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Protokół nr 39/2022 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony Środowiska w dniu 30 maja 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; 

4) Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy; 

5) Pani Marzena Michałowska – Mecenas. 

 

 

Przewodnicząca sprawdziła kworum, stwierdziła prawomocność obrad i poddał pod 

głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 7 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. 

 

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: 7.  

 

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: 7.  

 

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.  Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy 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.  

 

Członkowie Komisji 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.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek 

paliw w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2022/2023. Głosów za: 7.  

 

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 przeniesiono kwotę 77 100, 00 zł z SUW w Rostkach Wielkich 

również na budowę SUW w Małkini Górnej. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

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

 

Punkt 6.  
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Pani Marzena Kulesza-Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2022 rok zgodnie z uzasadnieniem do projektu.  

 

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

2022 rok. Głosów za: 7.  

 

Punkt 7. 

 

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie: 

 

Pan Jerzy Maliszewski zapytał czy planowane jest uzupełnienie masą bitumiczna drogi 

Poniatowo – Złotki oraz czy i kiedy zostanie naprawiony mostek przy drodze gminnej (polnej) 

Treblinka – Góry i czy będzie robiona droga dojazdowa do pól w Treblince - Góry. 

 

Pan Jacek Bogdan zapytał kiedy rozpocznie się wykaszanie poboczy na odcinku Poniatowo 

Grądy w kierunku Treblinki. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że na chwilę obecną ZGKiM nie ma mocy przerobowych, mają 

bardzo dużo zadań do wykonania. 

 

Pan Mirosław Niedźwiedź zapytał kiedy odbierany jest popiół przez ZGKiM ponieważ 

mieszkańcy o to pytają, zapytał również, czy komisje mogą odbywać się w trybie zdalnym. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że popiół odbierany jest przy odpadach segregowanych, a komisje 

zdalne nie mają już w obecnej sytuacji sensu. Jest społeczne oczekiwanie, aby przede 

wszystkim sesje były stacjonarne o co wnioskowali również sołtysi na ostatnim spotkaniu.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź zapytał co w sprawie drogi gminnej na odcinku Małkinia Dolna 

Błędnica. 

 

Pani Wójt poinformowała, że podpisała umowę na te drogę. 

 

Pani Urszula Fidorczuk zapytała co z ulicą Sobieskiego, kiedy będzie remontowana. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że droga będzie naprawiona jeśli zdobędziemy 13 milionów.  

 

Pan Józef Jagiełło zapytał, gdzie był składany wniosek na ulicę Sobieskiego. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że wniosek został złożony do Polskiego Ładu. 

 

Pani Urszula Fidorczuk zapytała, czy główni użytkownicy ulicy Sobieskiego, duże firmy tam 

prosperujące nie mogą uczestniczyć w kosztach. 

 

Pani Wójt odpowiedziała, że tego co wie to firmy te mogą  pomóc, ale poprzez przekazanie 

materiałów budowlanych. Jak podkreśliła Pani Wójt na obecną chwilę nie stać gminy na 

budowę tej drogi, w sytuacji kiedy kwota którą przeznaczyła gmina jest dużo niższa niż oferty 

wykonawców. 
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Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant: 

Urszula Rytel 


