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Protokół nr 9/2019 

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

Górnej w dniu 11 czerwca 2019 r. pod przewodnictwem pana Leszka Siwka – 

Przewodniczącego Komisji 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 7/8 członków; 

2) Pan Józef Bogucki - Sekretarz Gminy; 

3) Pani Krystyna Wetoszka; 

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

5) Pani Elżbieta Rolek – przewodnicząca zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie; 

6) Pani Marianna Adamczyk -  przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej; 

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

i placówek oświatowych; 

 

Pan Leszek Siwek- Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie, stwierdził brak kworum, 

następnie przedstawił porządek obrad.  

 

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

prawomocność i przedstawił porządek obrad. Poprosił o wprowadzenie zmian w porządku 

obrad polegających na tym, że: 

- pkt 6 otrzymuje brzmienie: Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały 

przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia 

Górna. 

- pkt 7 otrzymuje brzmienie: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małkinia 

Górna w 2019 r. 

 

Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 7 radnych. 

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołu z VIII posiedzenia Komisji.  

2. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2018 zadań z zakresu wspierania rodziny 

na terenie Gminy Małkinia Górna.  

3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Małkinia Górna”.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz określenia granic ich 

obwodów od dnia 1 września 2019 r.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne 

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna. 
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7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym 

w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna 

w 2019 r. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalizacji 

targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia 

Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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.  

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. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

 

Protokół z VIII posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 6 radnych. 

 

Punkt 2. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – omówiła 

sprawozdanie z realizacji w roku 2018 zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy 

Małkinia Górna. Poinformowała, że w sprawozdaniu wskazane zostały potrzeby w zakresie 

realizacji zadań na rzecz rodziny. W odpowiedzi na pytania radych przedstawiła informacje na 

temat działalności asystenta rodziny.  

 

Punkt 3.  

 

Pani Elżbieta Rolek – przewodnicząca zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – omówiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018.  

 

Do sprawozdania nie wniesiono uwag.  

Punkt 4. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej - omówił 

projekt uchwały. Poinformował, że Komitet zebrał ponad 600 podpisów pod projektem 

uchwały od mieszkańców całej gminy. Poprosił o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 

i podjęcie uchwały na sesji. Podziękował Sekretarzowi Gminy za pomoc i zaangażowanie 

w sprawę. Zaprosił na mszę w dniu 14.06.2019 r. o godzinie 11:30.  

 

Pan Leszek Dębek podziękował Komitetowi za podjętą inicjatywę i włożony trud. Zdaniem 

radnego inicjatywa jest zasadna.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy 

Obywatel Gminy Małkinia Górna”. Głosów za: 6, wstrzymujących się: 1. 

 

Punkt 5. 

 

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

oświatowych – omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt uchwały uzyskał 

pozytywną opinię kuratora oświaty.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, czy prawidłowym jest niewymienienie ulic w Zawistach 

Podleśnych. 

 

Pani Danuta Barszcz wyjaśniła, że tak, gdyż obwód obejmuje całą miejscowość.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz 

określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. Głosowało 7 radnych. 

 

Punkt 6. 

 

 

Pani Danuta Barszcz omówiła projekt uchwały. 

 

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

pod głosowanie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole 

i oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Małkinia Górna Głosowało 7 radnych. 

 

Punkt 7. 

 

Pani Danuta Barszcz omówiła projekt uchwały. W odpowiedzi na pytani radnego Zbigniewa 

Nietubycia o dotychczasowy wskaźnik wymieniony w §1 poinformowała, że do grudnia był to 

1%, a od stycznia 0,8%. Wyjaśniła, że w ustawie mówi się o maksymalnej kwocie, tu jest 

wyrażone w procentach, co nie jest błędem. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małkinia 

Górna w 2019 r. Głosowało 7 radnych. 

 

Punkt 8. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały. 
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Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, 

Handlu i Usług – na pytanie radnego Zbigniewa Nietubycia, czy wprowadzone zmiany 

wynikają z uwag nadzoru, odpowiedziała, że tak.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 

w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania 

z targowiska. Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 9. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały, poinformował, 

że przedmiotowa działka dzierżawiona jest pod garaż.  

 

Pan Marcin Zawistowski – radny – mając na uwadze estetykę gminy, zapytał, czy można 

zmobilizować właścicieli garaży, aby o nie dbali, tak żeby nie szpeciły gminy. Czy możliwe 

jest wprowadzenie standardów, co do wyglądu garaży.  

 

Pani Bogusława Łupińska powiedziała, że już w niektórych miejscach np. przy biedronce 

garaże są jednakowe – blaszane. Na chwilę obecną ciężko jest to uregulować.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 7 

radnych.  

 

Punkt 10. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że z uwagi na rozstrzygniecie Regionalnej 

Izby Obrachunkowej oraz wymogi w sprawie wniosku o dofinansowanie konieczna jest zmiana 

uchwały zgodnie z projektem uchwały.  

 

Pan Leszek Dębek poruszył kwestię nowej opłaty targowej na starym targowisku.   

 

Pan Zbigniew Nietubyć powiedział, że osoby sprzedające na starym targowisku nie powinny 

mieć liczonej opłaty obowiązującej poza „Moim Rynkiem”, tj. 9,00 zł za metr bieżący.  

 

Podjęto dyskusję na temat organizacji ruchu przy nowym targowisku.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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. Głosów za: 6, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 11. 

 

Pani Krystyna Wetoszka- Skarbnik Gminy – omówiła zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019 – 2032, zgodnie z objaśnieniami do projektu uchwały.  

 

Pan Leszek Dębek – radny – zapytał o rozstrzygnięcie przetargu na termomodernizację szkoły 

podstawowej w Kiełczewie. Czy są to lokalni przedsiębiorcy.  
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Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że wpłynęło 6 ofert. Gmina powinna 

wybrać ofertę, która jest druga na liście (przedsiębiorca z Ostrowi Mazowieckiej), ponieważ 

oferta najtańsza – przedsiębiorca z Białej Podlaskiej - nie spełnia innych wymagań.  

 

Pan Mirosław Wróbel zapytał o przetarg na kanalizację na ul. Brokowskiej.  

 

Pan Sekretarz Gminy powiedział, że przetarg jest rozstrzygnięty. Termin zakończenia 

inwestycji to koniec 2020 r. Inwestycja ta jest powiązana z modernizacją drogi wojewódzkiej.  

 

Pan Leszek Siwek poprosił o monitorowanie sprawy dotyczącej drogi w Glinie. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 12. 

 

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

zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.  

 

Pan Leszek Dębek – zapytał co jest przyczyną zwiększenia kwoty na targowisko. Jaki jest 

łączny koszt targowiska.  

 

Pan Sekretarz wyjaśnił, że kwota ta przeznaczona zostanie na budowę placu manewrowego, 

na którym będzie prowadzony handel oraz parking. Łączny koszt targowiska to około 4 mln, 

w tym 1 mln dofinansowania.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – wskazał, że dokładamy kwotę, za którą można by było zrobić chodnik 

na ul. Żeromskiego. Dodał, że we wcześniejszym czasie w odpowiedzi na zadane pytanie 

o miejsca parkingowe udzielono odpowiedzi, że liczba miejsc parkingowych będzie 

wystarczająca.  

 

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

gminy na 2019 rok. Głosów za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2.  

 

Punkt 13. 

 

Pan Mirosław Wróbel – poprosił o załatanie dziur na plac przy SP nr 1 oraz montaż barierki 

przy schodach.  

 

Pan Leszek Dębek – zgłosił, że do chwili obecnej nie został naprawiony chodnik na ul. Leśnej 

przed stacją TRAFO. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć: 

-  poinformował, że mieszkańcy zgłaszają, że schody do szatni w SP nr 1 są śliskie; 

- podziękował za odchwaszczenie ulic na osiedlu, ale chwasty już odrosły. Wskazane jest 

pryskanie w maju i sierpniu; 

- poprosił o wykoszenie ul. Konstytucji przed Bożym Ciałem. Dodał, że koszenie ulicy Jana 

Pawła II z jednej strony nie jest dobrym rozwiązaniem; 

- poprosił o interwencję u wykonawcy linii kolejowej w sprawie uprzątnięcia drogi w Zawistach 

Podleśnych; 
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- poinformował,  że zakład energetyczny wyciął drzewa wzdłuż linii wysokiego napięcia. 

Zdewastowano drzewo – orzech. Ktoś z Urzędu Gminy powiedział, że to na mój wniosek. 

Radny potwierdził, że zgłaszał wniosek o przycinkę drzew, ale nieznajdujących się na posesji 

prywatnych i nie w czerwcu kiedy są owoce. Zdaniem radnego nastąpiła niewłaściwa retoryka 

odpowiedzi Urzędu Gminy. Radny oczekuje interwencji ze strony gminy, aby zakład 

energetyczny dokonywał przycinki drzew w odpowiednim sezonie.  

 

Pan Marcin Zawistowski – zgłosił następujące kwestie: 

- na ul. 1 Maja są wyrwy w asfalcie oraz duże ilości piachu z winy Intercor; 

- awaria oświetlenia na ul. Brokowskiej; 

- poprosił o wycięcie krzaków na zakręcie przy przejeździe. 

 

Pan Leszek Siwek – poruszył sprawę remontu świetlicy w Sumiężnem. Poprosił o rozpoczęcie 

prac.  

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


