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Protokół nr 31/2021 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 15 lipca 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; 

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  jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 1. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 17 czerwca 2021 r. 

Głosowało 7 radnych.   

 

Punkt 2. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie 

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

Raport został przygotowany pod kierunkiem Sekretarza Gminy przy pomocy pracowników 

Urzędu Gminy.  

 

Pan Jacek Bogdan – powiedział, że raport jest rzetelnie przygotowany, przedstawia obraz w 

jakim stanie gmina kończyła bardzo trudny rok, bo z pandemią. W dalszym ciągu jest rozwój 
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gminy i prowadzone są inwestycje. Oprócz inwestycji gminnych jest wiele innych prac, które 

wpływają na stan i wizerunek gminy. Inwestycje te realizowane są między innymi dzięki 

dużemu zaangażowaniu się pani Wójt. Radny zwrócił uwagę na kwestię demograficzną gminy, 

tj. większa liczba zgonów w stosunku do urodzeń. Dodał, że raport ocenia bardzo pozytywnie 

i będzie głosował za udzieleniem wotum zaufania.  

 

Pani Urszula Fidorczuk powiedziała, że przedłożony raport ocenia bardzo pozytywnie. Wielu 

mieszkańców Gminy i nie tylko zauważa, że w Gminie realizowanych jest bardzo dużo 

inwestycji. Wskazała, że pani Wójt w 100% należy się wotum zaufania.  

 

Pani Dorota Koroś zgodziła się z przedmówcami i stwierdziła, że jest za udzieleniem wotum 

zaufania i wyraziła nadzieję, że gmina będzie rozwijać się nadal w tym kierunku.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Małkinia Górna wotum zaufania.  Głosów za:4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2, 1 osoba nie 

brała udziału w głosowaniu.  

 

Pan Jacek Bogdan złożył wniosek o reasumpcję głosowania w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna wotum zaufania, ponieważ nie 

wziął udziału w głosowaniu z uwagi na problemy techniczne.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie złożony wniosek.  

 

Komisji przyjęła złożony wniosek. Głosów za:  5, wstrzymujących się 1, przeciw: 0. 1 osoba 

nie brał udziału w głosowaniu.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna wotum zaufania. Głosów za:5, przeciw: 0, 

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

 

Punkt 3.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy-  poinformowała, że w stosunku do roku ubiegłego budżet 

gminy wygenerował mniej środków na inwestycje. Wynika to z tego, że w 2020 r. nie było 

wielu naborów konkursowych. Wykonano inwestycji za 7 mln złotych. Pani Wójt 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 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 
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− - 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 

- 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 
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- 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  

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) 
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- 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 Jacek Bogdan poinformował, że poziom wykonania budżetu w roku pandemicznym jest 

zadawalający i nie mam zastrzeżeń w tym zakresie. Zabieganie o finanse ze strony organu 

wykonawczego było wyjątkowo szerokie i duże, czego efektem jest pozyskanie około 19 mln 

zł.  

 

Pan Józef Jagiełło – zapytał gdzie można znaleźć informację o stanie mienia jednostki 

samorządu terytorialnego. Poprosił o zestawienie wszystkich gminnych nieruchomości w 

poszczególnych miejscowościach wraz z metrażem oraz informację, czy nieruchomości te nie 

są objęte hipoteką.  

 

Pani Wójt poinformowała, że takie zestawienie jest w trakcie opracowania. Zapewniła, że nie 

ma obciążeń na nieruchomościach.  

 

Pani Marzena Kulesza – poinformowała, że informacja o stanie mienia została przedstawiona 

w zarządzeniu Wójta Gminy nr 26/2021 z dnia 29 marca 2021 r.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Głosów za 5, 

wstrzymujących się: 2, przeciw:0.  

Punkt 4. 

 

Pani Bożena Kordek – przedstawiła informacje na temat projektu uchwały.  

 

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 5, 

wstrzymujących się: 2, przeciw:0.  

 

Punkt 5. 

 

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

Wyjaśnił, że dzierżawa dotyczy działki w okolicy komisariatu policji.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
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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. 

Dodała, że w związku z tym podjęła działania aby zabezpieczyć mieszkańców na odcinku Glina 

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

sprawie budowy wałów na ww. odcinkach.  

 

Pan Jacek Bogdan wyraził zadowolenie, że Wody Polskie ponownie wróciły do tematu budowy 

wałów przeciwpowodziowych w Gminie Małkinia Górna.   

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

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 – omówił projekt uchwały. Poinformował, że projekt 

uchwały otrzymał pozytywne opinie UOKiK i Ministerstwa Rolnictwa.  

 

Pan Jacek Bogdan zapytał jakie były średnie koszty kanalizacji na ul. Kościelnej i ul. 

Ostrowskiej.  

 

Pan Józef Bogucki poinformował, że był to koszt około 2500,00 zł.  

 

Pan Jacek Bogdan wskazał, że koszty budowy kanalizacji na ul. Kościelnej i Ostrowskiej były 

dużo niższe niż obecnie. Dobrym rozwiązaniem jest wyrównanie szans mieszkańcom na 

budowę kanalizacji poprzez udzielenie dotacji finansowej.  

 

Pan Józef Jagiełło zapytał kto jest autorem zapisu dotyczącego udzielenia dotacji w wysokości 

10%, czy wartość ta mogłaby być wyższa. Czy obecnie wykonana jest kanalizacji w całości na 

ul. Brokowskiej i czy znana jest liczba osób chcących się przyłączyć do kanalizacji. 

 

Pan Józef Bogucki poinformował, że jest autorem projektu uchwały. Dodał, że wartość 

procentową można zwiększyć, jest to zależne od możliwości finansowych gminy. Inwestycja 

obecnie nie jest zakończona. Na chwilę obecną jest zaprojektowanych 190 przyłączy.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Małkinia Górna na budowę przyłączy 

kanalizacyjnych do nieruchomości. Głosowało 7 radych.  
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Punkt 8. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – poinformowała, że powiat ostrowski w związku 

z protokołem konieczności zwrócił się do Gminy o zwiększenie dofinansowania do kwoty 

1 700 732,73 zł na drogę Prostyń – Treblinka.  

 

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.  

 

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. 

 

Punkt 10. 

 

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

zgodnie z uzasadnieniem.   

 

Pan Józef Jagiełło wskazał, że nie zostały zabezpieczone w budżecie środki na wiacie  

przystankowej w Kańkowie. Poinformował, że z w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane 

zadanie wykonanie placu zabaw za remizą, aby go wykonać należy opracować projekt.  

Z jakiego funduszu będzie sfinansowany projekt, z budżetu gminy czy z funduszu sołeckiego.  

 

Pani Wójt poinformowała, że montaż wiaty uzależniony jest od możliwości finansowych gminy 

i ewentualnie będzie zrealizowane pod koniec sierpnia. Odnosząc się do wykonania placu 

zabaw, powiedziała, że uważa, że zadania sołeckie powinny być finansowane w całości 

z funduszu sołeckiego.  

 

Pan Józef Jagiełło – poprosił o informacje dla pani sołtys i dla niego o terminie podjęcia decyzji, 

czy wiata zostanie wykonana, ponieważ do rozpoczęcia roku szkolnego zostało 1,5 miesiąca, 

więc ewentualna zmiana funduszu sołeckiego, zakup i montaż wiaty może być czasochłonny.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2021 rok. Głosów za: 5, wstrzymujących się: 1, przeciw: 0, 1 osoba nie brała udziału w 

głosowaniu.  
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Punkt 11. 

 

Pani Urszula Fidorczuk poinformowała, że mieszkańcy zgłaszają uszkodzoną studzienkę przy 

ul. Nurskiej 15.  

Pan Józef Jagiełło zgłosił następujące sprawy: 

• kto poniesie koszty rozbiórki ogrodzenia przy plebani  

• nie świecą się lampy ledowe w Kańkowie; 

• kiedy zostanie do oddany do użytku wiadukt w Małkini; 

• poprosił o podcięcie gałęzi wzdłuż drogi  z Zawist Podleśne – Rostki  

Pan Mirosław Niedźwiedź zgłosił następujące sprawy:  

• załatanie dziur w Błędnicy; 

• czy zrobiono już cos w sprawie poprawy jakości wody w Błędnicy i nie tylko.  

Pani Bożena Kordek poinformowała, że gmina nie przeznaczy środków finansowych na 

rozbiórkę ogrodzenia przy plebanii. W kwestii wody pani Wójt poinformowała, że odbyła się 

narada w tej sprawie, w chwili obecnej oczekuje na stanowisko prezesa ZGKiM w tej sprawie. 

Zadanie dotyczące łatania dziur zlecone zostało niezwłocznie. Podejmę działania, żeby łatanie 

wykonano jak najszybciej.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk  

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


