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Protokół nr 43/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w dniu  13 września 2022 r., pod 

przewodnictwem pana Leszka Siwka – Przewodniczącego Komisji, w trybie zdalnym. 

 

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 29 sierpnia 2022 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna na rzecz 

Powiatu Ostrowskiego. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Zaręby Kościelne dotyczącego realizacji zadania w zakresie 

dowozu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

realizującego obowiązek nauki.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Małkini Górnej.  

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz 

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 - 2035. 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

9. Sprawy różne. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 8 radnych.   

 

 

Punkt 1. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 29 sierpnia 2022 r. 

Głosowało 8 radnych. 

 

Punkt 2. 

 

Pani Aldona Sikorska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług -  wyjaśniła, 

że w związku z wystąpieniem konieczności zmiany podmiotu zapewniającego opiekę lekarsko-

weterynaryjną bezdomnym zwierzętom i wykonującego zabiegi kastracji oraz sterylizacji 

zwierząt domowych (psów i kotów), zaszła konieczność wprowadzenia zmiany w Programie 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022.  
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Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r. Głosów za: 8.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Aldona Sikorska – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług -  

poinformowała, że starostwo wystąpiło do gminy o przekazanie nieruchomości gruntowej 

położonej w miejscowości Zawisty Podleśne, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

357/1 z przeznaczeniem na cel publiczny, tj. droga.  

 

Pan Leszek Dębek poprosił o szczegółowe położenie działki.  

 

Pani Aldona Sikorska wyjaśniła, że jest to działka w kierunku Zawist.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna na rzecz 

Powiatu Ostrowskiego. Głosowało 8 radnych.  

 

Punkt 4.  

 

Pan Józef Bogucki wyjaśnił, że wójt Zarąb Kościelnych zwrócił się wnioskiem 

o współorganizację dowozu ucznia. Gmina Zaręby Kościelne zadeklarowała partycypację 

w kosztach dowozu ucznia. Szczegółowe zasady prowadzenia oraz finansowania i rozliczania 

kosztów zostaną określone w zawartym porozumieniu.  

 

Pani Marzena Michałowska poinformowała, że w ramach porozumienia będziemy realizować 

zadanie innej gminy, niemniej jest to trasie naszego autobusu, więc gmina Małkinia Górna nie 

będzie ponosić dodatkowych kosztów.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie porozumienia z Gminą Zaręby Kościelne dotyczącego realizacji zadania w zakresie 

dowozu ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego 

obowiązek nauki. Głosowało 8 radnych.  

 

Punkt 5. 

 

Pan Józef Bogucki – szczegółowo omówił zapisy projektu Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Małkini Górnej.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał, jakie przepisy prawa się zmieniły, że zaszła konieczność 

zmiany przepisów. Czy zapis w rozdziale 1 ust. 1 pkt 5 nie będzie stanowił ograniczenia dla 

mieszkańców.  

 

Pani Marzena Michałowska – Wskazany zapis nie będzie stanowił ograniczenia, jest to zapis 

mający na celu uporządkowanie i wskazanie na jakim terenie ma się skupić działanie filii.  
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Wyjaśniła, że podjęcie nowego statutu wynika z konieczności uporządkowania pewnych 

kwestii, w uchwale nie powinno być pewnych zapisów. 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej. Głosów za: 6, wstrzymujących się 2. Głosowało 8 

radnych.  

 

Punkt 6 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – wyjaśniła, że projekt uchwały został przygotowany 

w ramach realizacji uchwały budżetowej na 2022 rok, jak też Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2022-2035. Kredyt zaplanowany w budżecie gminy na 2022 rok w kwocie 

8 500 000,00 zł przewidziany jest do spłaty w ratach począwszy od 2024 r. do końca 2035.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Głosów za: 3, przeciw: 1, wstrzymujących się: 

2. 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.  

Punkt 7. 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035 zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.  

 

Pan Mirosław Wróbel zapytał co będzie robione w tym lub w przyszłym roku przy cmentarzu.  

 

Pan Adam Pławski – poinformował, że na drogę zamierzamy w tym roku przygotować przetarg, 

otrzymaliśmy dofinansowanie z Polskiego Ładu. Roboty budowlane rozpoczną się w tym lub 

w przyszłym roku. Dodał, że do wojewody wpłynęło odwołanie od 1 z decyzji.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosów za: 4 osoby, przeciw: 1, 

wstrzymujących się 2. 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu.  

 

Punkt 8. 

Pani Marzena Kulesza omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Członkowie Komisji nie wzięli udziału w dyskusji. 

 

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

2022 rok. Głosów za: 5, wstrzymujących się: 2.  1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.  

 

Punkt 9. 

 

 

Pan Arkadiusz Murawski zapytał, jak wygląda sprawa kostki na drogę na cmentarz? Czy można 

zagospodarować kostkę z Prostyni? 

 



4 

 

Pani Wójt: Spotkam się z księżmi z Prostyni i z ul. Kościelnej i omówię sprawę.  

 

Pan Leszek Siwek poprosił o monitowanie sprawy obwałowania, w szczególności Klukowo 

Morgi.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska  


