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Protokół nr 26/2021 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w dniu 07 stycznia 2021 r., w trybie 

zdalnym  pod 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) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy; 

4) Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy 

 

 

Porządek obrad 

  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 3 grudnia 2020 r. i w dniu 11 grudnia 

2020 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy 

Małkinia Górna.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna 

na 2021 rok. 

5. Sprawy różne.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 1. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 3 grudnia 2020 r. 

Głosowało 7 radnych, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.  

 

Pani Beata Dębkowska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy – poinformowała, że wpłynął 

wniosek radnego Mirosława do protokołu z dnia 11 grudnia 2020 r. w punkcie 6. polegającą  

na uzupełniniu wypowiedzi radnego Mirosława Wróbla o następującą treść: Pan radny wniósł 

sprzeciw dla zaproponowanej w projekcie uchwały dysproporcji w opłatach za odbiór 

odpadów, tj. 5 zł dla mieszkańców kompostujących, a mieszkańców lokali wielorodzinnych, 

którzy takiej możliwości nie mają.  

 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 11 grudnia 2020 r. Głosów za: 5, 

przeciw: 0, wstrzymujących się:1, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu. 
 

 

Punkt 2. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że w dniu 24 listopada 2020 r. wpłynął 

wniosek, w którym autorka zwróciła się z prośbą do Rady Gminy Małkinia Górna oraz do Wójta 

Gminy Małkinia Górna o obniżenie stawki podatku od środków transportowych dotyczącej autobusów 

na najbliższy rok podatkowy do symbolicznej kwoty 100 zł/autobus/rok. Wyjaśnił, że Rada Gminy ma 

kompetencje do obniżenia podatku, niemniej może to skutkować kolejnymi wnioskami o obniżenie 

podatków z pozostałych tytułów. Poinformował, że wnioskodawczyni w związku ze znaczącym 

spadkiem dochodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą ma możliwość uzyskania 
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pomocy finansowej poprzez złożenie do Wójta Gminy Małkinia Górna wniosku o umorzenie zaległości 

podatkowej. Dodał, że górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych są określone w 

obwieszczeniu Ministra Finansów i stawki te zostały obniżone przez Radę Gminy.  

 

Pan Mirosław Wróbel – czy tylko ta Pani złożyła wniosek, czy dużo ma autobusów i jakie to 

pociągnie konsekwencje finansowe. Zapytał, czy wnioskodawczyni ma świadomość, że może 

otrzymać pomoc od Wójta.  

 

Pani Wójt poinformowała, że wnioskodawczyni jest świadoma, że może otrzymać pomoc 

w ramach pomocy de minimis, ponieważ otrzymała odpowiedź na złożony wniosek. Rzadko 

się zdarza, żeby przedsiębiorca, który udokumentuje, że znajduje się w trudnej sytuacji 

finansowej nie otrzyma pomocy w ramach indywidualnego załatwienia sprawy.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał, czy jest możliwość zapoznania się z protokołem Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji.  

 

Pani Beata Dębkowska – poinformowała, że obecnie protokół jest w trakcie opracowania 

w wersji elektronicznej. Opinia i protokół zostaną przedłożone na sesji.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkanki Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 2, przeciw: 1, wstrzymujących się: 4, 1 osoba 

nie brała udziału w głosowaniu.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – przedstawiła zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2034, zgodnie z objaśnieniami.  

 

Członkowie nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2034. Głosów za: 4, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 3, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.  

 

 

Punkt 5. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – przedstawiła zmiany w budżecie Gminy Małkinia 

Górna na 2021 rok, zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.   

 

Pan Zbigniew Nietubyć poprosił o wyjaśnienie zmiany w dziale 900 – Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska, tj. zwiększenie o 54 000,00zł. 

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zwiększenie jest wprowadzane po stronie dochodów. Nie zostały 

one ujęte w planie, ponieważ są to zaległe wpłaty mieszkańców, które nie zostały uregulowane 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.    
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Małkinia Górna na 2021 rok. Głosów za: 3, przeciw: 0, wstrzymujących się: 3, 1 osoba nie 

brała udziału w głosowaniu.   

 

Punkt 6. 

 

Pan Mirosław Wróbel poprosił o informację na temat zwolnienia z opłaty targowej, w jaki 

sposób będzie wyglądała rekompensata. Dodał, że opłata handlowa składa się z dwóch 

składników: rezerwacyjna i dzienna. Zwrócił uwagę, żeby brak opłaty rezerwacyjnej nie 

wywołała chaosu wśród handlujących.  

 

Pani Wójt: obecnie przygotowywana jest imienna informacja dla handlowców o zwolnieniu 

z opłaty targowej.  Samorządy będą mogły ubiegać się o rekompensaty z tytułu bezpłatnego 

użyczenia targowiska, ponieważ nadal będą opłaty m.in. za prąd. Na szczegółowe informacje 

należy jeszcze poczekać i będziemy je przekazywać na bieżąco.  

 

Pan Arkadiusz Murawski: 

1) poinformował, że 31.12.2020 r. zgłaszał na telefon alarmowy, że wzdłuż drogi przy 

stacji AXAN leży słup telekomunikacyjny, a na drodze kable, niemniej nie było żadnej 

interwencji; 

2) zapytał jaki jest status drogi od ul. Nurskiej w stronę starych bloków kolejowych.  

Pani Wójt poinformowała, że pracownik dokona oględzin, słup należy jak najszybciej usunąć. 

Odnosząc się do drogi, poinformowała, że w budżecie gminy nie znalazły się środki na tę drogę. 

Zasadne jest wykonanie tej drogi, jednak ale są też obszary, które wymagają pilnej interwencji.  

 

Pan Leszek Siwek zapytał na jakim etapie są rozmowy ws. drogi Sumiężne – Glina.  

 

Pani Bożena Kordek – poinformowała, że odbyły się rozmowy z panem nadleśniczym, 

na których ustalono, że w I kwartale gmina przygotuje grunty do zamiany. Sprawę należy 

podzielić na etapy, bo są tez inne grunty, które należy uregulować.  

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący  Komisji  

Leszek Siwek 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


