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Protokół nr 30/2021 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 17 czerwca 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; 

4) Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – w imieniu pani Wójt złożył wniosek o wycofanie 

z projektu porządku obrad pkt 6., tj.: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia 

zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Małkinia Górna na budowę przyłączy 

kanalizacyjnych do nieruchomości. Wyjaśnił, że przyczyną wycofania ww. projektu uchwały 

jest konieczność wprowadzenia zmiany, który wymaga zaopiniowania przez UOKiK 

i Ministerstwo Rolnictwa.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie złożony wniosek. Głosów za: 5, przeciw:0, 

wstrzymujących się: 0, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty.  

 

Porządek obrad 

  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 26 kwietnia 2021 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy 

społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2020. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliw 

w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2021/2022. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. 

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

8. Sprawy różne.  

 

Komisja  jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 1. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 26 kwietnia 2021 r. 

Głosowało 6 radnych.   

 

Punkt 2. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – wyjaśniła, że ocena 

zasobów pomocy społecznej to sprawozdanie, z którego wynika, jakie środki wydaliśmy 

na pomoc społeczną. W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek osób korzystających z pomocy 
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społecznej. Obecnie rośnie płaca minimalna, a próg nie ulega zmianie, co powoduje spadek 

liczby osób. Część danych zaciągniętych jest z GUS.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2020.  Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 3.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że ustalenie średniej ceny jednostek paliw 

na rok szkolny 2021/2022 jest związane ze zwrotem Rodzicom dzieci niepełnosprawnych, 

zamieszkałych na terenie naszej gminy, kosztów dowozu do przedszkoli, szkół i ośrodków 

specjalnych. Biorąc pod uwagę ceny jednostek paliw we wszystkich stacjach benzynowych 

w gminie Małkinia Górna na dzień 18 maja 2021 r., ustalono średnie ceny jednostek 

poszczególnych paliw wymienionych w uchwale.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie 

ustalenia średniej ceny jednostek paliw w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2021/2022.  

Głosowało 6 radnych.    

 

Punkt 4. 

 

Pani Aldona Sikorska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

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

poinformowała, że obowiązek określenia wzoru wniosku wynika z ustawy z dnia 10 grudnia 

2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego.  Głosów za: 5, przeciw:0, wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 5. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że Dyrektor Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją z 

dnia 31.03.2021 r. zatwierdził taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Małkinia Górna na okres 3 lat. Taryfowe stawki opłat 

zostały tak skalkulowane, aby zapewnić pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń 

wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym amortyzacji, podatków i opłat niezależnych od Spółki. 

Projekt uchwały zakłada dopłatę dla mieszkańców z budżetu gminy w następujących kwotach: 

0,06 złotych brutto do 1 m3 wody oraz  0,83 złotych brutto do 1 m3 ścieków.  

 

Pan Józef Jagiełło zapytał do kiedy obowiązywała poprzednia uchwała w sprawie dopłat. Jaką 

opłatę będą ponosić mieszkańcy w okresie do wejścia w życie przedmiotowej uchwały.  
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Pan Józef Bogucki poinformował, że dopłaty obowiązywały do 22 maja br. Do chwili wejścia 

w życie niniejszej uchwały mieszkańcy za wodę i ścieki będą płacić stawki określone w decyzji 

PGW Wody Polskie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty 

do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Głosowało 6 

radych.  

Punkt 6. 

 

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: 3, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 2. 

 

Punkt 7. 

 

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

zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Pan Józef Jagiełło poprosił o wyjaśnienie zapisu w uzasadnieniu, tj. zakup usług pozostałych. 

Zapytał o koszt budynku komunalnego.  

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zakup usług pozostałych to nazwa paragrafu w poszczególnych 

działach, należą do nich m.in. wycinka drzew, usługi pocztowe, usługa transkrypcji sesji. 

Poinformowała, że budowa budynku komunalnego to kwota około 12 667 000,00 zł.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2021 rok. Głosów za: 4, wstrzymujących się: 2. 

 

Punkt 8. 

Pan Józef Jagiełło zgłosił  następujące sprawy: 

• wykoszenie poboczy przy drodze gminnej Zawisty Podleśne – Rostki Wielkie Kępina 

• wykoszenie placu zabaw w Kańkowie przy drabinkach 

• wykoszenie poboczy ulicy Jana III Sobieskiego  

• podziękował Sekretarzowi Gminy za załatwienie zgłaszanej sprawy 

 

Pan Mirosław Niedźwiedź zgłosił  następujące sprawy: 

• poprosił o polanie wodą drogi żwirowej  

• naprawa drogi w Błędnicy 2 wyrwy - okolice sklepu.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk  

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


