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Protokół nr 39/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w dniu 30 maja 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. 

 

 

Przewodniczący sprawdził kworum, stwierdził prawomocność obrad i poddał pod głosowanie 

przyjęcie porządku obrad.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 8 radnych.  

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 26 kwietnia 2022 r.  

2. Zaopiniowanie projektu w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy 

Małkinia Górna za rok 2021.  

3. Zaopiniowanie projektu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 

dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, 

na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.  

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliw 

w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2022/2023. 

5. Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Małkinia Górna na lata 2022 - 2035. 

6. Zaopiniowanie projektu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

7. Sprawy różne.  

 

 

Punkt 1. 

Komisja przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 26 kwietnia 2022 r. Głosowało 7 

radnych, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Punkt 2. 

Pani Katarzyna Sobieska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – omówiła projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Małkinia Górna za rok 2021. 
Pani Katarzyna Sobieska powiedziała, że ocena zasobów pomocy społecznej przygotowywana 

jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy 

społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Natomiast organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia ocenę co roku do dnia 

30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi 

województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Ocena stanowi podstawę do 

planowania budżetu na rok kolejny. 

 

Członkowie Komisji nie wzięli udziału w dyskusji. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej gminy Małkinia Górna za rok 2021. Głosów za: 8.  

 

Punkt 3. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Projekt uchwały 

dotyczy wydzierżawienia 9 działek. Z uwagi na chęć kontynuacji dzierżawy, dla 

dotychczasowych dzierżawców, konieczne jest podjęcie nowej uchwały. 

 

Członkowie Komisji nie wzięli udziału w dyskusji. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Małkinia Górna. Głosów za: 8.  

 

 

Punkt 4. 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostek paliw w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2022/2023, podkreślając przy 

tym, że średnie ceny jednostek poszczególnych paliw w Gminie Małkinia Górna zostały 

ustalane na dzień 13 maja br. i są już nieaktualne, co wynika z dynamicznego wzrostu cen na 

stacjach paliw. W związku z powyższym zaproponował wprowadzenie autopoprawki do 

uchwały i ustalenie średniej ceny jednostek poszczególnych paliw na podstawie danych z dnia 

30 maja 2022 r, czyli na dzień obradowania komisji.  

 

Dyskusja: 

 

Pan Zbigniew Nietubyć stwierdził, że nie musi być gorzej ponieważ dla przykładu na stacji 

paliw Orlen jest taniej. 

 

Pan Marcin Zawistowski podkreślił, że należy wziąć poprawkę na obecne ceny paliw, ponieważ 

za chwile będą one jeszcze wyższe, gdyż obecnie mamy jeszcze obniżony vat. 

 

Członkowie Komisji w ramach dyskusji przychylili się do propozycji Sekretarza Gminy, 

wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek 

paliw w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2022/2023.  

 

Nie głosowano nad projektem uchwały 

Punkt 5.  

 

Pani Marzena Kulesza - Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035 zgodnie z 

uzasadnieniem do projektu uchwały. Pani Skarbnik poinformowała, że zostały przeniesione 

środki w wysokości 27 900, 00 zł z budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 na budowę 

SUW w Małkini Górnej oraz 77 100, 00 zł z SUW w Rostkach Wielkich również na budowę 

SUW w Małkini Górnej. 

 

Dyskusja: 
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Pan Leszek Dębek zauważył, że po raz kolejny zwiększamy nakłady na budowę SUW w 

Małkini Górnej i zapytał czy to już ostatnie takie zwiększenie. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zgodnie z informacją uzyskaną 

Referatu Inwestycji to powinno być to ostatnie zwiększenie na tę inwestycje. 

 

Pan Leszek Dębek zapytał kiedy planowane jest zakończenie budowy SUW w Małkini Górnej. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że planowane jest zakończenie prac 

w tym roku. 

 

Pan Arkadiusz Murawski podziękował za środki przeznaczone na budowę drogi na Piaskach. 

 

Pani Wójt podkreśliła, że to dobry i ważny projekt, który już wkrótce będzie realizowany.  

 

Pan Leszek Siwek zauważył, że nowe ogrodzenie przy boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 

jest mniejsze i zapytał z czego to wynika. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że stawiając ogrodzenie należało uwzględnić projekt drogi, która 

będzie tamtędy szła i dlatego nastąpiło przesunięcie tego ogrodzenia w stronę szkoły.  

 

Pan Leszek Siwek zauważył, że nowe boisko to piękny obiekt sportowy, ale niestety młodzież, 

która tam przyjeżdża spożywa na miejscu alkohol, jeździ po obiekcie motorami, jednym 

słowem niszczy to co zostało niedawno zrobione, dlatego Pan Leszek Siwek zaproponował 

założenie przy szkole monitoringu. 

 

Pan Marcin Zawistowski podkreślił, że najgorzej jest jak przyjeżdża młodzież która pali 

papierosy i wyrzuca je między innymi w sztuczną murawę, która pod wpływem wysokiej 

temperatury się niszczy. 

 

Pani Wójt Gminy powiedziała, że myślała o monitoringu. W przyszłości można rozważyć 

założenie monitoringu np. z funduszu sołeckiego. 

 

Pan Leszek Dębek powiedział, że składał już wniosek o monitoring na terenie gminy. Zapytał 

czy coś się będzie działo się w tym kierunku. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że chwilę obecną gmina nie ma środków na ten cel, ale poszukuje 

pieniędzy z Unii na tzw. inteligentne technologie. Pani Wójt podkreśliła, że dla samorządu są 

to duże koszty związane między innymi z zakupem monitoringu, a do tego dochodzą koszty 

związane z obsługą i że w tym celu powinna być również zatrudniona osoba.  

 

Pan Leszek Dębek powiedział, że istotnie są to koszty, ale monitoring bywa bardzo 

pomocny. 

 

Pani Wójt powiedziała, że pandemia się skończyła i pojawiają się coraz liczniejsze akty 

wandalizmu, dlatego potrzebny jest społeczny monitoring tych incydentów. Pani Wójt za 

przykład podała zniszczenia skateparku przy GOKiS. 
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Pan Leszek Dębek przypomniał, że przy Szkole Podstawowej nr 2 też była dewastacja mienia 

i już jakiś czas temu proponował, aby zatrudnić osobę dyżurującą na takich obiektach, osobę 

do pilnowania, może z biura pracy zatrudnić taką osobę. 

 

Pani Wójt powiedziała, że kamery przy Szkole Podstawowej nr 2 rzeczywiście się przydają. 

Pani Wójt podkreśliła, że była już taką sytuację kiedy zostały zniszczone 2 ławki i dzięki 

monitoringowi sprawcy zostali ujęci. W sprawę zaangażowała się również Pani Krystyna 

Markowska – Sołtys i ławki przez sprawców zostały odkupione. Z pewnością monitoring to 

wartość dodana. Jeśli tylko będzie to możliwe będziemy składać odpowiedni wniosek. 

 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosów za: 8.  

 

 

Punkt.6. 

Pani Marzena Kulesza-Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2022 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu. 

 

Dyskusja: 

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, czy przetarg na budowę drogi od ulicy Nurskiej w stronę 

Bużyska został już rozstrzygnięty. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy odpowiedziała, że przetarg został rozstrzygnięty. 

Najniższą ofertę zaproponował ZGKiM w Małkini Górnej, to kwota to około 383 tysiące, ale 

musi to jeszcze sprawdzić. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał na co dokładnie zostały zwiększone środki w zadaniu SUW w 

Małkini Górnej 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy poinformowała, że szczegółowych informacji może 

udzielić Pan Adam Pławski Kierownik Referatu Inwestycji 

 

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

2022 rok  Głosów za: 8.  

  

Punkt 7 . 

 

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie: 

 

Pan Krzysztof Kołota zapytał co z kanalizacją w Rostkach Wielkich, jaki jest to przedział. 

 

Pani Wójt poinformowała, że na chwilę obecna pracują 4 firmy. Problemy są w Rostkach przy 

stawie, to opóźnienie spowodowane jest koniecznością pompowania wody. 

 

Pan Mirosław Wróbel poprosił o wyjaśnienie jak wygląda sytuacja z przyłączami na ulicy 

Brokowskiej. Firma zeszła z budowy, a nie wszyscy mają zrobione przyłącza.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że większość osób się przyłączyła, ale musi to dokładnie sprawdzić.  
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Pan Mirosław Wróbel poprosił o informacje ile osób się przyłączyło na ulicy Brokowskiej? 

 

Pani Wójt powiedziała, że pewnie około 30 % osób jeszcze się nie przyłączyło. Do końca 

czerwca wszyscy, którzy zapłacili powinni zostać przyłączeni. Pani Wójt poinformowała, że 

zleci referatowi inwestycji sprawdzić, które osoby na ulicy Brokowskiej nie zostały jeszcze 

przyłączone. Jak dodała Pani Wójt dużo osób składało podanie o rozłożenie na raty płatności 

za przyłącze. Pani Wójt poinformowała, że jeśli teraz ktoś złoży takie podanie, to raty zostaną 

rozłożone wyłącznie do 31 października br., co wynika z konieczności zamknięcia inwestycji 

– rozliczenia całościowego, oczywiście pod warunkiem, że są jeszcze na to środki pomocowe 

zabezpieczane w budżecie gminy na dany rok. 

 

Pan Leszek Dębek zapytał, kiedy zostanie naprawiony asfalt na ulicy Nadbużnej w Zawistach 

Nadbużnych, zniszczony po budowie kanalizacji. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że asfalt zostanie naprawiony dopiero z chwilą jak popłyną ścieki. 

Wcześniej muszą być przeprowadzone próby. Przewidywany termin położenia asfaltu to  

wrzesień tego roku. 

 

Pan Leszek Dębek przypomniał, że Pani Wójt mówiła o tym, że droga Jaśminowa będzie 

asfaltowana, kiedy to nastąpi. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że droga będzie asfaltowana, ale na chwilę obecną nie mamy jeszcze 

na te drogę projektu. W pierwszej kolejności muszą być i tak zrobione przyłącza do kanalizacji, 

a na końcu asfalt.  

 

Pan Krzysztof Kołota zapytał, czy budowa SUW w Rostkach Wielkich będzie rozpoczęta 

jeszcze w tym roku. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że w końcówce tego roku powinny rozpocząć się prace. 

 

Pan Leszek Siwek zapytał co z drogą Sumieżne – Glina. 

 

Pani Wójt poinformowała, że kierunek na tę drogę jest wybrany. Jednak w pierwszej kolejności 

musi nastąpić spotkanie z włodarzami tych terenów.  

 

Pan Marcin Zawistowski poinformował, że na ulicy Ostrowskiej w dalszym ciągu jest 

pochylony znak, który był już wcześniej zgłaszany. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, ze zostanie to sprawdzone. 

 

Pan Mirosław Wróbel zapytał, czy w tym roku będzie doraźny remont ulicy Brokowskiej.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że prawdopodobnie tak zostanie wykonany remont ulicy Nurskiej od 

sklepu Pani Elżbiety Moczarskiej do Rostek Wielkich.  

 

Pan Leszek Siwek poinformował, że jadąc od Małkini koniec ul. Brokowskiej, a na początku 

Sumiężnego po prawej stronie stoi stara topola, która stwarza zagrożenie i poprosił o zajęcie 

się sprawą. 
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Pani Wójt poinformowała, że zostanie to zgłoszone odpowiedniej osobie. 

 

 

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant: 

Urszula Rytel 


