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Protokół nr 28/2021 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 22 marca 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) 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 jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 7 radnych. 

 

Punkt 1.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 22 lutego 2021 r.  

Głosowało 7 radnych.  

 
 

Punkt 2. 

 

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

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

działań. Cele programu będą realizowane przez instytucje działające na terenie Gminy.  Jego 

podstawowym założeniem jest wspieranie rodziny w opiece i wychowaniu, poprawa 
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funkcjonowania rodzin doświadczających trudności, wspieranie rodziny w jej prawidłowym 

funkcjonowaniu, wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz pomocy dziecku 

i rodzinie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia 

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

2023. Głosowało 7 radnych.  

 

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. Wykonawca 

przedstawił 3 koncepcje rozwiązujące zaistniały problem, zostały one przekazane 

wnioskodawcy.  

 

Pan Józef Jagiełło – wskazał, że z uzasadnienia nie wynika, czy któraś z  koncepcji znalazła 

akceptację wnioskodawców. Zdaniem radnego taka informacja powinna być umieszczona.  

 

Pan Jacek Bogdan – wyjaśnił, że rada nie ma kompetencji do rozpatrzenia wniosku, co nie 

wymaga uzasadnienia. Rozpatrzenie wniosku to kompetencja Wójta. Opis zamieszczony w 

uzasadnieniu ma charakter informacyjny.  

 

Pan Józef Bogucki – nie mamy na chwilę obecną informacji, którą koncepcję przyjmują 

wnioskodawcy.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkanki Gminy Małkinia Górna. Za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 

7 radnych.  

 

Punkt 4. 

 

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. 

 

Komisja rozpatrzyła informację Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

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

Pożarnych. 

 

 

 

 



3 

 

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. 

 

Pani Wiesława Augustyniak wskazała, że w sprawozdaniu w pkt 7 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. 

 

Komisja rozpatrzyła sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2020 roku”.  

 

Punkt 10. 

 

Pan Tadeusz Papuga: w ubiegłym roku zgłaszałem do opieki kilka samotnych osób, czy w dobie 

pandemii pomoc jest dla nich kontynuowana.  

 

Pan Józef Jagiełło - poprosił o sprzątniecie przed świętami poboczy dróg Kańkowo – 

Daniłówki, od krzyżówek w Kańkowie – ul. Kościelna, Kańkowo – Zawisty Podleśne, ul, Jana 

III Sobieskiego 

 

Pani Dorota Koroś - Poprosiła panią Kierownik OPS o udzielenie pomocy osobie z Kiełczewa, 

która zgłosi poza Komisją. Zgłosiła potrzebę równania dróg w Kiełczewie; 

 

Pan Jacek Bogdan poprosił o wpłynięcie na administratora terenu przyległego do byłego 

targowiska – skrót do ulicy Nurskiej – po obu stronach ogrodzenia oraz poprosił o  

uporządkowanie wyważonych bram na teren byłego targowiska.  

 

Pan Jerzy Maliszewski zgłosił potrzebę równania dróg w okręgu wyborczym.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk  

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


