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Protokół nr 33/2021 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 19 października 2021 r., pod przewodnictwem pana Tadeusza 

Papugi – Wiceprzewodniczącego 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; 

 

Porządek obrad 

1.  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 20 września 2021 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Małkinia Górna. 

3. Zaopiniowanie projektu 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).  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu 

rozliczania dotacji celowej, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji 

służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy 

kanalizacyjnych w Gminie Małkinia Górna. 

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034.  

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

7. Sprawy różne.  

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 6 radnych. 

 

Punkt 1. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 20 września 2021 r. 

Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 2. 

Pan Michał Dzięgielewski – Kierownik w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Małkini Górnej -  poinformował, że w związku ze zmianą ustawy i zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nastąpiła konieczność zmiany regulaminu. 

W regulaminie określono warunki przyłączania do sieci, które zostały opisane w rozdziale 5.  

Pan Józef Bogucki – przedstawił informacje na temat wniosku Komisji Budżetu i Mienia 

Komunalnego w zakresie §14.  

Podjęto dyskusję na temat projektu uchwały.  
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Komisja 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. Głosów za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących 

się: 1.  

Punkt 3. 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

Pan Tadeusz Papuga zapytał o koszty wprowadzenia zmiany.  

Pan Sekretarz poinformował, że zmiana ta nie niesie za sobą kosztów, ponieważ nazwa Żachy 

Pawły (osada leśna) nie jest nazwą urzędową i nie widnieje w żadnej dokumentacji. 

Pan Tadeusz Papuga złożył wniosek o wprowadzenie zmiany w załączniku do projektu uchwały 

polegającej na tym, że w informacji o kosztach finansowych proponowanej zmiany, po zwrocie 

Żachy - Pawły dodaje się zwrot (osada leśna).  

Komisja jednogłośnie przyjęła złożony wniosek. Głosowało 6 radnych.  

Punkt 4. 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały. Wyjaśnił, że projekt uchwały 

uwzględnia zastrzeżenia wskazane w rozstrzygnięciu Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

sprawie uchwały podjętej na sesji w lipcu. Projekt uchwały konsultowany był z organem 

nadzoru. Wyjaśnił, że do 7 m dotacja wynosi 10% wartości brutto kosztów przyłącza 

kanalizacyjnego. W zapisie nastąpiła pomyłka, dlatego też na sesji przedłożona zostanie 

autopoprawka w tym zakresie.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad 

udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy 

kanalizacyjnych w Gminie Małkinia Górna. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 5. 

Pani Bożena Kordek  –  Wójt Gminy - omówiła projekt uchwały. 

Pani Wójt w odpowiedzi na pytanie radnego Mirosława Niedźwiedzia o zwiększenie na budowę 

odcinka nowego ogrodzenia terenu szkoły podstawowej w Orle, wyjaśniła, że wynika ono 

z demontażu starego ogrodzenia, który nie był finansowany w ramach MIAS.  Odnosząc się 

do pytania radnego Józefa Jagiełły o brakujące środki na budowę oświetlenia wzdłuż ulicy 

z Zawist Podleśnych do Małkini Górnej poinformowała, że informacja zostanie przekazana na 

sesji.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. Głosowało 6 

radnych  
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Punkt 6. 

Pani Wójt omówiła projekt uchwały.  

Członkowie nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2021 rok. Głosowało 6 radnych.  

Punkt 7. 

Pan Jerzy Maliszewski poprosił o równanie dróg w jego okręgu oraz o to, żeby korespondencję 

z urzędu wysyłać bez potwierdzenia odbioru; 

 

Pani Urszula Fidorczuk zapytała, czy będzie Pepco w Małkini Górnej oraz na jakim etapie jest 

rekompensata za wywłaszczenie działek pod wiadukt. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że sprawa związana bodowy Pepco jest w toku. W kwestii 

rekompensaty za wywłaszczenia poinformowała, że nie otrzymała w tej sprawie stanowiska 

wojewody.  

 

Pani Wójt zwróciła się  z prośbą do Przewodniczącego Rady Gminy aby na sesji podejmował 

działania zmierzające do usprawnienia sesji. Zachęciła radnych aby dyskusję prowadzić na 

komisjach.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Wiceprzewodniczący Komisji  

Tadeusz Papuga 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


