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Protokół nr 40/2022 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 10 czerwca 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; 

 

Przewodnicząca sprawdziła kworum, stwierdziła prawomocność obrad i poddała pod 

głosowanie przyjęcie porządku obrad.  

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 7 radnych.  

 

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 jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 30 maja 2022 r. 

Głosowało 7 radnych.  

 

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. 

 

Pani  Urszula Fidorczuk – wskazała, że raport jest bardzo dobrze przygotowany. Szczegółowo 

przedstawia działalność pani wójt w 2021 roku.  

 

Pan Jacek Bogdan – wskazał, że bardzo wysoko ocenia raport. Zauważył, że pomimo pandemii 

wykonanych zostało wiele zadań inwestycyjnych i pozyskano znaczne dotacje.   

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

 



2 

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Małkinia Górna wotum zaufania. Głosów za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się:2.  

 

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. Poinformowała, 

że w 2021 roku pomimo pandemii zrealizowano kluczowe inwestycje oraz pozyskano około 20 

mln zł dotacji.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź wskazał, że zadłużenie gminy nie jest bardzo wysokie.  

 

Pani Wójt poinformowała, że musimy czekać na dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów 

Rolnych i mieć na zabezpieczenie środków własnych. Kredyt w obecnej sytuacji to koszmar, 

co 2 miesiące dostajemy informacje o nowych warunkach kredytu. Zdaniem pani Wójt kredyty 

na działalność inwestycyjną nie powinny ulegać zmianie.   

 

Pani Dorota Koroś – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – poinformowała, że Komisja 

Rewizyjna wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej o pozytywne zaopiniowanie. 

Wniosek uzyskał pozytywną opinię.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Głosów za: 5, przeciw: 

0, wstrzymujących się:2.   

 

Punkt 4. 

 

Członkowie Komisji nie wzięli udziału w dyskusji, więc Przewodnicząca poddała pod 

glosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Małkinia Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2021. Głosów za: 5, 

przeciw: 0, wstrzymujących się:2.   

 

Punkt 5. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany zgodnie z uzasadnieniem 

do projektu uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosów za: 6, przeciw: 0, 

wstrzymujących się:1. 
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Punkt 6. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały, zgodnie 

z uzasadnieniem.  

 

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

2022 rok. Głosów za: 6, przeciw: 0, wstrzymujących się:1.   

 

 

Punkt 7. 

 

Spraw różnych nie wniesiono.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


