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Protokół nr 27/2021 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 22 lutego 2021 r., w trybie zdalnym pod przewodnictwem pani 

Urszuli Fidorczuk – Przewodniczącej Komisji  

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 7/7 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 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 jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 7 radnych. 

 

Punkt 1.  
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Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 7 stycznia 2021 r.  

Głosowało 7 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.  

 

Członkowie nie wnieśli uwag do protokołu.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia 

Górna na 2021 r. Głosów za: 6, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 7 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.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła autopoprawkę. Głosowało 7 radnych.  

 

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: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 

4 radnych.  

 

 

Punkt 4. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił  projekt uchwały.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie 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. Głosowało 7 radnych.   
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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.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany lokalizacji pomnika 

usytuowanego w Małkini Górnej przy ul. Nurskiej. Głosów za:6, przeciw: 0, wstrzymujących 

się: 1. Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 6. 

 

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

współpracy z organizacjami pozarządowymi – omówiła projekt uchwały, zgodnie z 

uzasadnieniem do uchwały.  

 

Pani Urszula Fidorczuk – zapytała ilu przedsiębiorców na terenie Gminy skorzysta z 

proponowanych zwolnień.  

 

Pani Wiesława Augustyniak poinformowała, że na ternie gminy jest 7 przedsiębiorców, którym 

dedykowana jest uchwała.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie 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. Głosowało 7 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. Głosowało 7 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. 
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Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania petycji za 

niezasługującą na uwzględnienie. Głosowało 7 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 

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 Jacek Bogdan poprosił o wyjaśnienie założenia likwidacji zjazdu do mieszkań 

komunalnych. Dodał, że należy zastanowić się czy jego likwidacja będzie słuszna.  

 

Pan Józef Bogucki – wyjaśnił, że pomysłodawcą likwidacji zjazdu są wnioskodawcy, 

argumentując to poprawą bezpieczeństwa.  Koncepcja ta zostanie przeanalizowana.  

 

Pan Józef Jagiełło poprosił  panią przewodniczącą, aby jako radna okręgu, w którym 

realizowana jest inwestycja wypowiedziała się, jakie są opinie mieszkańców.  

 

Pani Urszula Fidorczuk poinformowała, że tylko mieszkańcy, których bezpośrednio dotyka 

sprawa wyrażają swoje opinie, w tym wnioskodawcy. Pozostali mieszkańcy nie wypowiadają 

się.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkańców Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 5, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1. 

Głosowało 7 radnych. 

 

Punkt 10. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

Pan Józef Jagiełło – zapytał kto wystąpił  z wnioskiem o dzierżawę gruntu na kolejne 10 lat.  

 

Pan Sekretarz poinformował, że wnioskodawcą jest firma Prospreco sp. z o.o.  

 

Pan Tadeusz Papuga zapytał, czy obie umowy dzierżawy zakończą się w jednym czasie.  

 

Pan Sekretarz odpowiedział twierdząco.   

 

Pan Józef Jagiełło – poprosił o przesłanie wniosku radnym przed sesją.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Głosów za: 5, 

przeciw: 0 wstrzymujących się: 2. Głosowało 7 radnych. 

 

Punkt 11. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Pan Jacek Bogdan wskazał, że w tytule uchwały jest błąd, ponieważ z treści uchwały wynika, 

że jest to uchwała zmieniająca. Wnioskuje o zmianę i wprowadzenie zmiany w tytule uchwały 

polegającej na dopisaniu zwrotu „zmieniająca uchwałę” 

 

Członkowie Komisji przyjęli wniosek.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającą uchwałę w  

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania 

inwestycyjnego. Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 12. 

 

 

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

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

 

Członkowie Komisji 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: 5, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 2. Głosowało 7 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 Józef Jagiełło – co jest przyczyną zmniejszenia dotacji oświatowej z Ministerstwa 

Finansów. Z czego wynika zmniejszenie o 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji 

dotyczącej przebudowy ul. Sobieskiego. Na co dokładnie przeznaczone są przesuwane środki 

na zakup usług pozostałych. Na co przeznaczone zostanie 88 000,00 zł przy zadaniu budowa 

mieszkań komunalnych.  

 

Pan Jerzy Maliszewski – zapytał czy zwiększenie o 50000,00 zł na przebudowę drogi 

w Treblince dotyczy  odcinka od drogi powiatowej do nowej drogi wojewódzkie.  

 

Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco na pytanie radnego Jerzego Maliszewskiego. 

Odnosząc się  do pytań radnego Józefa Jagiełły, wyjaśniła, że przy planowaniu budżetu 
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otrzymaliśmy pismo o kwocie dotacji, natomiast w związku z aktualizacją dokonaną przez 

Ministerstwo dotacja dla gminy Małkinia Górna została zmniejszona. Zwiększenia na zakup 

usług wynika z przesunięć pomiędzy działami. Zwiększenie o 88 000,00 na budowę mieszkań 

komunalnych to koszty związane zakończeniem postępowania publiczno-prywatnego. 

W kwestii ul. Sobieskiego wyjaśniła, że zmniejszenie wynika z niższej kwoty za opracowanie 

dokumentacji.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Małkinia Górna na 2021 rok. Głosów za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 7 

radnych.   

 

Punkt 14. 

 

Pan Jerzy Maliszewski – poprosił o naprawę pierwszej lampy przy drodze Złotki – Grądy.  

 

Pan Józef Jagiełło – poinformował, że mieszkańcy Kańkowa skarżą się na złą jakość wody 

z wodociągu. Zapytał co jest tego przyczyną i jak zostanie to naprawione.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź – zapytał, czy jest możliwość zwrócenia się przez Urząd  Gminy do 

właścicieli działek o wycinkę krzaków, które uniemożliwiają bezpieczny wyjazd (w Orle za 

mostem, od strony Błędnicy w kierunku Daniłowa)  

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


