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Protokół nr 28/2021 

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

zdalnym  pod przewodnictwem pana Leszka Siwka – Przewodniczącego Komisji. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

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

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy; 

3) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy; 

 

 

Porządek obrad 

  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 22 lutego 2021 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia trzyletniego Gminnego 

Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2021-2023.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy 

Małkinia Górna.  

4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Małkini 

Górnej oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Gminy Małkinia Górna. 

5. Rozpatrzenie informacji Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Małkini Górnej za rok 2020 z działalności jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych.  

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2020 zadań z zakresu wspierania rodziny 

na terenie Gminy Małkinia Górna. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2020 Programu współpracy Gminy 

Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

9. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2020 roku”.  

10. Sprawy różne. 

 

 

Komisja przyjęła porządek obrad. Głosowało 7 radnych.  

 

 

Punkt 1. 

 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 22 lutego 2021 r. Głosów za: 6, 

przeciw: 0, wstrzymujących się: 1.   

 

Punkt 2. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – poinformowała, że 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 jest kontynuacją wcześniejszych 

działań. Jego podstawowym założeniem jest zintegrowane wsparcie rodzin z dziećmi, 
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przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych, w celu 

przywrócenia im zdolności do funkcjonowania, poprzez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, 

rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

dziecku i rodzinie szczególnie w sytuacji, gdy dziecko umieszczone zostanie poza rodziną 

biologiczną, w celu umożliwienia mu powrotu do tej rodziny. Problemy opiekuńczo – 

wychowawcze znajdują przyczyny i powodują skutki jednocześnie w różnych sferach, tj. 

sytuacji rodzinnej, szkolnej, materialnej, zdrowotnej, prawnej oraz w sferze emocjonalnej. 

Osiągniecie celu wymaga ścisłej współpracy międzyinstytucjonalnej. Kierownik OPS 

poinformowała, że z każdym rokiem daje się zauważyć coraz większe zapotrzebowanie na 

specjalistyczne poradnictwo, w szczególności pomoc psychologiczną. O pomoc zwracają się 

osoby dorosłe, rodzice z dziećmi, opiekunowie osób niepełnosprawnych, rodziny osób z 

zaburzeniami psychicznymi, osoby doznające przemocy w rodzinie. Na terenie naszej gminy 

w wyniku panującej pandemii wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 nastąpił wzrost 

liczby osób z diagnozą lub podejrzeniem depresji. W rozmowach z rodzicami słyszymy, że 

dzieci źle znoszą izolację i uciekają w wirtualny świat.  

 

Pan Leszek Dębek – zapytał, co jest przyczyną braku specjalistów, czy jest to kwestia braku 

funduszu, czy nie ma chętnych. Dodał, że zasadnym byłoby zatrudnienie w gminie psychologa 

na pełny etat, tak żeby mieszkańcy mieli dostęp do pomocy.  

 

Pani Katarzyna Sobieska – wyjaśniła, że psycholog jest w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, ale dostęp do niego jest ograniczony i mocno ukierunkowany na problemy 

naukowe/szkolne, natomiast problemy w rodzinie mają często podłoże okołorozwodowe, 

alkoholowe. Z pewnością zatrudnienie psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej byłoby 

z korzyścią dla mieszkańca, niemniej brak jest środków na jego zatrudnienie.  

 

Pan Leszek Dębek wskazał, że trzeba zrobić wszystko aby takiego psychologa zatrudnić, bo 

jest to konieczna pomoc dla młodzieży i osób zamkniętych w domu.  

 

Pani Wójt poinformowała, że na początku pandemii gmina uruchomiła pomoc psychologiczną 

na telefon, nie było wówczas dużego zainteresowania, niemniej zastanawia się czy nie powrócić 

do tego typu rozwiązania. Dużą rolę odgrywają obecnie psychologowie i pedagodzy 

w szkołach, którzy muszą być czujni. Każda placówka szkolna ma zatrudnionego pedagoga. W 

dłuższej perspektywie pełny etat nie jest potrzebny, ale pół etatu jak najbardziej. Wskazane jest 

wsparcie finansowe OPS na ten cel.  

 

Pan Leszek Dębek – powiedział, że nie ma na co czekać, gdyż z wypowiedzi pani Kierownik 

wynika, że jest duże zapotrzebowanie. Współpraca z psychologiem z pewnością pomoże 

mieszkańcom. Poprosił o pochylenie się nad tym tematem.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć nawiązując do otrzymanych rekomendacji w dotyczących wdrażania 

Modelu Kooperacji testowanego na terenie gminy Małkinia Górna w ramach projektu pn. 

Liderzy kooperacji, zapytał w jaki sposób i kiedy Rada Gminy została zaproszona do udziału 

w ww. projekcie. Dodał, że nie otrzymał takiego zaproszenia. Zapytał, jaki związek ma projekt 

Liderzy kooperacji z projektem uchwały.  

 

Pani Katarzyna Sobieska poinformowała, że w posiedzeniach zespołu udział brał pan Marcin 

Zawistowski od lipca 2019 r. Zdaniem kierownika OPS realizacja projektu miała duży wpływ 

na przedmiotowy program, ponieważ uświadomił jak ważna jest praca międzyinstytucjonalna 

na poprawę i szybkość udzielenia pomocy rodzinie.  
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Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że nadal nie otrzymał informacji w jaki sposób radni zostali 

zaproszeni do udziału w projekcie. Ponadto wskazał, że wśród radnych są osoby, które udzielają 

się społecznie na rzecz wspierania rodzin, tj. kurator sądowy oraz z doświadczeniem 

zawodowym, więc mogliby dużo wnieść do projektu.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

trzyletniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Małkinia Górna na lata 2021-

2023. Głosowało 6 radnych. 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.  

 

Punkt 3.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że w dniu 23 lutego 2021 roku do Rady 

Gminy Małkinia Górna i Wójta Gminy Małkinia Górna wpłynął wniosek mieszkanki Gminy 

Małkinia Górna dotyczący zmiany w projekcie "Przebudowa ul. Przedszkolnej. Etap II." 

dotyczący propozycji budowy parkingów na działce nr 2760. Poinformowałam, że rozpatrzenie 

przedmiotowego wniosku wykracza poza kompetencje Rady Gminy, co powoduje negatywne 

rozpatrzenie wniosku. Wniosek został negatywnie rozpatrzony w oparciu o opinię Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji. Wniosek był przedmiotem analizy na dwóch posiedzeniach ww. 

Komisji. Na spotkaniach wypracowano konsensus z wnioskodawcami.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkanki Gminy Małkinia Górna. Za: 2, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. Głosowało 

6 radnych. 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.  

 

Punkt 4. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że zapisy dotyczące przemocy w rodziny nie do końca 

korelują  z informacjami przekazywanymi przez OPS w tym zakresie.  

 

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Małkini 

Górnej oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy 

Małkinia Górna. 

 

Punkt 5. 

 

 

Pan Leszek Dębek zapytał, co jest przyczyną fałszywych alarmów w 2020 r. i czy w związku z 

nimi podjętą działania wyjaśniające.  

 

Pan Piotr Konferowicz – Komendant – wyjaśnił, że wynikają one ze źle przekazanej informacji 

zgłaszającego. Strażacy po dojechaniu na miejsce zdarzenia kwalifikują zgłoszenie jako 

fałszywe. Zgłoszenia te kierowane są często w dobrej wierze, więc ciężko jest mówić o 

wyciąganiu konsekwencji.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał czy liczba zdarzeń przypisanych do danej jednostki to są 

ilości wyjazdów jednostek, czy ilości zdarzeń na terenie poszczególnych jednostek.  

 

Pan Piotr Konferowicz wyjaśnił, że liczba wskazana przy danej jednostce to liczba zdarzeń, 

w których uczestniczyła jednostka.  
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Komisja rozpatrzyła informację Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Małkini Górnej za rok 2020 z działalności jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

 

Punkt 6. 

 

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020. 

 

Punkt 7. 

 

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z realizacji w roku 2020 zadań z zakresu wspierania rodziny 

na terenie Gminy Małkinia Górna. 

 

Punkt 8. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że w pkt 7 sprawozdania jest oczywista pomyłka pisarska w 

zakresie roku, gdyż powinien być rok 2020.  

 

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie z realizacji w roku 2020 Programu współpracy Gminy 

Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

 

 

Punkt 9. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał co wchodzi w skład kosztów utrzymania punktu 

konsultacyjnego.  

 

Pani Wiesława Augustyniak wyjaśniła, że wliczone są koszty utrzymania lokalu oraz jego 

dostosowanie z uwagi na zmianę lokalizację punktu, wynagrodzenie pełnomocnika, a także 

koszty pełnionych dyżurów.  

 

Komisja rozpatrzyła sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2020 roku”.  

 

 

Punkt 10. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć - Poprosił o uporządkowanie wiadomości na słupach ogłoszeniowych, 

bo nie wyglądają estetycznie, a także miejsc newralgicznych, tj. przystanki/wiaty autobusowe, 

niektóre mogą wymagać drobnych napraw. 

 

Pan Arkadiusz Murawski poinformował, że nie świeci lampa przy ul. Nurskiej na wysokości 

stacji Axan. Poprosił o sprawdzenie czy działka nr 1030 jest gminna, bo mieszkańcy zgłaszają, 

że jest na niej nielegalne wysypisko śmieci.  
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Pani Wójt poinformowała, że sprawdzimy czy nieświecąca lampa była już zgłaszana 

i wykonawca nie dokonał naprawy, czy jest to pierwsze zgłoszenie i przekażemy je do 

realizacji.  

 

Pani Aldona Sikorska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług – wyjaśniła, 

że działa nr 1030 jest działką prywatną. Pracownicy gospodarczy gminy mają uprzątnąć tę 

działkę, natomiast właściciele zostaną poproszeni o ustawienie tablicy zakazującej wyrzucanie 

śmieci.  

 

Pan Arkadiusz Murawski poprosił o wypracowanie rozwiązania wjazdu w uliczki leżących przy 

ul. Piaski. Obecnie jest niemożliwy dojazd karetki.  

 

Pani Wójt wyjaśniła, że problemem są bariery techniczne, tj. słupy oświetleniowe. Rozwiązanie 

problemu możliwe jest poprzez ustawienie słupów na posesjach mieszkańców, którzy wstępnie 

wyrazili zgodę, niemniej aby to było możliwe muszą aktem notarialnym przeznaczyć teren dla 

PGE i na tym etapie pojawiły się problemy. Nie wszyscy mieszkańcy wyrażają na to zgodę. 

Poprosiła o mediację z mieszkańcami w tym zakresie, poinformowała również, że będzie 

prowadziła rozmow osobiście.  

 

Pan Leszek Siwek zapytał, czy rozstrzygnięto przetarg na równanie dróg? Jeśli tak, to poprosił 

o równanie drogi Glina – Sumiężne i pozostałe w Glinie. W związku ze słabym oświetleniem 

w Glinie, poprosił o zgłoszenie sprawy do PGE aby przyjechali, obejrzeli słupy i wymienili je 

na nowe.  

 

Pani Wójt poinformowała, że przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. W zakresie wymiany 

słupów skierowane zostanie pismo do PGE. Dodała, że lampy w Glinie wymienione zostaną na 

nowe w ramach środków MIAS.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący  Komisji  

Leszek Siwek 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


