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Protokół nr 42/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w dniu  29 sierpnia 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 

 

Porządek obrad 

  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 04 lipca 2022 r.  

2. Zapoznanie się z informacją z wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I 

półrocze 2022 roku. 

3. Sprawy różne.  

 

Komisja przyjęła porządek obrad. Głosów za: 7, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1.   

 

Punkt 1. 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 04 lipca 2022 r. 

Głosowało 8 radnych.  

 

Punkt 2. 

Pani Bożena Kordek – Wójt – poinformowała, że zdecydowała się poddać pod dyskusję 

informację z wykonania budżetu Gminy Małkinia Górna za I półrocze 2022 roku z uwagi na 

obecną sytuację gospodarczą w kraju, która przekłada się na samorządy. Wskazała, że jest to 

najgorszy rok pod kątem finansowym w okresie jej kadencji. Obecnie, przyjęty na 2022 r. ma 

się nijak do realiów. W III i IV kwartale będzie musiał być zmodyfikowany, niestety kosztem 

inwestycji i rozwoju. Pani Wójt poinformowała, że oczekuje od radnych przemyśleń 

i rozwiązań. Wyjaśniła, że założenia Polskiego Ładu są takie, że otrzymujemy promesę, a po 

zrealizowaniu inwestycji otrzymujemy środki finansowe na konto. Każda dotacja wiąże się 

z wkładem własnym, a przy obecnych cenach jest on coraz większy. Negatywny wpływ na 

budżet mają również rosnące ceny opału i energii. Pani Wójt poinformowała, że analizie 

poddane zostaną koszty energii m.in. w remizach.  

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – poinformowała, że z prowadzonych sprawozdań 

wynika, że na obecną chwilę koszty energii są takie same jak za cały rok w latach ubiegłych.  

 

Pan Leszek Dębek odnośnie czeków powiedział, że jego zdaniem samorządy zostały oszukane. 

Przyznawanie środków w ten sposób to propaganda rządzących.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że gdyby przetargi były rozstrzygane wcześniej niektóre 

inwestycje można by było zrealizować za niższe kwoty.  

 

Pan Leszek Dębek poprosił o przygotowanie na następną komisję lub sesję zestawienia 

środków uzyskanych w ramach Polskiego Ładu ze wskazaniem kwot wpłaconych na konto 

gminy i kwot z czeków.  

Podjęto dyskusję na temat formuły uzyskiwania dofinansowań.  
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Pan Krzysztof Kołota zapytał, co z płacami w samorządzie, bo inflacja dotyka również 

pracowników oraz co z opałem w szkołach.  

 

Pani Wójt poinformowała, że obecnie Minister edukacji wydał rozporządzenie, że w przypadku 

temperatury poniżej 18 stopni można wprowadzić naukę zdalną.  

 

Pan Marcin Zawistowski poprosił o symulację kosztów utrzymania szkół w 2022 r. w rozbiciu 

na poszczególne szkoły oraz zestawienie kosztów za 2021 r.  

 

Pan Leszek Dębek wskazał, że w dziale Rolnictwo plan jest 3 mln, a wykonanie 16%. Zapytał 

skąd wynika różnica.  

 

Pani Marzena Kulesza odpowiedziała, że są to wpłaty od mieszkańców ul. Brokowskiej na 

kanalizację.  

 

Pan Leszek Dębek wskazał, że w dziale wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zakładany dochód to 

7 920,00, natomiast wykonanie wynosi 0%, zapytał co jest przyczyną powyższego oraz poprosił 

o informację na temat dowóz uczniów w ramach programów zagranicznych.  

 

Pani Wójt poinformowała, ze oświata sprawdzi, co jest przyczyną.  

 

Pani Marzena Kulesza wyjaśniła, że wydatki na dojazdy w ramach programów zagranicznych 

to wyjazd SP nr 2 w ramach Erasmusa. Zapłaciliśmy z własnych środków, środki unijne jeszcze 

nie wpłynęły. Płatność to 20% każdego etapu.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał o plan w dziale gospodarka mieszkaniowa i plan 4 mln., a dochód 

to 0,46 %. Zapytał o wykonanie ogrodzenia przedszkola w ramach funduszu sołeckiego 

Małkinia Górna IV.  Czy jest szansa na wykonanie ogrodzenia w tym roku.  

 

Pani Wójt poinformowała, że obecnie prowadzone są ustalenia na temat rodzaju ogrodzenia. 

Jest pewność, że zostanie wykonane, pytanie tylko na ile ogrodzenia wystarczy.  

 

Pani Skarbik odnosząc się do działu gospodarka mieszkaniowa wyjaśniła, że planowana była 

sprzedaż segmentu.  

 

Pan Mirosław Wróbel zapytał czy można zobaczyć rzeczywiste wartości przyłącza. Zapytał, 

czy będzie jeszcze zwrot opłaty targowej.  

 

Pani Wójt poinformowała, że inwentaryzacja inwestycji powinna być gotowa pod koniec 

września. Zwrotu opłaty targowej nie będzie.   

 

Punkt 3. 

Pan Arkadiusz Murawski:  

- przekazał podziękowania mieszkańców starych bloków kolejowych za rozpoczęcie robót 

na drodze przy blokach.  

- wskazał, że na ostatnich mszach ksiądz poruszał temat kostki na cmentarzu parafialnym, 

potrzeba jest około 250mb/500m2 kostki Szacowany koszt to około 85000,00 zł. Czy na to 

zadanie można przeznaczyć fundusz sołecki. Czy ewentualnie byłaby możliwość 

wykorzystania kostki z Prostyni.  



3 

 

 

Pani Wójt: Jest to teren kurii, więc nie możemy na nim inwestować. Fundusz sołecki może być 

przeznaczony tylko na teren gminny np. na utwardzenie parkingu przed cmentarzem. Być może 

będzie można wykorzystać kostkę z Prostyni, dokonamy przeliczeń.  

 

- na jakim etapie są uzgodnienia z Pepco, czy powstanie w Małkini? 

 

Pani Wójt: Jesteśmy na etapie tworzenia umowy. Prawdopodobnie powstanie w 2023 r.  

 

Pan Mirosław Wróbel:  

 

- zapytał, co dalej z lecznicą weterynaryjną 

 

Pani Wójt: pracujemy nad tym, żeby jak najszybciej zapewnić opiekę dla zwierząt. 

Wystąpiliśmy do izby weterynaryjnej o zapotrzebowanie na weterynarza.  

 

- poinformował, że pojawiło się ogłoszenie GS o sprzedaży działek, być może warto się z nim 

zapoznać.  

 

Pan Marcin Zawistowski: 

 

- czy możliwe jest podjęcie interwencji u właścicieli posesji na łączniku ul.1 Maja z ul. 

Kościelną w związku z dużą roślinnością i zakrzaczeniami wyrastającymi poza posesję.  

 

Pani Wójt: za wszystkie prace porządkowe najwcześniej zabierzemy się w październiku.  

 

- Lampy solarne na placu zabaw przy SP nr 1 zostały zdemontowane do czyszczenia i nie 

zostały do tej pory zamontowane. Czy jest możliwość aby zamontować je na nowym boisku, 

na którym jest większe nasłonecznienie  niż na placu zabaw.  

 

Pani Wójt: zastanowimy się, chociaż taka zamiana generuje dodatkowe koszty.  

 

Pan Leszek Dębek:  

 

- poprosił o usunięcie zarośli przy budynku komunalnym  przy ul. Cichej. 

Pani Wójt: Gmina ma tylko 1/3 powierzchni. Sprawdzimy, czy jest to na terenie gminnym.  

 

- czy kanalizacja w Zawistach została już zakończona. Kiedy będzie można skorzystać 

z kanalizacji. Kto naprawi asfalt?  

Pani Wójt:  Inwestycja jest jeszcze nie odebrana. Trzeba jeszcze wykonać przyłącza. Inwestycja 

obejmowała tylko sieć kanalizacyjną. Asfalt powinien naprawić wykonawca. Skierujemy w tej 

sprawie monit.  

 

- poprosił o sprzątnięcie przy krawężnikach ul. Leśnej 

- zgłosił, że Bużysko jest bardzo zarośnięte, czy jako Gmina możemy podjąć inicjatywę, żeby 

zostało oczyszczone.    

Pani Wójt:  Nie mamy nad tym nadzoru, jest to w kompetencjach Wód Polskich. Planowane 

jest spotkanie na temat zagradzania terenu dla obywateli – sprawa zgłoszona przez wędkarzy. 

Na spotkaniu poruszę temat zarośli.  
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Pan Arkadiusz Murawski poprosił o poinformowanie go o terminie i miejscu spotkania z 

Wodami Polskim.  

 

Pan Marcin Zawistowski poprosił aby na spotkaniu z przedstawicielami Wód Polskich 

poruszyć temat utworzenia slipu.  

 

Pani Wójt: pewnie będzie ciężko, bo wiele spraw jest nieuregulowanych. Poinformuję Pana o 

spotkaniu.  

 

Pan Mariusz Rytel:  

- poprosił o zmianę godziny włączania oświetlenia ulicznego. Obecnie zapala się o 22.00.  

 

Pani Wójt: przekaże na sesji jak rozwiązano sprawę.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć:  

- wskazał, że od kilku miesięcy prosi o informację na temat terminu realizacji zadań z 

funduszu sołeckiego (ogrodzenie placu zabaw i chodnik). Czy ZGKiM przedłożył już 

harmonogram prac?  

 

Pani Wójt:  ZGKiM nie jest w stanie wykonać wszystkich zadań w terminie. Czas na wykonanie 

zadań  funduszu sołeckiego mamy do końca roku.  

 

- wskazał, że wykonane zostało malowanie pasów na osiedlu, jednak wcześniej powinny 

być usunięte chwasty. W niektórych miejscach chwasty pomalowane zostały na biało i nie 

wygląda to dobrze. Osiedle jest zarośnięte.  

 

Pani Wójt: wykonawca powinien oczyścić nawierzchnię. Pani Wójt przyznała, że osiedle jest 

zarośnięte. Było to zlecane pracownikom.  

 

- od 5 lat wnioskuję o naprawę studzienki na ul. Witosa. Pomimo pism Pani Wójt, że 

studzienka została naprawiona, radny zapewnił, że nie była. Poprosił o naprawę studzienki.  

 

Pani Wójt: pracownicy zostaną oddelegowani w teren w celu sprawdzenia stanu faktycznego.  

 

Pan Leszek Siwek zapytał o drogę Sumiężne – Glina.  

 

Pani Wójt zleciła panu Sekretarzowi przygotowanie pisma do RIO i Rady Gminy Brok.   

 

Pani Marzena Kulesza poinformowała, że przygotowane zostało zestawienie wysokości 

podatków w sąsiednich gminach. Poprosiła o wypracowanie wspólnego stanowiska 

dotyczącego stawek podatku w naszej gminie. 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

Protokolant: 

Beata Dębkowska  


