
1 

 

Protokół nr 29/2021 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 26 kwietnia 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) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy; 

 

Porządek obrad 

 

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

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2021-2025. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia 

Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji 

przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2653W w Gminie Małkinia 

Górna. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

9. Sprawy różne.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 7 radnych. 

 

Punkt 1.  

 

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

Głosowało 6 radnych.  

 
 

Punkt 2. 

 

Pani Aldona Sikorska – kierownik Referatu  – poinformowała, że z art. 17 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na organie wykonawczym gminy spoczywa 

obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony 

środowiska. Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu 

Ostrowskiego. Gmina otrzymała opinię o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu z RDOŚ oraz Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Sanitarnej w Warszawie. Program opracowany został 

przez panią Elżbietę Haponiuk.  
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Pan Józef Jagiełło – zapytał w oparciu o jakie dane umieszczono w programie zapis: Na terenie 

Gminy Małkinia Górna brak jest dużych zakładów przemysłowych, które stwarzałyby 

nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, albo też zakładów, których awaria w pracy byłaby 

powodem katastrofy ekologicznej oraz zapis Główną przyczyną przekroczeń poziomu 

docelowego średniorocznego benzo(a)pirenu w Gminie wiejskiej Małkinia Górna to 

oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków.  

 

Pani Elżbieta Haponiuk – wykonawca Programu – wyjaśniła, że aby zakwalifikować zakład 

przemysłowy do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku to muszą być spełnione 

przesłanki określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju z 29.01.2016 r. Wykaz takich 

zakładów znajduję się w Powiatowej Straży Pożarnej, na etapie tworzenia Programu nie było 

zmian w tym zakresie. Odnosząc się do drugiego zapisu, wyjaśniła, że dane te pochodzą z badań 

prowadzonych przez WIOŚ.  

 

Pan Józef Jagiełło – wskazał, że informacje umieszczone w Programie powielane są 

z poprzedniego programu, zdaniem radnego w Programie brakuje procentowego wskazania 

oddziaływania poszczególnych zakładów, mieszkań na zanieczyszczenie środowiska. Radny 

zapytał dlaczego nie jest monitorowany poziom hałasu w gminie Małkinia Górna.  

 

Pani Elżbieta Haponiuk – w sprawie braku badań poziomu hałasu wyjaśniła, że z uzyskanych 

przez nią informacji wynika, że planowane jest wykonanie badania w ciągu najbliższych 5 lat.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028. 

Głosów za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Aldona Sikorska – wyjaśniła, że uchwalenie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna jest realizacją obowiązku, który nakłada 

ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu Cywilnego.  

 

Pani Dorota Koroś – zapytała kto jest odpowiedzialny za klatkę schodową w sytuacji, gdy jej 

użytkownikiem jest tylko jedne lokator, czy leży to w gestii zakładu.  

 

Pani Aldona Sikorska wyjaśniła, że w przypadku gdy zachodzi konieczność remontu części 

wspólnej to zarządcy wspólnoty zgłaszają potrzebę dofinansowania do ZGKiM, który 

rozpatruje wniosek zgodnie z kompetencjami.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2021-

2025. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Aldona Sikorska – wyjaśniła, że proponowana uchwała ma na celu uściślenie 

i uszczegółowienie obowiązujących zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna oraz zwiększenie przejrzystości we 

wrażliwym społecznie obszarze gospodarki mieszkaniowej w gminach. Proponowane w 
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niniejszej uchwale zmiany dotyczą w szczególności rezygnacji ze stosowania w przepisach 

ustawy pojęcia „lokal socjalny” na rzecz wprowadzenia pojęcia „najem socjalny lokalu”. 

Kolejną zmianą nałożoną na gminy przez ustawodawcę jest wprowadzenie wymogu 

określającego warunki jakie musi spełniać lokal wskazany dla osób niepełnosprawnych 

z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, jak 

również zasad przeznaczania lokali na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego 

realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna. 

Głosowało 6 radnych.  
 

Punkt 5. 

 

Pani Aldona Sikorska – wskazała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody Wójtowi 

Gminy Małkinia Górna na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas nieoznaczony w drodze 

bezprzetargowej z dotychczasowymi dzierżawcami dla nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Małkinia Górna. Działki położone są w miejscowości Kańkowo 

i na ul. Brokowskiej w Małkini Górnej.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 6 

radnych.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej – 

przedstawiła informację na temat projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wskazania 

wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej 

nr 2653W w Gminie Małkinia Górna. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 7. 

 

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

finansowej na lata 2021 – 2034, zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. Głosowało 

6 radnych.  

 

 

Punkt 8. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany w budżecie gminy na 2021 r., 

zgodnie z uzasadnieniem.  
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2021 rok. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 9. 

 

Pan Mirosław Niedźwiedź zgłosił następujące sprawy: 

− zła jakość wody w Błędnicy, woda jest brunatnego zabarwienia 

Pan Józef Jagiełło zgłosił następujące sprawy: 

− bardzo zła jakość wody w Kańkowie – brunatne zabarwienie  

− udrożnienie rowu na terenie Kańkowa, rów jest zapchany przez bobry, poprosił 

o podjęcie skutecznych działań zmierzających do rozwiązania ww. problemu; 

− jaka jest wysokość podatku od 1ha pola fotowoltaicznego w naszej gminie 

 

Pan Tadeusz Papuga zgłosił następujące sprawy: 

− podziękował za sprzątniecie drogi Daniłowo - Orło 

− na jakim jest etapie budowa oświetlenia w Daniłówce II oraz poprosił o informację na 

temat pisma wysłanego do państwa P i S.  

− kiedy zostanie wykonanie zagospodarowanie i ogrodzenie wokół budynku po byłej 

szkole w Daniłowie  

− na jakim etapie jest wodociągowanie w Żachach Pawłach (kolonia) 

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk  

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


