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Protokół nr 31/2021 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w dniu 14 lipca 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; 

4) Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy; 

 

Porządek obrad 

  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 17 czerwca 2021 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia 

Górna wotum zaufania. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.  

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

umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małkinia 

Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji prac 

związanych z budową wałów przeciwpowodziowych w gminie Małkinia Górna.  

7. Zaopiniowanie projektu w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

gminy Małkinia Górna na budowę przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości.  

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. 

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

11. Sprawy różne.  

 

Komisja przyjęła porządek obrad. Głosów za: 5, przeciw:0, wstrzymujących się:1. Głosowało 

6 radnych.   

 

Punkt 1. 

 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17 czerwca 2021 r. Głosów za:6, 

przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 2. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy - poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

gminnym pani wójt przedstawiła 31 maja 2021 r. raport o stanie gminy Małkinia Górna za 

2021 r. Po rozpatrzeniu raportu rada gminy udziela Wójtowi Gminy wotum zaufania.  

 

Pan Leszek Dębek – wskazał  następujące sprawy dotyczące raportu o stanie gminy za 2020 r.: 

plan  wydatków majątkowych był duży na 2020 r., jednak wykonanie jest skromne. Dodał, że 

jego zdaniem w raporcie w części dotyczącej realizacji zadań w walce z pandemią brakuje 
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informacji na temat liczby zgonów i zachorowań wz. z Covid-19. Odnosząc się do informacji 

dotyczącej rekomendowanych mierników realizacji Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna 

w 2020 roku - liczba gospodarstw domowych korzystających z innowacyjnych technologii 

grzewczych i braku danych w tym zakresie zapytał, czy gmina pomagała mieszkańcom w tym 

temacie. Których budynków dotyczyły 2 decyzje ws. zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Radny odniósł się stanu zadłużenia na koniec 2020 r., które jego zdaniem jest wysokie w 

stosunku do wykonanych zadań.  

 

Pan Leszek Siwek wskazał, że prawie na każdej sesji i komisji upomina się o drogę Sumiężne 

– Glina, która leży na ternie Lasów Państwowych i gminy Brok. Dodał, że gdyby prowadzone 

były rozmowy w tej sprawie, to droga by powstała. Dodał, że droga powinna być zrobiona w 

pierwszej kadencji. Wyraził niezadowolenie, że nic w tym kierunku nie zostało zrobione.  

Wskazał, że nic zostało zrobione w sprawie rozbudowy zaplecza szkoły w Glinie, co grozi 

dwuzmianowości w szkole, a co za tym idzie zwiększone koszty dowozu dzieci do szkół. 

 

Pan Marcin Zawistowski – poinformował, że na ostatniej sesji sygnalizował o 

niezrealizowanych inwestycjach w sołectwach Małkinia Mała Przewóz i Małkinia Górna I, co 

jest przyczyną niezadowolenia mieszkańców.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – odnosząc się do poruszonych kwestii dotyczących 

raportu, poinformował, że dane dotyczące zachorowań i zgonów w związku z covid zostaną 

przygotowane. W nawiązaniu do danych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Małkinia 

Górna wyjaśnił, że strategia charakteryzuje się rozłożeniem w czasie , tu zostały pokazane dane 

tylko za 2020 r. Jedna decyzja o warunkach zabudowy wydana została dla PKP, natomiast 

druga dotyczy budowy budynku komunalnego w Małkini Górnej. 

 

Podjęto dyskusję na temat zadłużenia gminy Małkinia Górna. Udział wzięli: pan Leszek Dębek, 

pan Józef Bogucki, pani Wójt. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – odnosząc się do wypowiedzi radnego Leszka Siwka 

powiedziała, że rozumie, że jest rozgoryczony, jednak nie zgadza się z argumentacją, że można 

to było zrobić dawno temu, bo jeżeli byłoby to możliwe to droga powstałaby 10 lat temu. Nie 

jest prawdą, że nie prowadzi rozmów w tej sprawie. Podjęliśmy ustalenia, że droga powstanie 

w tej kadencji. Należy również zwrócić uwagę na to, że mieliśmy pierwszy raz w historii rok 

pandemiczny. Były momenty, że referaty były wyłączone, nastąpiła dezorganizacja normalnej 

pracy. Zobowiązania, które złożyłam mieszkańcom zostaną zrealizowane. Odnośnie szkoły 

poinformowała, że zmieniły się okoliczności , w wyniku naliczeń subwencyjnych dostajemy 

około 4 mln zł mniej. Konieczna jest rozmowa z ministerstwem w tym temacie.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020.  Głosów za:2, 

przeciw: 1, wstrzymuję się: 1, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.   

 

Punkt 3.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy- wskazała, że w ubiegłym roku nie zaciągnięto pożyczek 

bądź kredytów, a budżet gminy zakończył się deficytem w wysokości około 79 000,00 zł. Stan 

zadłużenia na koniec 2020 roku wyniósł 27 846 002,00zł i stanowił 47,33% wykonanych 

dochodów budżetowych. Sytuacja w bieżącym roku ulegnie znacznej zmianie z uwagi na 
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otrzymane w dużej wysokości dotacje. Pani Wójt poinformowała, że na dochody majątkowe 

składały się:  

−  dotacja z Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę ul. Przedszkolnej w Małkini 

Górnej” w kwocie 760 569,00 zł 

−  dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na „Modernizację drogi gminnej 

Nr 260418W w Prostyni” - 105 000,00 zł 

−  dotacja celowa w ramach MIAS Mazowsze 2020 na budowę chodnika w miejscowości 

Błędnica oraz Małkinia Górna ul. Cicha - 20 000,00 zł 

−  dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dot. majątku 

gminy - 52 320,48 zł 

−  środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 780 029,00 zł 

− - dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 

2019 roku  - 49 735,36 zł 

−  dotacja celowa  w ramach MIAS Mazowsze 2020 dla sołectwa Zawisty Nadbużne, 

Kiełczew i Żachy Pawły na modernizację oświetlenia ulicznego – 29 800,00 zł. 

 

Pani Wójt przedstawiła szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu 2020 r.: 

w zakresie budowy i remontów dróg gminnych: 

- udzielono dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na „Budowę ciągu pieszo- rowerowego przy 

drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne – Kańkowo” w kwocie 392 919,00 zł 

- udzielono dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2636W 

Morzyczyn Włościański – Kiełczew – Treblinka na odcinku Kiełczew – Treblinka” w kwocie 

585 000,00 zł 

- wykonano przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Poniatowo 

o długości 967 m.b. na kwotę 767 634,81 zł przy udziale środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 570 191,00 zł  

- wykonano nową drogę z nawierzchnią asfaltową o długości 623,50 m.b. ulica Folwarczna 

w miejscowości Kiełczew na kwotę 627 442,26 zł przy udziale środków z Funduszu Dróg 

Samorządowych w kwocie 451 031,00 zł  

- wykonano przebudowę drogi gminnej  nr  260418W w miejscowości Prostyń o długości 

788 m.b. za kwotę 516 587,38 zł, przy udziale dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego  

w kwocie 105 000 zł, 

- wykonano przebudowę i odwodnienie ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej za kwotę 

1 153 649,84 zł przy udziale dotacji z Województwa Mazowieckiego na kwotę 760 569,00 zł 

oraz środków funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna III w kwocie 37 000,00 zł 

- wykonano drogę w miejscowości Treblinka o wartości 181 802,19 zł 

- wykonano drogi na działkach nr 149 i 250 w miejscowości Kiełczew w ramach funduszu 

sołeckiego o wartości 37 288,41 zł 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna II wykonano dokumentację 

projektową drogi od ul. Nurskiej w stronę Bużyska na kwotę 10 640,00 zł 

- wykonano ulicę Piaski i ulicę Lipową w Małkini Górnej wraz z odwodnieniem   i przebudową 

sieci wodociągowej na kwotę  220 135,96 zł 

- wykonano chodnik w miejscowości Błędnica na kwotę 43 532,52 zł w ramach funduszu 

sołeckiego 23 532,52zł oraz MIAS Mazowsze 2020 – 20 000,00 zł 

- wykonano chodnik na ulicy Cichej w Małkini Górnej  w ramach MIAS Mazowsze 2020 – 

20 000,00 zł 

 - w ramach funduszu sołeckiego Małkinia Górna V  wykonano chodnik na ul. Słowackiego  

o wartości 10 000,00 zł 



4 

 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Dolna wykonano chodnik w miejscowości 

Małkinia Dolna o wartości 16 167,86 zł 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna II wykonano chodnik na ulicy 

Sienkiewicza w Małkini Górnej na kwotę 17 839,48 zł.  

Ponadto zakończono wodociągowanie południowej części gminy – budowa wodociągu  w 

miejscowości Treblinka. W ramach tej inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 

7 314 m.b. oraz przyłącza o długości 2 066 m.b. w ilości 62 szt. Wartość tego zadania to kwota 

1 192 304,35 zł 

- zakończono budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Małkinia 

Mała-Przewóz. W ramach tej inwestycji wykonano sieć o długości 982 m.b. oraz przyłącza o 

długości 98 m.b. w ilości 7 szt., wartość inwestycji 176 607,27 zł 

- w ramach środków funduszu sołeckiego wykonano projekt kanalizacji w m. Kańkowo o 

wartości 10 000,00 zł 

 

- wykonano prace dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej, Szkoła Podstawowa w Kiełczewie), na kwotę 1 391 

749,35zł 

- prowadzone było postępowanie związane z wyborem partnera prywatnego do budowy 

mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna 

W zakresie gospodarki mieszkaniowej: 

- wykonano prace dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (Szkoła 

Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej, Szkoła Podstawowa w Kiełczewie), na kwotę 1 391 

749,35zł 

- prowadzone jest postępowanie związane z wyborem partnera prywatnego do budowy 

mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna 

- wykupiono grunty pod budowę dróg gminnych za łączną kwotę 32 549,80 zł 

 

W zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych: 

- wykonano prace remontowe w budynku OSP Grądy o wartości  18 763,61 zł, na które 

pozyskano środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu 

Mazowieckie Strażnice 2020 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kańkowo zagospodarowano teren za strażnicą 

OSP Kańkowo, wartość wykonanych prac to 21 800,00 zł 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Treblinka wykonano klimatyzację  

w budynku OSP Treblinka o wartości 15 990,00 zł 

- zagospodarowano teren przy strażnicy OSP Prostyń, wartość wykonanych prac to 

48 580,49 zł,  przy udziale środków z funduszu sołeckiego sołectwa Prostyń w kwocie 

14 000,00 zł 

 

W ramach wydatków oświatowych: 

- wykonano remont nawierzchni w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w 

Małkini Górnej na kwotę 299 708,85 zł, przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w 

kwocie 100 000,00 zł 

- wykonano projekt modernizacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w 

Małkini Górnej za kwotę 9 840,00 zł 

- wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinie o wartości 8 000,00 zł w ramach 

funduszu sołeckiego sołectwa Glina 

- położono tarkiet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej o wartości 12 000,00 zł 

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna I  
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W ramach wydatków poniesionych w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska”: 

- wykonano modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Małkinia Górna na 

kwotę 67 968,24 zł 

- w ramach funduszu soleckiego sołectwa Prostyń opracowano dokumentację oraz 

wykonano oświetlenie na terenie sołectwa Prostyń o wartości 21 356,50 zł 

- wykonano oświetlenie na ul. Jaśminowej w Zawistach Nadbużnych o wartości 43 617,36 

zł, zadanie realizowane w ramach MIAS Mazowsze 2020 o wartości 20 000,00 zł oraz funduszu 

sołeckiego na kwotę 23 617,36zł  

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kiełczew w ramach 

MIAS Mazowsze 2020 o wartości 19 800,00 zł  (dotacja 9 900,00 zł) 

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żachy Pawły w ramach 

MIAS Mazowsze 2020 o wartości 19 800,00 zł  (dotacja 9 900,00 zł) 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Mała-Przewóz wykonano oświetlenie 

w miejscowości Małkinia Mała-Przewóz o wartości 12 167,00 zł 

- wykonano plac manewrowy w Kiełczewie o wartości 43 665,00 zł 

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”: 

-  w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Daniłowo ogrodzono teren byłej szkoły 

w Daniłowie  w kwocie 10 000,00 zł 

- w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V wyposażono plac zabaw na 

osiedlu przy ul. Słowackiego w Małkini Górnej na kwotę 24 266,05 zł 

 

Pan Leszek Dębek –poinformował, że we wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 01 czerwca 2021 

r. napisane jest, że spłata kredytów i pożyczek w 2020 r. wyniosły 1 873 503,50 zł, natomiast 

w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej jest to kwota 2 346 681,79 zł. Poprosił 

o wyjaśnienie rozbieżności.  

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa w 

swoim protokole wykazała spłacone kredyty wraz z odsetkami wykazane w sprawozdaniu 

Rb28s, dlatego jest to kwota wyższa niż wskazana we wniosku Komisji Rewizyjnej.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.  Głosów za:2, przeciw: 

0, wstrzymujących się: 4, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu.   

 

Punkt 4. 

 

Pan Józef Bogucki poinformował, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium jest pochodną 

uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu. Z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium występuje Komisja Rewizyjna, wniosek uzyskał pozytywną opinie RIO.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020. Głosów za 2, 

przeciw:1, wstrzymujących się: 3, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu.  

 

 

 

 



6 

 

Punkt 5. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – przedstawił informację na temat projektu uchwały. 

Wyjaśnił, że dzierżawa dotyczy działki po garaż w okolicy komisariatu policji.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 7 radych.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Bożena Kordek – poinformowała, że na skutek podjętego w 2019 r. stanowiska Rady 

Gminy w sprawie budowy wałów przeciwpowodziowych w Gminie Małkinia Górna, RGZW 

podjęło działania zmierzające do realizacji budowy wałów. Jak wynikło z przeprowadzonych 

konsultacji mieszkańcy w pełni nie akceptowali przedstawionego rozwiązania przez RGZW, 

co do przebiegu wałów. Dodała, że w związku z tym podjęła działania aby środki przeznaczone 

na dokumentację nie zostały zmarnowane oraz, żeby zabezpieczyć mieszkańców na odcinku 

Glina – Klukowo, Małkinia Mała Przewóz i oczyszczalnia. Obecnie wznawiane są rozmowy w 

sprawie budowy wałów na ww. odcinkach. W związku z powyższym poprosiła o podjęcie 

niniejszej uchwały.  

 

Pan Leszek Siwek podziękował pani Wójt za podjęcie działań zmierzających do powstania 

wału na wskazanym odcinku.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał, czy pracami, które będą prowadzone będzie zajmowała się inna 

grupa niż ostatnio, tak aby zabezpieczyć/uwzględnić uwagi mieszkańców do projektu. Jeżeli 

będzie kontynuacja prac musimy bronić interesów tej części mieszkańców. Dodał, że jest 

przeciwny budowaniu wału ludziom pod oknami ich domu.  

 

Pani Bożena Kordek – wyjaśniła, że uchwała jest skutkiem konsultacji, które wykazały, że 

mieszkańcy nie chcą wałów. Dodała, że cieszy się, że jej argumenty trafiły do przedstawicieli 

Wód Polskich aby odstąpić od budowy wałów na odcinku, na którym ludzie ich nie chcą, ale 

wybudować wał tam gdzie ludzie go potrzebują.  

 

Pan Leszek Dębek – stwierdził, że mieszkańcy nie byli przeciwko budowy wałów, a przeciwko 

projektowi, który został im przedstawiony.  

 

Pani Wójt wskazała, że nie zgadza się z wypowiedzią radnego. Zdania mieszkańców są 

podzielone, są mieszkańcy, którzy twierdzą, że wały nie są im potrzebne. Pani Wójt dodała, że 

ponieważ nie uzyskano wówczas konsensusu, uznała że najpierw trzeba zabezpieczyć tych, 

którzy tego potrzebują i oczekuj. Wyjaśniła, że nie ma kompetencji do wskazywania RGZW 

zespołów, które mają wykonywać projekt.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć poprosił o wskazanie lokalizacji przebiegu wału.  

 

Pani Wójt poinformowała, że obwałowanie rzeki Bug nastąpi w km 95+000 - 99+500 odcinek 

Małkinia Górna – Małkinia Mała – Przewóz – Klukowo – Glina.  
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli 

kontynuacji prac związanych z budową wałów przeciwpowodziowych w gminie Małkinia 

Górna. Głosowało 7 radych.  

 

Punkt 7. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że projekt uchwały udzielania dotacji celowej 

ze środków budżetu Gminy Małkinia Górna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej na budowę przyłączy kanalizacyjnych do 

nieruchomości. Omówił zasady przyznawania dotacji. Poinformował, że projekt uchwały 

otrzymał pozytywną opinię UOKiK i Ministerstwa Rolnictwa.  

 

Pan Leszek Dębek stwierdził, że z projektu nie wynika, że mieszkańcy którzy wykonali 

przyłącze na własny koszt nie otrzymają dotacji. Dlaczego dopiero przy ul. Brokowskiej 

powstała konieczność przyznania takiej dotacji. Jaka jest cena jednostkowa, o której jest mowa 

we wzorze. Co z osobami, które już podłączyły się do kanalizacji, czy mogą wnioskować o 

dotację. W nawiązaniu do warunków, które należy spełnić aby uzyskać, zapytał czy jest 

możliwość aby urząd we własnym zakresie pozyskał odpis księgi wieczystej. Dodał, że  projekt 

uchwały jest dedykowany w szczególności dla mieszkańców ul. Brokowskiej i jest to bardzo 

niesprawiedliwe.  

 

Pani Bożena Kordek – wyjaśniła, że uchwała dotyczy wszystkich przyłączy kanalizacyjnych, 

które zostaną wybudowane w gminie. Dodał, że prawo nie działa wstecz i osoby, które 

wykonały przyłącze, a nie mają faktur nie są objęte uchwałą. W kwestii odpisu z ksiąg 

wieczystych poinformowała, że dotacja ma charakter pomocy de minimis, dlatego osoba 

ubiegająca się o wsparcie musi wykazać, że ma do niej prawo, niemniej w miarę możliwości 

będziemy wspierać mieszkańców w tym zakresie.  

 

Pan Leszek Dębek powiedział, że jego zdaniem regulamin jest niesprawiedliwy i będzie 

dotyczył tylko nowych przyłączy, a jest wiele osób, które wykonały przyłącze i poniosły 

wysokie koszty z tym związane. W regulaminie można umieścić zapis, który określi okres, za 

który można ubiegać się o zwrot. Dodał, że będzie głosował przeciwko takiej 

niesprawiedliwości.  

 

Pani Marzena Michałowska – wyjaśniła, że uchwała wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu i nie 

będzie miała zastosowania do wcześniejszych przyłączy. W kwestii odpisu ksiąg wieczystych 

poinformowała, że obowiązuje system internetowy, który umożliwia pobranie odpisu z ksiąg 

wieczystych bez opłat.  

 

Pan Mirosław Wróbel powiedział, że być może byłoby mniejsze wzburzenie, gdyby radni 

otrzymali wyliczenia cenowe przyłącza kanalizacyjnego. Poprosił o informację jak będzie 

wyglądać przyłącze na własną ręką. Dodał, że wysokie koszty przyłącza skutkowałyby brakiem 

osób chętnych do przyłączenia się, co tez jest warunkiem dotacji dla gminy.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał czy w związku ze zmianą prawa budowlanego  jest konieczność 

umieszczenia zapisu w §4 pkt 6. Taka inwentaryzacja nie jest wymagana do instalacji gazowej.  

 

Pan Józef Bogucki – poinformował, że inwentaryzacja musi być wykonana jeśli chodzi o 

obiekty liniowe.  
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Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania 

dotacji celowej z budżetu gminy Małkinia Górna na budowę przyłączy kanalizacyjnych do 

nieruchomości. Głosów za: 5, przeciw:0, wstrzymujących się: 1, 2 osoby nie brały udziału 

w głosowaniu.  

 

Przewodniczący Komisji ogłosił 15 minut przerwy.  

 

Punkt 8. 

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas – przedstawiła informacje na temat projektu uchwały.  
 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego. Głosowało 7 

radych.  

 

Punkt 9. 

 

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

finansowej na lata 2021 – 2034, zgodnie z uzasadnieniem.   

 

Pan Leszek Dębek zapytał, co jest przyczyną przeniesienia środków na Gminne Centrum 

Parafialne na kolejny rok i czy inwestycja ta zostanie zrealizowana.  

 

Pani Wójt powiedziała, że wyniki przetargu wymuszają od gminy dołożenie około 1,5mln zł 

do realizacji inwestycji, przy dofinansowaniu 500 000,00 zł. Uważam, że są ważniejsze zadania 

np. droga w Sumiężnem. Będziemy szukać pieniędzy na najbliższy rok.  

 

Pan Marcin Zawistowski – zapytał, czy to oznacza, że straciliśmy dofinansowanie dotację z 

Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie. Dodał, że gdyby zadanie było zrealizowane zanim 

ceny materiałów wzrosły nie byłoby tego problemu.   

 

Pani Wójt poinformowała, że dotacja nadal jest ujęta w budżecie. Dodała, że wybierając 

zadania należy brać pod uwagę ich priorytet.  

 

Podjęto dyskusję na temat ogrodzenia wokół plebanii oraz budowy cmentarza komunalnego.  

 

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: 4, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 2, 2 osoby nie brały udziału w głosowaniu.  

 

Punkt 10. 

 

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

zgodnie z uzasadnieniem.   
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Podjęto dyskusję na temat wprowadzonych zmian w budżecie. Udział wziął pan Leszek Dębek, 

pani Marzena Kulesza, pani Wójt. 

 

Pani Elżbieta Przywoźna przedstawiła informacje na temat zadań realizowanych w ramach 

środków MIAS.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2021 rok. Głosów za: 3, wstrzymujących się: 2, przeciw: 0, 3 osoby nie brały udziału w 

głosowaniu.  

 

Punkt 11. 

 

W sprawach różnych poruszono następujących  

 

Pan Leszek Siwek zgłosił następujące sprawy:  

1) Szkoła w Glinie – remont zaplecza  

2) Zabrać starą wełnę przy szkole oraz zasypać dół po gruzie 

3) Wyrównać wjazd do szkoły w Glinie 

Pan Mirosław Wróbel zapytał o wyniki kontroli usterek na targowisku.  

 

Pani Wójt poinformowała, że teren przy szkole  zostanie wykonany.  

 

Pani Elżbieta Przywoźna poinformowała, że wykonawca ma wykonać naprawę usterek, tj. 

poprawienie kostki, malowaniem wiat, oczyszczenie rynien, prace elektryczne w budynku 

socjalnym w terminie do końca lipca.  

 

Pani Wójt poinformowała, że porządek obrad sesji może ulec zmianie, niemniej nie są jeszcze 

znane szczegóły i sprawa to zostanie rozstrzygnięta na sesji.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący  Komisji  

Leszek Siwek 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


