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Protokół nr 41/2022 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 04 lipca 2022 r., pod przewodnictwem pani Urszuli Fidorczuk – 

przewodniczącej Komisji  

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 6/7 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 6 radnych.  

 

Porządek obrad: 

 

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 10 czerwca 2022 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.  

3. Zaopiniowanie projektu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2022 - 2035. 

4. Zaopiniowanie projektu w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

5. Sprawy różne.  

 

 

Punkt 1. 

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 10 czerwca 2022 r. 

Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 2. 

 

Pani Aldona Sikorska- kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, 

Handlu i Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – wyjaśniła, 

że uchwała dotyczy wyrażenia zgody na dzierżawę działki przy ul. Biegańskiego w Małkini 

Górnej z przeznaczeniem na budowę sklepu firmowego PEPCO. Okres dzierżawy to 20 lat. 

Inwestorzy złożyli wniosek o wycofanie wcześniej wskazanej lokalizacji.  

 

Pan Jacek Bogdan zapytał o ilu kondygnacjach ma być budynek, czy stacja trafo zostanie 

przeniesiona. Należy zadbać o to aby nie było utrudnionego wyjazdu z garaży.  

 

Pani Aldona Sikorska poinformowała, że obecnie nie ma jeszcze koncepcji. Na sesji obecny 

będzie przedstawiciel firmy i przedstawi szczegółowe informacje na temat budynku.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź zapytał, czy znane są już kwoty za dzierżawę.  

 

Pani Wójt poinformowała, że obecnie prowadzone są wstępne rozmowy, ale oczekuje od 

firmy dużych środków. Szczegółowe informacje będą udzielane dopiero wtedy, gdy 

ewentualnie będziemy po rozmowach o podpisaniu umowy.  
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Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości. Głosowało 6 radnych.   

 

Punkt 3. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany wieloletniej prognozy 

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

uchwały.  

 

Członkowie Komisji nie wzięli udziału w dyskusji.  

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosowało 6 

radnych.  

 

 

Punkt 4. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany w budżecie gminy na  2022 rok, 

zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.  

 

Pani Wójt wyjaśniła, że decyzję o przesunięciu środków na  ul. Brokowską podjęła 

w związku z pismem Marszałka, z którego wynika, że proces projektowy obejmujący 

rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 964 powinien zamknąć się w okresie 3 lat.  Oznacza to, że 

dotychczas zabezpieczone środki nie będą wydatkowane w bieżącym roku.   

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

w budżecie gminy na 2022 rok. Głosowało 6 radnych.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Wójt poprosiła członków komisji o opinię na temat Małkińskiej Nocy z Gwiazdami. 

Poinformowała, że koszt imprezy to około 98 000,00 zł.  

 

Pani Urszula Fidorczuk, pan Jacek Bogdan, pan Tadeusz Papuga wyrazili pozytywną opinię 

na temat odbytej imprezy. Zdaniem radnych spełniała ona oczekiwania mieszkańców.  

 

Pan Tadeusz Papuga poprosił o wykonanie prac porządkowych na placu zabaw przy byłej 

szkole w Daniłowie.  

 

Pan Jerzy Maliszewski poprosił o wyrównanie drogi w Prostyni (ośrodek- Borowe). 

 

Pan Jacek Bogdan wskazał, że cena węgla jest bardzo wysoka. Zasugerował przygotowanie 

stanowiska w sprawie sytuacji na rynku z węglem.  



3 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że na sesji w dniu 05 lipca 2022 

zostanie złożony wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu uchwały w 

sprawie tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia 

w grupie dzieci mieszanej (6 latków i innych ) oraz pedagogów i psychologów.  

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


