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Protokół nr 36/2022 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 28 stycznia 2022 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; 

 

Porządek obrad 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 28 grudnia 2021 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Małkinia Górna do 

realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ogłoszonego przez 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Małkinia Górna do 

realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 

2022 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Małkini Górnej.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji 

Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2022 rok. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu 

i udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości.  

8. 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.  

9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2022 - 2035. 

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

11. Sprawy różne.  

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 6 radnych. 

 

 

Punkt 1. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 28 grudnia 2021 r. 

Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 2. 

Pani Elżbieta Rolek – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej – poinformowała, że 

w odpowiedzi na wniosek OPS złożony do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Gmina 

otrzymała 137 088,00 zł na realizację programu „Opieka wytchnieniowa”. W roku 2022 OPS 

zamierza objąć pomocą 14 osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Małkinia Górna, w tym 

5 dzieci. 
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Pan Jacek Bogdan – zapytał, czy w programie mogą wziąć udział osoby, które pobierają zasiłek 

opiekuńczy.  

Pani Elżbieta Rolek – powiedziała, że program w szczególności jest dedykowany osobom, które 

sprawują opiekę nad osobami niepełnoprawnymi.  

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie przystąpienia Gminy 

Małkinia Górna do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ogłoszonego 

przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Głosowało 8 radnych. 

 

Punkt 3. 

Pani Elżbieta Rolek – pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej – poinformowała, że 

w odpowiedzi na wniosek OPS złożony do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Gmina 

otrzymała 326 502, 00 zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” 

– edycja 2022. OPS zamierza objąć pomocą 14 osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy 

Małkinia Górna. Pani Elżbieta Rolek wyjaśniła, że usługi asystenta osoby niepełnosprawnej 

polegają w szczególności na pomocy m.in. w: wykonywaniu czynności dnia codziennego dla 

uczestnika programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu wybrane 

przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury. 

 

Pani Urszula Fidorczuk zapytała ile godzin wsparcia asystenta jest przyznane dla osoby.  

Pani Elżbieta Rolek wyjaśniła, że pomoc jest udzielona w wymiarze 40 godzin w miesiącu. 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przystąpienia 

Gminy Małkinia Górna do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 

edycja 2022 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 4. 

Pani Urszula Fidorczuk – Przewodnicząca, członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – 

poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu rozpatrzyła skargę 

w oparciu o przedstawioną dokumentację oraz wyjaśnienia kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej. 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy-  przedstawił informacje na temat skargi. Poinformował, 

że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji analizowała skargę na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 

2022 r. Z dokonanej prze Komisję analizy sprawy wynika, że Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Małkini Górnej postąpił nieprawidłowo przesyłając do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Ostrołęce żądanie uzupełnienia decyzji, które złożyła skarżąca. 

Nieprawidłowość ta spowodowana została błędem pracownika OPS, który potraktował żądanie 

skarżącej jako odwołanie od decyzji. Ośrodek Pomocy Społecznej naprawił swój błąd poprzez 

rozpatrzenie żądania skarżącej i wydanie postanowienia w dniu 12 stycznia 2022 r. 

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej. Głosowało 6 radnych.  
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Punkt 5. 

Pani Józef Bogucki – poinformował, że do Rady Gminy Małkinia Górna w dniu 21 grudnia 

2021 r. wpłynęła petycja Fundacji im. Nikoli Tesli wzywająca do podjęcia uchwał 

zakazujących stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantanny i izolacji medycznej 

oraz stosowania szczepionek mRNA. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że brak jest 

podstaw do uwzględnienia petycji.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania petycji 

za niezasługującą na uwzględnienie. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 6. 

Pani Wiesława Augustyniak – omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Członkowie nie wzięli udziału w dyskusji.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2022 rok. Głosowało 

6 radnych.  

 

Punkt 7. 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – poinformowała, że w wyniku trwających rozmów 

pomiędzy gminą a SMLW Zacisze zmierzających do realizacji wspólnego celu jakim jest 

likwidacja kotłowni przedkłada projekt uchwały, który umożliwi dokonanie zbycia 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz zastosowanie bonifikaty od ustalonej ceny 

w wysokości 60%.. Gmina posiada operat szacunkowy. Pani Wójt wyjaśniła, że pozyskanie 

przez spółdzielnię działki będzie stanowiło dla niej furtkę do wzięcia kredytu hipotetycznego.  

Poinformowała, że operat jest wyceniony na własność wieczystą oraz prawo własności.  

Różnica pomiędzy tymi dwoma danymi wynosi około 500 000,00 zł i taka kwota będzie 

przedmiotem analizy jeśli chodzi o 60% bonifikatę.  

 

Pan Jacek Bogdan wskazał, że przedmiotowy projekt uchwały jest kolejnym krokiem 

samorządu mającym na celu pomoc mieszkańcom spółdzielni Zacisze. Pierwszym krokiem 

było uwzględnienie modernizacji kotłowni w ramach programu rewitalizacji gminy.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odstąpienia od 

zbycia w drodze przetargu i udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości. Głosowało 

6 radnych. 

 

Punkt 8. 

Pan Józef Bogucki - Sekretarz Gminy – poinformował, że w związku z ustawą z dnia 29 

października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i 

ich domowników Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia 

miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. 

 

Pan Mirosław Niedźwiedź – zapytał co z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą 

handlującymi przy biedronce oraz co z handlem od poniedziałku do czwartku.  
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Pani Wójt odpowiedziała, że w związku z uchwałą handlowcy mający stanowisko przy 

Biedronce nie będą mogli handlować w piątek i w sobotę przy sklepie. Pani Wójt dodała, że 

otrzymuje również sygnały od mieszkańców, że stoiska te stanowią utrudnienia w komunikacji, 

ponieważ jest tam droga dojazdowa do garaży. Wskazała, że podejmowane są działania 

zmierzające do likwidacji miejsca handlowego przy ul. Biegańskiego 5 w zamian możliwa 

będzie dzierżawa miejsc przy stacji trafo i prowadzenie tam handlu od poniedziałku do 

czwartku.  

 

Pan Jacek Bogdan wskazał, że nie handlujący zgłaszają, że przy ul. Biegańskiego prowadzony 

jest handle produktów giełdowych. Dodał, że prowadzony handel negatywnie wpływa 

na estetykę miejscowości.  

Podjęto dyskusję na temat stoisk handlowych w Małkini Górnej.  

Pani Urszula Fidorczuk zasugerowała montaż tablic informacyjnych o dniach i godzinach 

funkcjonowania targowiska.  

Komisja jednogłośnie 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. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 9. 

 

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

do projektu uchwały.  

 

Członkowie 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: 1. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 11. 

 

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

z uzasadnieniem.  

 

Przewodnicząca poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

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

2022 rok.  Głosów za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 12. 

 

Pani Urszula Fidorczuk – w imieniu radnej Doroty Koroś zgłosiła zły stan dróg gminnych 

w Kiełczewie. 

 



5 

 

Pani Wójt poinformowała, że zlecone zostało przygotowanie przetargu. Dodała, ze w chwili 

obecnej warunki atmosferyczne nie są sprzyjające na równanie dróg, niemniej głoszenie zostało 

przyjęte.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


