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Protokół nr 37/2022 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 29 marca 2022 r., pod przewodnictwem pani Urszuli Fidorczuk – 

przewodniczącej Komisji  

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

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

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy; 

3) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy; 

 

Porządek obrad 

  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 28 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.  

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. 
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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 7 radnych.  

 

Punkt 1. 

 

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

Głosowało 7 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. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag 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. 

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

współpracy z organizacjami pozarządowymi – omówiła sprawozdanie. 

 

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. 

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

współpracy z organizacjami pozarządowymi – omówiła sprawozdanie. 

 

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

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

Punkt 8. 

 

Pani Dorota Koroś wyraziła poparcie oraz zadowolenie z tego, że bł. kard. Stefan Wyszyński 

będzie patronem powiatu ostrowskiego.  

 

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.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie przyjęcia Strategii 

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

Głosowało 7 radnych.  

 

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.  

 

Pani Dorota Koroś – zapytała, czy można jeszcze zgłaszać osoby do programu.  

 

Pani Katarzyna Sobieska poinformowała, że można zgłaszać osoby, którego chciałby 

skorzystać z programu. Po przyjęciu uchwały zostanie rozpoczęta rekrutacja.  
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

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

Głosowało 7 radnych.  

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. Pani kierownik omówiła cele programu.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

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

Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 12. 

Pani Agata Małkińska – inspektor ds. obronności - Pełnomocnik ds. informacji niejawnych – 

poinformowała, że 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. 

Stawki będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 r. Zaproponowane stawki zostały przyjęte na 

posiedzeniu Zarządu OSP. Poinformowała, że na podstawie art. 25a ustawy o samorządzie 

gminnym  osoby będące członkami OSP nie powinny brać udziału w głosowaniu.  

 

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 

przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Małkinia Górna. Głosów za 5, 2 radnych nie brało 

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. Wyjaśniła, że 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.  

 

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

marca 2022r. 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.  

 

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: 5, wstrzymujących się: 

2. Głosowało 7 radnych.  

 

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 7 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 7 radnych.  

 

Punkt 18. 

 

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

do projektu uchwały.  
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosowało 7 

radnych.  

 

Punkt 19. 

 

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

 

Pan Józef Bogucki – w odpowiedzi na pytanie radnego Tadeusza Papugi o zwiększenie na drogę 

w Daniłówce Pierwszej poinformował, że dotyczy to drogi, na którą gmina otrzymała 

dofinansowanie.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie 

gminy na 2022 rok. Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 20. 

 

Pani Urszula Fidorczuk:  

1) Zapytała o termin zakończenia prac na drodze nr 627 Małkinia Górna – Ostrów 

Mazowiecka;  

Pan Józef Bogucki: Planowany termin zakończenia remontu to koniec czerwca 2022 r.  

 

Pan Jerzy Maliszewski – podziękował za wyrównanie dróg żwirowych i uzupełnienie masą 

bitumiczną dróg asfaltowych.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


