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Protokół nr 26/2021 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 07 stycznia 2021 r., w trybie zdalnym pod przewodnictwem pani 

Urszuli Fidorczuk – Przewodniczącej Komisji  

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 6/7 członków; 

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy; 

3) Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy; 

4) Pan Józef Bogucki – Sekretarz 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 6 radnych. 

 

Punkt 1.  

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

Głosowało 5 radnych, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.  

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 11 grudnia 2020 r. 

Głosowało 6 radnych.  
 

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 

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.  

 

Pani Dorota Koroś – poprosiła o informacje dotyczące wysokości strat jakie poniosła firma w 2020 r.  

w stosunku do ubiegłych lata. Umorzenie zaległości podatkowej w ramach pomocy de minimis jest jak 

najbardziej zasadna.  
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Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – poinformowała, że podatki, to wpływy do budżetu gminy. Zgodnie 

z ustawą przedsiębiorca, który złoży wniosek o umorzenie zaległości podatkowej musi udokumentować 

słabą sytuację finansową firmy.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkanki Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 3, przeciw: 3. Głosowało 6 radnych. 

 

Pani Dorota Koroś zapytała, czy jest możliwe przeprowadzenie reasumpcji głosowania w 

sprawie projektu uchwały, ponieważ omyłkowo zagłosowała przeciw uchwale.  

 

Pani Urszula Fidorczuk – Przewodnicząca Komisji – złożyła wniosek formalny o reasumpcję 

głosowania  w sprawie projektu uchwały. Wniosek został przyjęty. Głosów za: 4, przeciw: 2. 

Głosowało 6 radnych.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkanki Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 4, przeciw: 2. Głosowało 6 radnych. 

 

Punkt 3. 

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: 2. 

 

 

Punkt 4. 

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.    

 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Małkinia Górna na 2021 rok. Głosów za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2. 

 

Punkt 5. 

Pan Tadeusz Papuga poprosił o informację na temat realizacji w Gminie Małkinia Górna 

programu szczepień na Covid-19.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


