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Protokół nr 32/2021 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w dniu 20 września 2021 r., pod 

przewodnictwem pana Leszka Siwka – Przewodniczącego Komisji. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 5/8 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 14 lipca 2021 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia lokalizacji 

przystanków komunikacyjnych oraz określenia warunków i zasad korzystania 

z przystanków na terenie gminy Małkinia Górna. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji przystanków 

komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2653 w miejscowości Daniłowo. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu 

i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Małkinia Górna lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 

oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego.  

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. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 

2021/2022.  

9. Sprawy różne. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 5 radnych. 

 

Punkt 1. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 14 lipca 2021 r. 

Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 2. 

 

Pan Adam Pławski – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej -  

poinformował, że zmiana uchwały polega na określeniu 3 nowych przystanków, tj. w 

Klukowie, Glinie i Rostkach Wielkich. Przystanki określone zostały na wniosek i w 

porozumieniu z referatem oświaty i przewoźnikiem realizującym dowóz dzieci do szkół. W 

odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa Nietubycia, czy nie ma innych wniosków o ustalenie 

lokalizacji przystanków poinformował, że nie ma.  
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz określenia warunków i 

zasad korzystania z przystanków na terenie gminy Małkinia Górna. Głosowało 5 radnych.  

Punkt 3. 

Pan Adam Pławski poinformował, że lokalizacja przystanków określona została w 

porozumieniu z referatem oświaty i przewoźnikiem realizującym dowóz dzieci do szkół. 

Poprosił o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały polegającej na tym, że §1 pkt 1 

otrzymuje brzmienie: Daniłówka Pierwsza przy drodze powiatowej nr 2653W - w kierunku 

Kańkowa po lewej stronie przy posesji nr 129, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały, a tytuł uchwały brzmi: w sprawie wstępnych miejsc lokalizacji przystanków 

komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2653W w miejscowości Daniłowo i Daniłówka 

Pierwsza.  

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, czy jakiś wniosek nie został uwzględniony, bo o ile dobrze 

kojarzy były wnioski o zmianę lokalizacji przystanku i wiatę. 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – powiedziała, że są jeszcze sprawy, które należy 

uregulować, a wnioski były ustne.  

Pan Zbigniew Nietubyć złożył wniosek o ustalenie lokalizacji przystanku przy drodze 

powiatowej 2653W na wysokości skrzyżowania z ul. Słowackiego, ponieważ zatrzymują się 

tam pojazdy dowożące pracowników do zakładu Rockwool.  

Pan Adam Pławski poinformował, że urząd wystąpi do zakładu z zapytaniem, czy jest 

zapotrzebowanie na ww. przystanek.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wstępnych miejsc 

lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2653W w miejscowości 

Daniłowo i Daniłówka Pierwsza. Głosowało 5 radnych.  

Punkt 4. 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy - projekt uchwały określa szczegółowe zasady,  

sposób i tryb udzielania ulg dal należności mających charakter cywilnoprawny.  Jako projekt 

programu pomocowego przewidującego udzielenie pomocy de minimis, został zgłoszony 

Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa. W §8 

uwzględniono sugestie Ministerstwa Rolnictwa.  

Pan Zbigniew Nietubyć poinformował, że jego zdaniem w § 3 pkt 2 nie powinno być 

zamieszczony zwrot zobowiązanych z uwagi na jego nieuwzględnienie w słowniczku i brak 

wyjaśnienia  w ustawie, są to naruszenia zgodne z rozstrzygnięciem RIO. Ponadto w §5 ust. 3 

rada wyznacza inny organ wykonawczy, czyli jednostki, co nie leży w kompetencji rady gminy. 

Zapytał z czego wynika data wskazana w §11.  
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Pani Marzena Kulesza wyjaśniła, że wskazana została data graniczna w uchwale, tak aby 

corocznie nie podejmować tego typu uchwały. Dodała, że pozostałe uwagi zostaną 

przeanalizowane. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 

zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Małkinia 

Górna lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w 

przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub 

osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Głosów za:4, wstrzymujących się: 1.  

Punkt 5. 

Pani Skarbnik poinformowała, że 24 sierpnia 2021 r. wpłynęło pismo starostwa o zwiększenie 

o 100 329,20zł na roboty dodatkowe kwoty dofinansowania przez Gminę Małkinia Górna 

realizowanego w 2021 r. zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2636W na odcinku 

Prostyń - Treblinka”. 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał jakie roboty dodatkowe musza być wykonane. 

Pani Wójt odpowiedziała, że chodzi o roboty brukarskie i odwodnienie.  

Pan Leszek Siwek wskazał, że zawsze był przeciwnikiem dokładania do inwestycji 

powiatowych. Zdaniem radnego powinniśmy realizować w pierwszej kolejności inwestycje 

gminne, a dopiero później dofinansowywać inwestycje innych samorządów. 

Pani Wójt wskazała, ze do inwestycji samorząd otrzymał 85% dofinansowania. Droga była 

bardzo potrzebna by zapewnić bezpieczeństwo jej użytkownikom.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania 

inwestycyjnego. Głosowało 5 radnych.  

Punkt 6. 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

Pan Mirosław Wrobel zapytał jaka jest perspektywa powstania drogi na ul. Brokowskiej.  

Pani Wójt poinformowała, że jej zdaniem jest to perspektywa 3 lat i jest zależna od wydajności 

budżetu sejmiku. Gmina może tylko zabiegać o środki. W 2022 r. zakończony zostanie temat 

drogi nr 694. Województwo bardzo dużo zainwestowała w gminę Małkinia Górna. Kanalizacja 

na ul. Brokowskiej wykonana zostanie w tym roku.  

Pan Mirosław Wróbel powiedział, że województwo nie może się tłumaczyć tym, że dużo zrobili 

w gminie i zostawiają nam tym kawałek. Drogi wojewódzkie w naszej gminie są zaniedbane. 

Dodał, że obecnie jest dużo robione, żeby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza i środowiska. 

Zanieczyszczeniem środowiska jest również hałas, a natężenie ruchu jest na ul. Brokowskiej 
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jest duże i po oddaniu wiaduktu będzie jeszcze większe. Wskazał, że należy podjąć kolejny 

lobbing ws. dróg wojewódzkich, gdyż Małkinia staje się ponownie ważnym komunikacyjnym.  

Pan Leszek Siwek wskazał, że drogi były robione tam gdzie był już asfalt, ul. Brokowską 

należało już dawno zrobić.  

Podjęto dyskusję na temat remontu i prac na drogach wojewódzkich.  

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że określony przez Panią Wójt czas realizacji inwestycji na 

ul. Brokowskiej to jej odczucia, zapytał jakie jest stanowisko Zarządu Województwa w tej 

sprawie.  

Pani Wójt odpowiedziała, że wynik rozmów jest taki, że w 2022 r. powstanie dokumentacja na 

przebudowę. Po opracowaniu dokumentacji będzie można przystąpić do rozmów dotyczących 

budowy drogi.  

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał dlaczego gmina nie opracowuje dokumentacji.  

Pani Wójt poinformowała, że gmina nie chce samodzielnie wykonywać tego zadania, chce 

przeznaczyć na ten cel środki. Pani Wójt przedstawiła informację na temat łącznika wiaduktu 

z ul. Brokowską i kwestii wywłaszczeń posesji.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. Głosów za: 2, wstrzymujących się:3. 

Głosowało 5 radnych  

Punkt 7. 

Pani Marzena Kulesza omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem do uchwały.  

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, czy zmniejszenie na drogę w Niegowcu wynika z przetargu. 

Której drogi w Treblince dotyczy zwiększenie o 18 200,00 zł. Zapytał o zmniejszenie o 

150000,00 zł odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zwiększenie dot. 

ocieplenia ośrodka zdrowia.  

Pani Wójt odpowiedziała twierdząco ws. drogi w Niegowcu. Wyjaśniła, że zwiększenie na 

drogę w Treblince dotyczy łącznika pomiędzy drogą powiatową, a drogą wojewódzką.  

Pani Skarbnik w kwestii odsetek wyjaśniła, że jest to szacunek, kwotę tę przeniesiona została 

na odbiór odpadów komunalnych. Odnosząc się do ośrodka zdrowia poinformowała, że 

wstępne wyceny wskazują, że dotychczas zabezpieczone środki nie będą wystarczające.  

Pan Zbigniew Nietubyć złożył wniosek o dostosowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

przy ośrodku zdrowia w Małkini Górnej m.in. poprzez obniżenie krawężnika. Wskazał, że jest 

to już kolejny wniosek w tej sprawie.  
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Pan Marcin Zawistowski zapytał, czy złożone były wnioski o dofinansowanie na boisko, bo 

boisko do gry w piłkę nożną będzie drugiej kategorii, a zrobione zostało boisko lekkoatletyczne 

pierwszej kategorii.  

Pani Wójt poprosiła radnego Marcina Zawistowskiego o rozmowy z mieszkańcami, czy boisko 

do gry w boule zamienić na plac zabaw po upływie terminu trwałości projektu.  

Pan Marcin Zawistowski wskazał, że były propozycje aby przenieść z prawej strony na tył, 

boisko do gry w boule nie przyjęło się wśród dzieci. Po prawej stronie można rozważyć 

zrobienie parkingu.  

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał o inwestycje, która jest realizowana przy kościele, a która nie 

jest uwzględniona w budżecie.  

Pani Wójt wyjaśniła, że jest to inwestycja realizowana i finansowana przez GOKiS. Powstanie 

mural poświęcony bł. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Pani Wójt wyjaśniła, że zmniejszona 

została dotacja dla GOKiS w związku z brakiem nocy świętojańskiej. W GOKiS wykonano 

remont Sali i łazienki dla niepełnosprawnych.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2021 rok. Głosów za: 2, wstrzymujących się: 3. Głosowało 5 radnych.  

Punkt 9. 

Członkowie Komisji otrzymali informacje na temat przygotowania placówek oświatowych do 

roku szkolnego 2021/2022.  

 

Punkt 10. 

 

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie: 

 

Pan Mirosław Wróbel:  

1) Uszkodzona lampa przy ul. Jana Pawła II na skutek kolizji, zaproponował montaż 

słupka blokującego; 

Pan Leszek Siwek zgłosił następujące kwestie:  

1) Ktoś usunął znaki ograniczające prędkość 30km/h w Glinie Bielawy  

2) Poprosił o pismo w sprawie szosy; 

3) Poprosił o podjęcie działań ws. drogi Glina – Sumiężne  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący  Komisji  

Leszek Siwek 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


