zaplanowane wokół szkoły w Daniłowie. Na jakim 

etapie jest droga Kiełczew – Treblinka.  
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Pani Wójt wyjaśniła, że w związku z nieotrzymaniem dotacji na ten cel, gmina – w miarę 

możliwości - we własnym zakresie wykona prace  polegające na zagospodarowaniu trenu 

wokół szkoły aby móc go przeznaczyć mieszkańcom. W sprawie drogi Kiełczew – Treblinka 

pani Wójt poinformowała, że wniosek jest w trakcie weryfikacji.  

 

Pani Wójt w odpowiedzi na pytanie pan Zbigniewa Nietubycia  o budowę wiaduktu kolejowego 

w Prostyni wyjaśniła, że na chwilę obecną nie ma woli zainteresowanych samorządów. Decyzja 

należy do PKP.  Dodała, że wiadukt w Małkini ma powstać do końca 2020 r.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 2, przeciw:0, 

wstrzymujących się: 2.  

 

Punkt 9. 

 

Pan Józef Bogucki - omówił zmiany w budżecie gminy na 2019 rok, zgodnie z uzasadnieniem 

do projektu uchwały.  

 

Na pytanie radnego Leszka Dębka o zakup skutera pani Wójt wyjaśniła, że gmina chce kupić 

skuter aby uniknąć opłat eksploatacyjnych.  

 

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

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

 

Punkt 10. 

 

Pan Zbigniew Żerański – pełnomocnik zarządu Prospreco Polska sp. z o.o. - przedstawił 

informacje na temat działalności firmy. Poinformował, że w związku z planowanym 

rozszerzeniem działalności, firma chciałaby wydzierżawić pozostałą część działki w Zawistach 

Podleśnych. Docelowo zakład chciałby wydzierżawić około 34 000 m2 na okres 30 lat. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał jakie korzyści ma/może mieć gmina w związku 

z działalnością Prospreco. Wskazał, że w rozmowach prowadzonych przed rozpoczęciem 

działalności przedstawiciele firmy wskazali, że frakcja zielona będzie odbierana 

od mieszkańców bezpłatnie. 

 

Pan Zbigniew Żerański poinformował, że zakład płaci podatek oraz koszt dzierżawy 

w wysokości 3500,00 zł na miesiąc. Ponadto firma daje zatrudnienie dla 15 osób z gminy 

Małkinia Górna. Odnośnie zielonej frakcji wyjaśnił, że była taka koncepcja, ale ze względu na 

obowiązujące przepisy firma nie może tego robić. Zadanie to leży w kompetencjach 

Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, gdyż są to odpady nienadające 

się do recyklingu.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – wskazał, że z rozmów z mieszkańcami wynika, że w zakładzie 

zatrudnieni są obcokrajowy mieszkający w gminie. Zdaniem radnego opłata dzierżawy jest 

niska. Dodał, że instalacja ta budzi wiele emocji wśród mieszkańców Zawist Podleśnych 

i Kańkowa. Poszerzenie działalności jest równoznaczne ze zwiększeniem uciążliwości dla 

mieszkańców, tj. nieprzyjemny zapach. Zadaniem radnych jest słuchać mieszkańców i mówić 

o ich potrzebach bądź problemach. Zapytał, czy firma otrzymuje skargi związane z jej 
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działalnością. Dodał, że projekt uchwały powinien być poprzedzony konsultacjami 

z mieszkańcami.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – powiedziała, że na zebraniach z mieszkańcami nikt nie 

poruszał wątku uciążliwości. W ciągu 4 ostatnich lat otrzymała około dwa telefony w sprawie 

Prospreco. Konsultacje były na początku działalności. Rozbudowa firmy to też wzrost 

zatrudnienia, a w przypadku podpisania kolejnej umowy z pewnością będą prowadzone 

negocjacje cen.  

 

Pan Leszek Dębek – poprosił o rzetelną informację na temat zatrudnienia.  

 

Punkt 11.  

 

Pan Leszek Dębek – zgłosił, że na ul. Leśnej przed stacją TRAFO w związku z naprawą rury 

rozebrano chodnik. Do chwili obecnej nie został on naprawiony.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – poprosił o odchwaszczenie ulic (między krawężnikiem a asfaltem) 

na osiedlu domów jednorodzinnych.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


