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Protokół nr 40/2022 

z posiedzenia w trybie zdalnym Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w dniu 10 czerwca 

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 5 radnych, 3 radnych nie brało 

udziału w głosowaniu.  

 

Porządek obrad 

 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 30 maja 2022 r.  

2. Zaopiniowanie projektu w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna 

wotum zaufania.  

3. Zaopiniowanie projektu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia 

Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021.  

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 30 maja 2022 r. Głosowało 7 radnych, 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Punkt 2. 

 

Pan Józef Bogucki poinformował, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 

gminnym wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Po 

przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie 

nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. 

 

Członkowie Komisji nie wzięli udziału w dyskusji. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Małkinia Górna wotum zaufania. Głosów za: 4, przeciw: 0, wstrzymujących się:3, 1 osoba nie 

głosowała.  
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Punkt 3. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – przedstawiła wykonanie budżetu za 2021 rok, tj.: 

Dochody budżetu gminy wykonano  w kwocie 79 236 635,96zł  co stanowi 91,29% planu. 

Dochody bieżące wykonano w kwocie 59 084 419,00zł co stanowi  99,81 % planu. Dochody 

majątkowe wykonano w kwocie  20 152 216,96zł, co stanowi 73,01 % planu, a składają się na 

nie:  

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na „Budowę 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Małkinia Górna, Zawisty Podleśne, 

Rostki Wielkie”” w kwocie 2 000 000,00 zł 

- dotacja z Województwa Mazowieckiego na „Budowę drogi gminnej w miejscowości 

Niegowiec” w kwocie 85 000,00 zł 

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu Mazowieckie Strażnice 

2021 na „Modernizację strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni” - 25 000,00 zł 

- dochody ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego dot. 

majątku gminy – 154 515,78 zł 

- środki otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację inwestycji wodno – 

kanalizacyjnych  – 2 790 212,00zł 

-  środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 15 000 000,00 zł 

- dotacja celowa stanowiąca refundację wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego 

w 2020 roku  - 77 489,18 zł 

- dotacja celowa  w ramach MIAS Mazowsze 2021 dla sołectwa Orło na „Budowę 

ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Orle”  – 10 000,00 zł, 

- dotacja celowa  w ramach MIAS Mazowsze 2021 dla sołectwa Grądy na „Modernizację 

świetlicy wiejskiej w Gradach”  – 10 000,00 zł. Natomiast wydatki w porównaniu do 

planowanych w uchwale budżetowej wykonane zostały w kwocie  67 967 813,77 zł, co stanowi 

74,81 %, z  tego: Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 52 367 701,15 zł, co stanowi 94,58% 

planu. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na łączną kwotę  15 600 112,62 zł, co stanowi 

43,96% planu. 

 

Członkowie Komisji nie wzięli udziału w dyskusji. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Głosów za: 4, 

wstrzymujących się: 3, 1 osoba nie głosowała.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Wójt poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych ma obowiązek 

przedstawić w określonych ustawą terminach sprawozdanie z wykonania budżetu wraz 

z informacją o stanie mienia komunalnego do Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

co uczyniła wydając zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 25 marca 2022 roku. Przedstawione 

sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w dniu 

13 kwietnia 2022 roku. Następnie zarządzeniem Nr 48/2022 z dnia 25 kwietnia 2022r. 

przekazałam do Rady Gminy sprawozdania finansowe gminy Małkinia Górna za 2021 rok 

w postaci bilansów wraz z opinią RIO. Na podstawie przekazanych dokumentów komisja 

rewizyjna pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdania i przygotowała wniosek 

o udzielenie absolutorium. Wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w dniu 25 maja 2022 r. Mając na uwadze 

powyższe pani Wójt poprosiła o udzielenie absolutorium.  
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Członkowie Komisji nie wzięli udziału w dyskusji.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021. Głosów za: 4, 

przeciw: 0, wstrzymujących się:3, 1 osoba nie głosowała.  

 

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.  

 

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: 4, przeciw: 1, 

wstrzymujących się 2, 1 radny nie głosował.  

 

 

Punkt.6. 

 

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

gminy na 2022 rok,  zgodnie z uzasadnieniem do projektu. 

 

Członkowie Komisji nie wzięli udziału w dyskusji.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2022 rok. Głosów za: 5, przeciw: 1, wstrzymujących się 1, 1 radny nie głosował.  

 

Punkt 7. 

 

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie: 

 

Pan Leszek Siwek:  

- czy podjęto już jakieś rozmowy z nadleśnictwem ws. drogi Sumiężne -Glina  

 

Pani Wójt: Czekamy na wskazanie przez Dyrektora konkretnej daty.  

 

- poprosił o koszenie poboczy dróg gminnych  

- wyrwanie karp po wycince drzew przy świetlicy.  

 

Pan Mirosław Wróbel:  

 

- poprosił o umieszczenie na stronie internetowej informacji na temat przyłączy 

kanalizacyjnych. Czy jak istnieje sieć kanalizacyjna to można założyć przydomową 

oczyszczalnię ścieków?  

 

Pani Wójt: wydaję mi się, że może. Nie ma przymusu podłączenia się do kanalizacji. Ważne 

jest aby ścieki w sposób ekologiczny były odprowadzane. Do każdej osoby, która nie złożyła 
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wniosku o przyłącze zostało wysłane pismo w maju z informacją o zasadach wykonania 

przyłącza kanalizacyjnego.   

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


