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Protokół nr 34/2021 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 26 listopada 2021 r., pod przewodnictwem pana Tadeusza Papugi – 

Wiceprzewodniczącego Komisji  

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 5/7 członków; 

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy; 

3) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy; 

 

Porządek obrad 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 19 października 2021 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2022 rok. 

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 711 i 712 w obrębie 

geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 1078 i 1079 

w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie w gminie Małkinia Górna.  

5. Zaopiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wystąpienia 

z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem 

Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Żachy-Pawły 

(osada leśna).  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad na jakich 

przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała 

dieta.   

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy 

Małkinia Górna. 

8. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu 

kosztów podróży służbowych dla radnych  Rady Gminy Małkinia Górna. 

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia 

pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko - 

Własnościową „ZACISZE” w Małkini Górnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodne. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. 

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

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna 

na 2022 rok. 

14. Sprawy różne.  

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 5 radnych. 
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Punkt 1. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19 października 2021 r. 

Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 2. 

Pani Wiesława Augustyniak – inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia, kultury, oraz 

współpracy z organizacjami pozarządowymi – poinformowała, że program został przedłożony 

do konsultacji do organizacji, opublikowany został na stronie urzędu oraz wywieszono go na 

tablicy ogłoszeń. Do programu nie wniesiono uwag.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.  

Punkt 3. 

Pani Ewa Orłowska – kierownik Referatu Planowania Gospodarki Przestrzennej i Rewitalizacji 

– omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 

711 i 712 w obrębie geodezyjnym Zawisty Podleśne w gminie Małkinia Górna. Głosowało 5 

radnych.  

Punkt 4. 

Pani Ewa Orłowska – kierownik Referatu Planowania Gospodarki Przestrzennej i Rewitalizacji 

– omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 1078 i 1079 

w obrębie geodezyjnym Rostki Wielkie w gminie Małkinia Górna. Głosów za: 4, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 5. 

Pani Ewa Orłowska – kierownik Referatu Planowania Gospodarki Przestrzennej i Rewitalizacji 

–  poinformowała, że w związku z tym, że uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego 

o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Żachy-Pawły (osada leśna) nie stanowi aktu prawa 

miejscowego, konieczne jest podjęcie uchwały zmieniającej w tym zakresie.  

Józef Jagiełło zapytał dlaczego uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni.  
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Pani Ewa Orłowska wyjaśniła, że uchwała zmieniająca wchodzi w życie w tej samej formie, co 

uchwała pierwotna.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wystąpienia 

z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Żachy-Pawły (osada leśna). 

Głosowało 5 radnych.  

Punkt 6. 

Pani Wójt powiedziała, że dieta dla sołtysów wynosi obecnie 100,00 zł i przysługuje za udział 

w sesji. Od dłuższego czasu są sygnały z rożnych stron, że jest zbyt niska. Ponadto w czasie 

epidemii, w sytuacji gdy sesje są zdalne sołtysi nie mają możliwości wzięcia w nich udziału 

i pozyskania diety. Zaproponowany projekt uchwały przewiduje kwotę 300,00 zł, a sołtysi mają 

możliwość wzięcia udziału w sesji i naradzie z wójtem.  

Pan Józef Jagiełło – wskazał, że błędem jest, że ostatnia podwyżka  dla sołtysów była w 2015r.  

Pani Beata Dębkowska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy – poinformowała, że ostatnia 

uchwała w sprawie ustanowienia diety dla sołtysów została podjęta w 2015 r. Poprosiła, aby w 

przypadku gdy radny posiada wiedzę na temat innej daty wskazał ją, co przyspieszy 

weryfikację.  

Pan Józef Jagiełło poprosił o pozostawienie tematu i dalsze procedowanie Komisji.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad 

na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie 

przysługiwała dieta. Głosowało 5 radnych.  

Punkt 7. 

Pan Jacek Bogdan – Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił informację na temat przepisów 

regulujących wysokość wynagrodzenia wójta gminy. Wskazał, że w 2018 r. ustawodawca 

wprowadził bez konsultacji nowe stawki, które obniżyły wynagrodzenie wójta gminy o około 

20%. Ustawą  z września 2021 roku ustawodawca ustanowił nowe stawki, stąd niniejsza 

uchwała. Przewodniczący Rady złożył wniosek aby kwoty w §1 przedstawiały się następująco: 

1) wynagrodzenie zasadnicze - 10250,00 zł; 2) dodatek funkcyjny- 3150,00 zł; 3) dodatek 

specjalny w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego -

4020,00 zł; punkt 4 zgodnie z treścią w projekcie uchwały. Przewodniczący przedstawił 

informacje na temat zrealizowanych inwestycji w gminie oraz wysokość pozyskanych środków 

zewnętrznych w poszczególnych latach.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek.  

 

Wniosek został przyjęty. Głosów za: 4, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0. Głosowało 5 

radnych.  
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Punkt 8. 

Pan Józef Bogucki – omówił projekt uchwały. Wyjaśnił, że główną zmianą oprócz wysokości 

diety jest to, że w przypadku gdy radny nie będzie brał udziału w sesji lub komisji nie otrzyma 

diety, a ewentualne potrącenia dokonywane będą w stosunku proporcjonalnym.  

 

Podjęto dyskusję na temat projektu uchwały. W dyskusji udział wzięli: pan Jacek Bogdan, 

pan Mirosław Wróbel, pani Wójt.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź złożył wniosek aby w §2 ust. 2  wysokość diety przedstawiała się 

następująco: 1) 110%;2) 100%; 3) 97%; 4) 95%; 5) 50%.  

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek radnego Mirosława Niedźwiedzia.  

Komisja nie przyjęła złożonego wniosku.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zaopiniowanie projektu uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych  Rady Gminy Małkinia Górna. Głosów 

za: 3, przeciw: 2, wstrzymujących się:0. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 9. 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – poinformowała, że do wójta gminy wpłynął wniosek 

prezesa SMLW „Zacisze” o poręczenie pożyczki, którą chcą wziąć w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska na remont kotłowni. Pani Wójt wskazała, że wystąpiła do zarządu 

o dokumenty potwierdzające kondycję finansową spółdzielni, którą otrzymała kilka dni temu. 

Zdaniem pani Wójt kondycja spółdzielni jest słaba, pomimo zapewnień. Z dokonanej analizy 

wynika, że spółdzielnia ma również inne formy poręczenia, niemniej z nich nie skorzystała. 

Pracownik WFOŚ również uważa, że sytuacja jest słaba i dlatego konieczne jest poręczenie. 

Poręczenie nie wynika z faktu, że kotłownia znajduje się na gruncie, który oddany jest 

w użytkowanie wieczyste.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź – wskazał, że spółdzielnia funkcjonuje od 30 lat i nie jest dla niego 

zrozumiałe, że nikt z prezesów nie uregulował kwestii własności terenu, na którym znajduje się 

kotłownia.  

 

Pan Józef Jagiełło wskazał, że w dniu dzisiejszym uczestniczył w spotkaniu z Zarządem SMLW 

Zacisze i jedna ze stron kłamie i należy tą kwestię wyjaśnić w jakiś sposób.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 

poręczenia pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko 
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- Własnościową „ZACISZE” w Małkini Górnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodne. Głosów za: 0, przeciw: 3, wstrzymujących się: 2. Głosowało: 

5 radnych.  

 

Punkt 10. 

 

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

do projektu uchwały.  

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 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: 1. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 11. 

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

do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt 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: 1. Głosowało 4 radnych.  

 

Punkt 12.  

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy -  omówił projekt uchwały.  

 

Pan Jacek Bogdan wskazał, że budżet na 2022 r. jest o około 25 mln  zł. Zdaniem radnego 

wydatki inwestycyjne są dostosowane do możliwości budżetu. Dodał, że w bieżącym roku nie 

został zaciągnięty, który był planowany, być może dzięki pozyskanym dotacjom, na które 

zostały złożone wnioski nie będzie potrzeby zaciągnięcia kredytu w 2022 r. Dodał, że będzie 

wspierał i pozytywnie opiniował zaproponowany budżet.  

 

Pani Wójt przedstawiła informacje na temat projektu budżetu na 2022 r.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosów za: 4, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1.  
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Punkt 13. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy -  omówił projekt uchwały.  

 

Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna 

na 2022 rok. Głosów za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 14. 

 

Spraw różnych nie wniesiono.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji  

Tadeusz Papuga 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


