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Protokół nr 32/2021 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 20 września 2021 r., 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. 

 

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 6 radnych. 

 

Punkt 1. 

 

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

Głosowało 6 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.  

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 6 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 Józef Jagiełło zapytał, czy jest konieczność podejmowania tego typu uchwały.  

Pani Skarbnik odpowiedziała, że tak. Dodała, że jest to pomoc de mini mis i jest ograniczona 

w pewnych ramach,  

Komisja jednogłośnie 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. Głosowało 6 radnych.   

Punkt 5. 

Pani Skarbnik poinformowała, że 24 sierpnia 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 Józef Jagiełło zapytał czego dotyczą roboty dodatkowe.  
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Pani Wójt odpowiedziała, że chodzi o roboty brukarskie i odwodnienie.  

Pan Adam Pławski wyjaśnił, że głównie jest to system odwodnienia, dotychczas  

zaprojektowany nie spełnił oczekiwań, bo zalewało posesje.  Wykonane zostały także 

dodatkowe wjazdy, które nie były uwzględnione w projekcie.  

Pan Józef Jagiełło wskazał, że ostatnio też dokładaliśmy 200 tys. i inwestycja jest bardzo 

kosztowana dla gminy.  

Pani Skarbnik poinformowała, że w aneksem dołożymy w sumie 300 tys. złotych. Ogólny koszt 

budowy drogi dla gminy to około 2 mln złotych.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania 

inwestycyjnego. Głosowało 6 radnych.  

Punkt 6. 

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

Pani Urszula Fidorczuk zapytała, którego odcinka ul. Brokowskiej dotyczy zadanie na 

opracowanie dokumentacji.  

Pani Wójt poinformowała, że od krzyżówek do kaplicy w Glinie.   

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

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

Głosowało 5 radnych  

Punkt 7. 

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

Pan Mirosław Niedźwiedź zapytał o zwiększenie o 233,00 zł na szkołę podstawową w Orle.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to odszkodowanie.  

Pan Józef Jagiełło zapytał czego dotyczy zwiększenie o 150 000,00 zł na zakup usług 

pozostałych oraz na jaki cel jest zwiększenie dotacji 100 000,00 zł dla GOKiS. 

Pani Skarbnik poinformowała, że zwiększenie o 150 000,00 zł przeznaczone zostanie na odbiór 

odpadów komunalnych, ponieważ w chwili obecnej można już ocenić, że zabezpieczone środki 

nie będą wystarczające.  

Pani Wójt odnosząc się do pytania w sprawie dotacji dla GOKiS poinformowała, że zwróciła 

uwagę pani dyrektor GOKiS aby obecna oferta ośrodka doprowadziła do tego, żeby gmina za 

około 5 lat miała coś do zaproponowania mieszkańcom. Obecnie nie ma zespołu tanecznego, 

muzycznego, a aktywność Małkinianki zmalała. W GOKiS wyremontowana została sala z 

parkietem do tańca oraz dostosowano łazienkę dla potrzeb osób niepełnosprawnych, stąd 

potrzeba dotacji.  



4 

 

Pan Józef Jagiełło zapytał na jakim etapie jest montaż wiaty. Z wcześniejszych ustaleń 

wynikało, że będą zamontowane na 1 września. Wskazał, że mowa jest o 5 tys. zł.  

Pani Wójt poinformowała, że wiaty zostały zlecony, obecnie czekamy na ich dostarczenie.  

Pan Jacek Bogdan odnosząc się do zwiększenia na SUW w Małkini Górnej wskazał, że zasadna 

może być budowa „spinki” SUW Małkinia Górna i Kańkowa, ponieważ podczas remontu mogą 

występować przerwy w dostawie wody.  

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

2021 rok. Głosów za: 4, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1. Głosowało 6 radnych.  

Punkt 8. 

Członkowie Komisji otrzymali informacje na temat przygotowania placówek oświatowych do 

roku szkolnego 2021/2022.  

Punkt 9. 

Pan Mirosław Niedźwiedź – poprosił o podjęcie działań zmierzających do usunięcia 

„wysypiska opon” pomiędzy Małkinią Dolną a Błędnicą.  

Pan Jerzy Maliszewski – zgłosił braki w asfalcie w olszynach. 

Pan Jacek Bogdan – poprosił o wycięcie krzaków w Grądach 10 m od skrzyżowania  

Pan Tadeusz Papuga poprosił o: 

• wycięcie krzaków przy drodze w Daniłowie i w Niegowcu Północnym po prawej 

stronie  

• wymianę tablicy sołeckiej przy domu sołtysa w Niegowcu 

 

Pan Józef Jagiełło zgłosił, że oznaczenie objazdu przez Kańkowo jest mało widoczne. Często 

zdarza się, że duże samochody zamiast skręcić jadą na Daniłowa, a potem cofają do 

skrzyżowania, co stanowi duże zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.  

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk  

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


