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Protokół nr 38/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w dniu  26 kwietnia 2022 r., pod 

przewodnictwem pana Leszka Siwka – Przewodniczącego Komisji. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 7/8 członków; 

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy; 

3) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy; 

4) Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy 

 

 

Przewodniczący sprawdził kworum, stwierdził prawomocność obrad i poddał pod głosowanie 

przyjęcie porządku obrad.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 6 radnych.  

 

Porządek obrad 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 29 marca 2022 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

dotyczącego współdziałania Gmin Małkinia Górna i Brok w celu realizacji budowy drogi 

gminnej Sumiężne - Glina.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2022 - 2035. 

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

5. Sprawy różne.  

 

 

Punkt 1. 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 29 marca 2022 r. 

Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 2. 

Pan Józef Bogucki – poinformował, że w związku z tym, że część drogi Glina-Sumiężne 

znajduje się na terenie gminy Brok należy zawrzeć stosowne porozumienie, które pozwoli na 

uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych. Z drogi korzystają 

mieszańcy gminy Małkinia Górna w codziennym ruchu drogowym. Celem uchwały jest 

wyrażenie wójtowi zgody na zawarcie porozumienia.  

 

Pan Leszek Siwek – poprosił radnych o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały, wyraził 

nadzieję, że porozumienie będzie szansą na budowę drogi Glina – Sumiężne.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin Małkinia Górna i Brok w celu realizacji 

budowy drogi gminnej Sumiężne - Glina. Głosów za: 6, przeciw: 0, wstrzymujących się 1.  

 

Punkt 3. 

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

do projektu uchwały.  
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Członkowie Komisji nie wzięli udziału w dyskusji.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosów za: 5, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 2.  

 

Punkt 4. 

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

z uzasadnieniem.  

 

Członkowie Komisji nie wzięli udziału w dyskusji.  

 

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

2022 rok. Głosów za: 5, wstrzymujących się: 2.  

 

Punkt 5.  

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie: 

 

Pan Arkadiusz Murawski: 

- czy jest już coś wiadomo w sprawie drogi od ul. Nurskiej do Bużyska. 

 

Pani Wójt: SIWZ została opracowana. Oferty z przetargu zostaną przeanalizowane 

i porównane ze środkami zabezpieczonymi na te zadanie. W sytuacji gdy jeżeli będzie 

dwukrotna wartość kosztorysowa nie ma możliwości zapewnienia źródła finansowania.  

 

- czy planujemy coś zrobić z drogą dojazdową na cmentarz 

 

Pani Wójt: Mamy plany dotyczące drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego, ale bez 

zewnętrznego dofinansowania nie zadanie nie zostanie zrealizowane.  

 

- w takiej sytuacji może warto rozważyć drogę od ul. Kościelnej do cmentarza  

Pani Wójt: Każde zadanie jest właściwe, obie drogi są ważne. Na tym etapie nie ma możliwości 

manewrowania przy ogólnie panującej drożyzny.  

 

Pan Leszek Dębek poprosił o wyrównanie drogi dojazdowej do cmentarza.   

Pani Wójt: równanie zostało zlecenie.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


