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Protokół nr 37/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w dniu  29 marca 2022 r., pod 

przewodnictwem pana Leszka Siwka – Przewodniczącego Komisji. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 8/8 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 28 stycznia 2022 r.  

2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Małkini 

Górnej oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Gminy Małkinia Górna za 2021 rok. 

3. Przedstawienie informacji Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Małkini Górnej za rok 2021. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2021 zadań z zakresu wspierania rodziny 

na terenie Gminy Małkinia Górna. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2021 Programu współpracy Gminy 

Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których 

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

publicznego i o wolontariacie. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2021 roku”. 

8. Opracowanie stanowiska Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie poparcia wyboru 

Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego na patrona powiatu ostrowskiego.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Gminy Małkinia Górna na lata 2022-2027. 

10. Zaopiniowanie projektu uchwały przyjęcia Programu osłonowego Gminy Małkinia 

Górna  „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad 

zabytkami gminy Małkinia Górna na lata 2022-2025.  

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Małkinia 

Górna za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu organizowanych 

przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Małkinia Górna.  

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia 

Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna 

na 2022 rok.  
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15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu 

określającego zasady prowadzenia tego handlu. 

16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii 

Rozwoju Gminy Małkinia Górna  na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego 

trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.   

17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

budynków mieszkalnych lub ich części, które zostały zajęte przez uchodźców z Ukrainy 

w celu nieodpłatnego zakwaterowania. 

18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2022 - 2035. 

19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

20. Sprawy różne.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 8 radnych.  

 

Punkt 1. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28 stycznia 2022 r. 

Głosowało 8 radnych.  

 

Punkt 2. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do sprawozdania z działalności Komendanta 

Komisariatu Policji w Małkini Górnej oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa 

publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna za 2021 rok.  

 

Punkt 3. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do informacji Zarządu Oddziału Gminnego Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Małkini Górnej za rok 2021.  

 

Punkt 4. 

 

do sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021. 

 

Punkt 5. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do sprawozdania z realizacji w roku 2021 zadań z 

zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy Małkinia Górna.  

 

Punkt 6. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do sprawozdania z realizacji w roku 2021 Programu 

współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

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

publicznego i o wolontariacie. 
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Punkt 7. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2021 roku”. 

Punkt 8. 

 

Komisja opracowała projekt stanowiska Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie poparcia 

wyboru Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego na patrona powiatu ostrowskiego. 

 

Punkt 9. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – poinformowała, że 

zgodnie ustawą o pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 

należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Małkinia Górna na lata 2022-2027 

obejmuje wymieniony zakres, diagnozę problemów społecznych i planowane działania. 

Znaczna część zadań ma charakter ciągły i będą one realizowane corocznie, natomiast niektóre 

z przedsięwzięć będą uzależnione od możliwości pozyskiwania środków finansowych na ich 

realizację, w tym pochodzących spoza budżetu gminy. Projekt Strategii poddany był 

konsultacjom. OPS corocznie będzie corocznie przedstawiał sprawozdanie z realizacji 

Strategii. Przygotowanie Strategii odbyło się przy dużym zaangażowaniu instytucji 

zewnętrznych.  

 

Pan Leszek Dębek wskazał, że ankieta dołączona do Strategii jest bardzo ciekawa. Niepokojące 

są dane dotyczące spożycia alkoholu wśród dzieci i młodzieży. Duża część osób ankietowanych 

wskazuje, że alkohol spożywała na uroczystościach rodzinnych. Należy podjąć działania 

zmierzające do ograniczenia tego zjawiska.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Małkinia Górna na lata 2022-2027. 

Głosowało 7 radnych. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.  

 

Punkt 10. 

 

Pani Katarzyna Sobieska poinformowała,  że adresatami Programu są seniorzy w wieku 65 lat 

i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 

prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie 

są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Program realizowany będzie 

z zaangażowaniem wolontariuszy w realizację działań. W ramach programu planuje się objęcie 

wsparciem 15 mieszkańców spełniających wymogi Programowe, jako pilotażowe działanie na 

terenie gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację programu wnioskował o około 

50 000,00 zł otrzymał około 23 000,00 zł. Pani kierownik wyraziła nadzieję, że program będzie 

cieszył się dużym zainteresowaniem wśród seniorów.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu osłonowego Gminy Małkinia Górna „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. 

Głosowało 7 radnych.  
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Punkt 11. 

Pani Ewa Orłowska – kierownik Referatu Planowania Gospodarki Przestrzennej i Rewitalizacji 

– poinformowała, że konieczność uchwalenia programu wynika z ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pismem pozytywnie 

zaopiniował Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 

2025.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał, czy właściciele gruntów wiedzą, że na ich terenach znajdują 

się stanowiska archeologiczne. Jakie są dla właścicieli konsekwencje ustanowienia takich 

miejsc. Kto ujawnia taką informację o istnieniu stanowiska archeologicznego. Jaki był koszt 

stworzenia programu.  

 

Pani Ewa Orłowska – poinformowała, że stanowiska archeologiczne wskazywane są w planach 

zagospodarowania przestrzennego podjętych w 2006 r. Właściciele są o tym informowani, przy 

okazji wydawania zaświadczenia o wypisie lub wyrysie. Pani kierownik wyjaśniła, że przy 

okazji tworzenia dokumentów planistycznych wysysane są pisma do Mazowiecki Wojewódzki 

Konserwator Zabytków, który wskazuje nam stanowiska archeologiczne, które gmina musi 

umieścić w dokumentach. Koszt opracowania programu to około 3750,00 zł.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Małkinia Górna na lata 2022-2025. 

Głosowało 6 radnych. 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.  

 

Punkt 12. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy-  projekt uchwały dotyczy ustalenia ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Małkinia Górna w 

wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu jednostki OSP do działań 

ratowniczych i akcji ratowniczych i  5 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z 

jednostki OSP do udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub gminę. Poinformował, że na podstawie art. 25a ustawy o samorządzie gminnym  

osoby będące członkami OSP nie powinny brać udziału w głosowaniu.  

 

Pan Leszek Dębek wskazał, że jego zdaniem kwota powinna być wyższa niż zaproponowana. 

Jednostki w sąsiednim powiecie już od dłuższego czasu miały taką stawki. Zapytał na jakiej 

podstawie ustalono taką stawkę.  

 

Pan Józef Bogucki – wyjaśnił, że wysokość zaproponowanego ekwiwalentu pieniężnego 

wynika z wniosku Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Małkini Górnej.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, czy tak niska stawka za szkolenie i ćwiczenia nie spowoduje 

zmniejszenia zainteresowania, być może wyższa kwota będzie zachętą do uczestnictwa 

w szkoleniach i ćwiczeniach. Zgodził się ze stanowiskiem radnego Leszka Dębka.  

 

Pan Leszek Siwek poinformował, że jeżeli zaproponowane stawki były zaproponowane na 

Zarządzie, to powinny takie zostać.  

   

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy 

Małkinia Górna za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu organizowanych 
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przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Małkinia Górna. Głosów za 6, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.  

 

Punkt 13. 

 

Pani Aldona Sikorska – kierownik Referatu – poinformowała, że nieruchomości określone w 

załączniku do uchwały były przedmiotem umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 

od wielu lat. 1 działka na ul. Biegańskiego dzierżawiona jest pod ogródek, natomiast nad 

bużyskiem przeznaczenie jest rekreacyjno-ogrodnicze.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania petycji za 

niezasługującą na uwzględnienie. Głosowało 7 radnych. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.  

 

Punkt 14. 

 

Pani Wiesława Augustyniak – poinformowała, że w związku z ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. 

o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, uchwalone przed dniem 

1 stycznia 2022r. gminne programy w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkomanii 

zachowują moc do dnia uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, nie dłużej jednak niż do dnia 31 

marca 2022 r. Program został uzupełniony o uzależnienia behawioralne.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy 

Małkinia Górna na 2022 rok. Głosowało 7 radnych. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Punkt 15.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że ponowne podjęcie uchwały wynika z 

faktu, że oprócz wyznaczenia miejsc do handlu należy ustanowić regulamin handlu. W uchwale 

podjętej na poprzedniej sesji ustalono regulamin targowiska.  

 

Pan Mirosław Wróbel – wskazał, że jego zdaniem ogólne zasady obowiązujące na targu byłby 

ww. jaki sposób niektórzy będą legitymowali się statusem rolnika, w szczególności ci, którzy 

handlują warzywami z upraw.  

 

Józef Bogucki – konieczność ustanowienia zasad wynika z ustawy. Rolnicy i ich domownicy 

prowadzący handel zobowiązani są do posiadania i okazania na wezwanie osoby upoważnionej 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokument potwierdzający status rolnika lub 

domownika, w przypadku braku możliwości okazania dokumentów składają oświadczenie, że 

posiadają status rolnika lub domownika.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, czy co jest przyczyną ponownego podejmowania uchwały, czy 

wynika to ze stanowiska organu nadzoru.  

 

Pan Józef Bogucki wskazał, że błędy w uchwale nie zostały stwierdzone na piśmie, niemniej w 

oparciu o orzecznictwo prawdopodobnie miała wady. Wyraził nadzieję, że przedstawiony 

projekt uchwały będzie zgodny z obowiązującym prawem.  
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia 

regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. Głosów za: 6, wstrzymujących się: 

1, przeciw: 0. Głosowało 7 radnych. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.  

 

Punkt 16. 

 

Pan Józef Bogucki - Sekretarz Gminy – wyjaśnił, że nie ma obowiązku opracowania strategii, 

ale czasami jest ona potrzebna. Dzięki jej uchwaleniu możliwe jest uzyskanie dodatkowych 

punktów w naborach. Projekt uchwały określa harmonogram opracowania projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2023- 2033.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Małkinia Górna  na lata 2023-2033 oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

Głosowało 8 radnych.  

 

Punkt 17. 

 

Pan Józef Bogucki wyjaśnił, że w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium Ukrainy obywatele tego państwa przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jedną z form pomocy jest zakwaterowanie zapewnione nieodpłatnie dla obywateli Ukrainy. 

Jedną z form pomocy zapewnionej obywatelom Ukrainy jest zwolnienie od podatku od 

nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części przeznaczonych na zakwaterowanie 

uchodźców z Ukrainy.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnienia od 

podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, które zostały zajęte przez 

uchodźców z Ukrainy w celu nieodpłatnego zakwaterowania. Głosowało 8 radnych.  

 

Punkt 18. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany zgodnie z uzasadnieniem 

do projektu uchwały.  

 

Pan Leszek Dębek – zapytał co jest powodem zwiększenia o 600 000,00 zł na modernizację 

SUWu w Małkini Górnej. 

 

Pani Marzena Kulesza – poinformowała, że zwiększenie wynika z konieczności wykonania 

dodatkowych prac.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć poprosił o omówienie prac dodatkowych, ponieważ zwiększenie jest 

znaczne. Zapytał, czy zwiększenie o 200 000,00 zł na ul. Przedszkolną nastąpiło po wniosku 

radnego, bo zadanie to nie było planowane wcześniej. Odnosząc się do  zwiększenia o 

116 000,00 zł na ul. 15 Sierpnia i 11 Listopada, zapytał, czy ustalony jest już wykonawca 

projektu. Czy wyjaśniona została kwestia przeszkód wykonania projektu związana z 

nieuregulowanymi sprawami związanymi z pozyskaniem gruntów. Dodał, że zgłosił się 

mieszkaniec, który obawia się, że dwa razy będzie przekazywał grunty na budowę drogi.  
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Pan Adam Pławski – kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznych – odnosząc 

się do pytania w sprawie 15 Sierpnia i 11 Listopada, poinformował, że wykonawcy złożyli 

oferty. Poinformował, że koszty będą wysokie, ponieważ droga będzie robiona specustawą 

i zachodzi konieczność wykonania podziałów. Obecnie na ma koncepcji, była tylko wizja w 

terminie. Nie były zlecane podziały ze strony referatu inwestycji. Odnosząc się do inwestycji 

związanej z budową SUWu, wyjaśnił, że część dodatkowych kosztów wynika z tego, że 

niektóre zadania nie były przewidziane w projekcie budowlanym, natomiast część wynika ze 

zmiany przepisów np. w zakresie kwalifikacji wód popłucznych. Dodał, że jest to projekt 

wielobranżowy, więc generuje większe koszty, gdyż jedna zmiana powoduje kolejne. Ich 

wykonanie jest konieczne, ponieważ budynek musi być wykonany zgodnie z obowiązujący 

przepisami aby otrzymać stosowane pozwolenia. Wyjaśnił, że zwiększenie na zadanie 

dotyczące budowy ul. Przedszkolnej wynika z realizacji zadań, tj. wymiana/remont wodociągu 

110, wymiana bezpośrednie ujęcie SUWu, montaż dodatkowego hydrantu, dodatkowe lampy 

uliczne.   

 

Pan Leszek Dębek zapytał czym związane są wysokie koszty dotyczące opracowania  

dokumentacji dróg ul. Leśnej i Spokojnej oraz prac związanych z modernizacją przepompowni.  

 

Pan Adam Pławski poinformował, że takie są ceny rynkowe. Każda budowa drogi związana 

jest z pozyskaniem gruntów, co generuje koszty. Modernizacja dotyczy przepompowani przy 

starych blokach kolejowych, gdyż jest w złym stanie technicznym.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosów za: 7, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało 8 radnych.  

 

Punkt 19. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały, zgodnie 

z uzasadnieniem.  

 

Pan Leszek Dębek – zapytał o powód zmniejszenia o 20 000,00 zł  na wynagrodzenia osobowe 

pracowników oraz zwiększenie o 134 500,00 zł na projekt drogi we wsi Daniłowo Parcele.  

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiana spowodowana jest mniejszym zatrudnieniem w OSP 

w związku z przejściem na emerytura pracownika. Środki przenoszone są do paragrafu na 

zabezpieczenie środków na paliwo dla OSP. Zwiększenie na projekt zostało wprowadzone po 

konsultacjach z referatem inwestycji.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał czy zwiększenie na opracowanie dokumentacji technicznej na 

budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku w Małkini Górnej dotyczy stadionu.  

 

Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco.  

 

Pan Leszek Siwek podziękował za remont świetlicy. Poprosił o wykonanie schodów 

wejściowych oraz parkingu przy świetlicy. Dodał, że cieszy się z tego, że opracowywane są 

projekty w innych miejscowościach, jednak byłby bardzo zadowolony gdyby w budżecie 

znalazły się środki na drogę Glina – Sumiężne. 
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Pani Wójt wskazała, że cały czas podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemów 

sprzed wielu lat. Poinformowała, że udało się znaleźć rozwiązania dla problemów prawnych. 

Wyraziła nadzieję, że powstanie w 2023 r.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie 

gminy na 2022 rok. Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 20.  

 

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie: 

 

Pan Arkadiusz Murawski:  

1) Na jakim etapie są prace związane z budową drogi przy starych blokach kolejowych; 

Pani Bożena Kordek budowa będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych. 

 

2) Kiedy wykonane zostaną schody przy ośrodku zdrowia. 

Pani Bożena Kordek: Umowa na remont schodów została podpisana. Remont powinien się 

rozpocząć jak będą sprzyjające warunki atmosferyczne.  

 

Pan Leszek Dębek: 

1) Zgłosił uszkodzony znak drogowy przejście dla pieszych na ul. Leśnej w okolicy 

nowych garaży; 

2) Poprosił o sprzątniecie ul. Leśnej z zanieczyszczeń, tj. igły, liście oraz oczyszczenie 

studzienek; 

3) Zapytał, czy sprzątnie lasu wykonywane jest na bieżące, czy planowane są prace 

globalne. 

Pani Bożena Kordek poinformowała, że póki co las nie będzie sprzątany, ponieważ przedłużony 

został zakaz wstępu do lasu. Obecnie rozpoczęto sprzątanie gminy, uruchomiona została 

również kampania zachęcająca do wspólnego sprzątania gminy.  

 

4) Zawnioskował o wspólne posiedzenie Komisji z udziałem przedstawicieli ośrodków 

zdrowia działających na terenie gminy.   

 

Pan Zbigniew Nietubyć:  

1) Poprosił o sprzątniecie terenu w okolicach kościołów.  

Pani Bożena Kordek - wszystkie okolice miejsc kultu były wysprzątane w ubiegłym tygodniu.  

 

2) Czy jest możliwość aby w SIWZ na odśnieżanie lub posypywanie dróg umieszczać 

zapis, że Wykonawca po zakończonym sezonie powinien uprzątnąć pozostałości po 

zimie. Jeżeli nie ma takiej możliwości to gmina powinna sprzątać, we własnym 

zakresie.  

3) Przepompownia na ul. Nurskiej  czy to zadanie jest obecnie konieczne, ponieważ mają 

być budowane wały przeciwpowodziowe. Należy to przemyśleć, żeby dwa razy nie 

wykonywać tej samej pracy.  
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4) Lampa przy zakładzie wulkanizacyjnym, ponownie została uszkodzona i samochody 

przejeżdżają przez przewody. Zasadny jest montaż nowej lampy.  

 

Pani Bożena Kordek - ciągłe uszkodzenia lampy świadczą o potrzebie jej demontażu.  

 

5) wyrwa w drodze w Rostkach Kępina. 

Pani Bożena Kordek – droga starosty, niemniej jeśli nie zechcą naprawić to ubytek zostanie 

uzupełniony.  

 

Pan Leszek Siwek złożył życzenia z okazji świąt Wielkanocy.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


