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Protokół nr 27/2021 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w dniu 22 lutego 2021 r., w trybie 

zdalnym  pod przewodnictwem pana Leszka Siwka – Przewodniczącego Komisji. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 6/8 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 7 stycznia 2021 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Małkinia Górna na 2021 r. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Małkinia Górna za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna na rok 2021. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany lokalizacji pomnika usytuowanego 

w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z II raty płatnej do 31 maja 

2021 r. oraz przedłużenia terminu na wniesienie trzeciej raty opłaty za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących 

sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji 

Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2021 rok.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą 

na uwzględnienie.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców Gminy 

Małkinia Górna.  

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.  

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

Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. 

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

na 2021 rok. 

14. Sprawy różne. 

 

 

Komisja przyjęła porządek obrad. Głosowało 4 radnych.  
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Punkt 1. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 7 stycznia 2021 r. 

Głosowało 5 radnych.   

 

Punkt 2. 

 

Pani Lidia Wileńska – inspektor ds. nieruchomości, i gospodarki gruntami, handlu i usług – 

poinformowała, że w programie opieki na bezdomnymi zwierzętami wprowadzono czipowanie 

bezdomnych, odłowionych zwierząt, które zostały umieszczone w schronisku w Ostrowi Mazowieckiej. 

Na realizację programu przeznaczono kwotę 87 000,00 zł.  

 

Pan Leszek Dębek – czy podmioty, do których przesłano projekt programu wyraziły swoją 

opinię.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – wskazał, że w rozdziale XXII nie zostały wskazane środki 

na czipowanie zwierząt. Czy środki przeznaczone w ubiegłym roku były wystarczające na 

realizację programu, ewentualnie na jakie zadania nie wystarczyło funduszy. Jaki był powód 

przesunięć kwot na poszczególne cele.  

 

Pani Lidia Wileńska odnosząc się do pytań wyjaśniała, że opinie ws. programu były pozytywne. 

W ubiegły roku wykonanie programu wyniosło 39 726,72 zł, przy zaplanowanych 85 000,00 

zł. Środki na czipowanie mogą być przeznaczane z pozycji nr 1 lub 7 wskazanych w rozdziale 

12. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał, czy nie powinny być wskazana konkretna kwota na 

czipowanie. Czy na któryś z celi programu na 2021 r. zabrakło środków, ponieważ na niektóre 

cele zmniejszono kwoty.  

 

Pani Lidia Wileńska poinformowała, że środki finansowe na poszczególne cele zostały 

zaplanowane na podstawie wykonania w ubiegłym roku. Środki były wystarczające. 

W przypadku gdy zabraknie środków na dane zadanie, jest możliwość ich przesunięcia.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Małkinia Górna na 2021 r. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 3.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – w imieniu pani Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu 

uchwały polegającą na tym, że § 3 otrzymuje brzmienie: „Traci moc uchwała nr 20/III/2018 

z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania 

odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości.”.  

 

Pani Wiesława Zawisza – inspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i gospodarki 

odpadami – omówiła projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła autopoprawkę. Głosowało 3 radnych.  



3 

 

 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Małkinia Górna za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. Za: 2, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 

4 radnych.  

 

 

Punkt 4. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił  projekt uchwały.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że projekt uchwały nie został przygotowany zgodnie z 

zasadami techniki prawodawczej, tj. w podstawie prawnej projektu uchwały skrót tekst 

jednolity oraz  § 1 ust.2 zapisane są niezgodnie ze sztuką.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna na rok 2021. Głosów za: 4, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało 5 radnych.   

 

Punkt 5. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy –poinformował, że w związku z remontem ul. Nurskiej 

zaszła konieczność zmiany lokalizacji pomnika niezbędna jest uchwała Rady Gminy. Wskazał, 

że pomnik ustawiony zostanie w przy ulicy Przedszkolnej pomiędzy Urzędem Gminy 

a Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu. Lokalizacja została wybrana w drodze konsultacji 

społecznych.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał, czy wszystkie formalności zostały spełnione w związku 

z przeniesieniem, kto jest właścicielem gruntu i czy mamy zgodę na postawienie pomnika 

w tym miejscu.  

 

Pan Józef Bogucki – poinformował, że pomnik ustanowiony zostanie w pasie drogowym 

i konieczna jest zgoda Urzędu Marszałkowskiego.   

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, jakich pozwoleń brakuje, jakie mamy i z jaką datą zostały one 

wydane. Poprosił o podanie daty kiedy pomnik został ustawiony przy ul. Przedszkolnej. 

 

Pan Józef Bogucki poinformował, że mamy zgodę związku NSZZ Solidarność, podjęta zostanie 

uchwała Rady Gminy i nastąpi zgłoszenie lokalizacyjne od strony budowlanej.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany lokalizacji pomnika 

usytuowanego w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej. Głosów za:2, przeciw: 0, wstrzymujących 

się: 3. Głosowało 5 radnych.  
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Punkt 6. 

 

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

współpracy z organizacjami pozarządowymi – omówiła projekt uchwały.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał ilu przedsiębiorców skorzysta z przepisu i jak będzie kwota 

zwolnienia lub zwrotu.  

 

Pani Wiesława Augustyniak – poinformowała, że obecnie jest 7 przedsiębiorców, którzy 

korzystają z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży. Kwota to 5250 zł.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia z II raty płatnej do 

31 maja 2021 r. oraz przedłużenia terminu na wniesienie trzeciej raty opłaty za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Głosów za: 5, 

przeciw: 0, wstrzymujących się: 0. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 7. 

 

Pani Wiesława Augustyniak omówiła projekt uchwały. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju 

i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2021 rok. Głosów za: 4, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 0. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 8. 

 

Pan Józef Bogucki – poinformował, że do Rady Gminy wpłynęła petycja w zakresie działań 

związanych ze szczepieniem przeciw COVID-19. Petycja została rozpoznana przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji, i rekomenduje uznanie petycji za niezasługującą na uwzględnienie. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania petycji za 

niezasługującą na uwzględnienie. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 9. 

 

Pan Józef Bogucki – poinformował, że do Rady Gminy wpłynął wniosek mieszkańców Gminy 

Małkinia Górna dotyczący wprowadzenia zmiany w projekcie inwestycyjnym pn. 

„Przebudowa ul. Przedszkolnej. Etap II.”. W posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

uczestniczył przedstawiciel wnioskodawców. Na posiedzeniu omówiono koncepcję inwestycji 

i wyjaśniono wątpliwości wnioskodawcy w kwestii zapewniania miejsc parkingowych.  

Wyjaśnił, że zaprojektowano obniżony krawężnik, co ułatwi dostawy towarów do sklepu 

i pozwoli na czasowe zatrzymanie się samochodu na czas zakupów. Rozwiązanie to 

satysfakcjonuje wnioskodawców. Ponadto, na posiedzeniu Komisji uzgodniono, że Gmina 
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wystąpi do projektanta z zapytaniem o wprowadzenie następujących zmian w projekcie: 

obniżenie krawężnika od strony sklepu warzywnego, maksymalne zmniejszenie promienia 

skrętu od ul. Nurskiej w prawo oraz likwidację zjazdu do mieszkań komunalnych przy ul. 

Przedszkolnej. 

 

Pan Leszek Dębek zapytał czy gmina podjęła rozmowy ze stronami zainteresowanymi. Kiedy 

odbyło się spotkanie z wnioskodawcami. Z rozmowy z wnioskodawcami wynik, że mają inne 

oczekiwania niż wskazane w uzasadnieniu.  

 

Pan Sekretarz poinformował, że na posiedzeniu Komisji przedstawione zostały uwarunkowania 

prawne i techniczne, co do możliwości wybudowania parkingu przy ul. Przedszkolnej w 

okolicach sklepu Arhelan.  

 

Pan Leszek Dębek wskazał, że w przedmiotowej sprawie powinno odbyć się spotkanie przy 

udziale wszystkich zainteresowanych stron. 

 

Podjęto dyskusję na temat możliwości zapewnienia miejsc parkingowych w okolicach sklepu 

Arhelan i sklepu warzywnego, a także realizacji inwestycji.  

 

Pani Wójt przedstawiła informacje na temat statusu zamiany gruntów w okolicy ul. Leśnej 

i Przedszkolnej.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkańców Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 3, przeciw: 2, wstrzymujących się: 0. 

Głosowało 5 radnych. 

 

Punkt 10. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

Pan Leszek Dębek – wskazał, że w przedmiotowej uchwale zaznaczono dużo większy teren niż 

w projekcie uchwały przedłożonej w grudniu. Czy przedsiębiorca, który będzie korzystał z wagi 

będzie płacił za nią, czy to będzie w ramach dzierżawy.  

 

Pan Józef Bogucki poinformował, że zwiększenie wynika ze zwiększenia granic do granic 

działki a nie do granic urządzeń. Waga i droga wchodzą w element użyczenia i będą 

udostępnione w ramach dzierżawy.  

 

Pan Leszek Dębek – zapytał kto będzie ponosił koszty naprawy wagi w trakcie jej użytkowania.  

 

Pan Józef Bogucki – w przypadku uszkodzenia wagi na skutek jej niewłaściwej eksploatacji 

koszty będzie ponosić przedsiębiorca.   

 

Pan Zbigniew Nietubyć – wskazał, że w dalszym ciągu jest wiele wątpliwości, dzierżawca 

korzystał z drogi i nie ponosił z tego tytułu kosztów. Obecnie teren ten też nie jest przedmiotem 

dzierżawy, obecna tzw. strefa ochronna, która była nielegalnie użytkowana również powinien 

być przedmiotem dzierżawy. Zdaniem radnego gmina poniosła duże straty finansowe z tego 

tytułu.  

 



6 

 

Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Głosów za: 2, 

przeciw: 2 wstrzymujących się: 1. Głosowało 5 radnych. 

 

Punkt 11. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania 

inwestycyjnego. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 12. 

 

 

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

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

 

Pan Leszek Dębek zapytał z czego wynika zmniejszenie o 28000,00 zł na termomodernizację 

budynków użyteczności publicznej oraz dlaczego zwiększa się o 150 000,00 zł  na budowę 

kanalizacji w Małkini Górnej. Wskazał, że w dziale 700 brakuje 88 000,00 zł na budowę 

mieszkań komunalnych, natomiast kwota ta wskazana jest w budżecie na 2021 r.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – na co jest kwota 88 000,00 zł jeżeli zadanie kończy się zadanie w  tym 

roku. Dlaczego rezygnuje się z zadania budowa kanalizacji w Małkini Górnej.  

 

Pani Marzena Kulesza – wyjaśniła, że kwota 88 000,00 nie została wprowadzona do wpf, 

ponieważ jest to zadanie, które zakończy się w tym roku. Zmniejszenie o 28 000,00 zł wynika 

z mniejszej kwoty do zapłaty, natomiast zwiększenie na budowę kanalizację wynika z tego, że 

trudno było przewidzieć, czy całkowita płatność nastąpi w 2020 r., dlatego wprowadzono to 

zadanie na 2021 r.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2034. Głosów za: 1, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 3. Głosowało 4 radnych.  

 

 

Punkt 13. 

 

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

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

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał z czego wynika zmniejszenie w administracji publicznej 

o 65 000,00 zł na zakup usług pozostałych, oraz z czego wynika zwiększenie o 65 000,00 zł 

w dziale 700 na zakup usług pozostałych.  

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to przesunięcie 65 000,00 zł z działu nr  750 do działu nr 700.  
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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: 2. Głosowało 5 

radnych.   

 

Punkt 14. 

 

Spraw różnych nie wniesiono.  

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący  Komisji  

Leszek Siwek 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


