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Protokół nr 42/2022 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 29 sierpnia 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) Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy; 

4) 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 04 lipca 2022 r.  

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

półrocze 2022 roku. 

3. Sprawy różne.  

 

 

Punkt 1. 

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

Głosowało 7 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. 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. Gmina złożyła wniosek do Polskiego Ładu na ul. Sobieskiego, czas pokaże 

czy będzie nas stać realizować inwestycje. Negatywny wpływ na budżet mają również rosnące 

ceny opału i energii. Obecnie są zapewnienia, że ubytki w CIT i PIT zostaną wyrównane, ale 

jak dotąd nic nie ma. Prognozy na kolejny rok nie są lepsze.  

 

Pan Jacek Bogdan wskazał, że to PGE podniosło energię o 340%. Trzeba wdrożyć 

oszczędności, być może należy się pokusić o wyłączenia nocne. Natomiast wykonanie budżetu 

jest takie jakie jest i nic nie da się zrobić.  

 

Pani Wójt przyznała, e jest to pomysł do rozpatrzenia. Jeżeli wpłyną takie wnioski to będziemy 

je realizować. Inaczej będziemy zmuszeni rezygnować z pewnych inwestycji. Rok 2022 nie 

obejdzie się bez kredytu, nie braliśmy go przez 2 lata.  
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Podjęto dyskusję na temat zapisów ustawy  o dodatku węglowym.  

 

Pan Tadeusz Papuga zapytał, czy finansowanie funduszu sołeckiego jest zagrożone.  

 

Pani Marzena Kulesza – wyjaśniła, że wykonanie funduszu to jest to, co zostało faktycznie 

zapłacone za faktury, a nie to co zostało zlecone, dlatego obecnie wykonanie wynosi obecnie 

15%. Pani Skarbnik poinformowała, że przygotowane zostało zestawienie wysokości podatków 

w sąsiednich gminach. Poprosiła o wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego stawek 

podatku w naszej gminie. 

 

Pan Jerzy Maliszewski –  poprosił o przygotowanie zestawienia wpływów do budżetu 

gdybyśmy zwiększyli podatek do najwyższej kwoty lub planowanej, tak aby mieć rozeznanie 

czy podniesienie podatku jest to opłacalne.  

 

Punkt 3. 

 

Pan Jerzy Maliszewski – poprosił o równanie drogi w Grądach.   

 

Pani Wójt: Okres oczekiwania to około miesiąca.  

 

Pani Urszula Fidorczuk zapytała o cmentarz.  

 

Pani Wójt: Podjęłam decyzję, że budujemy cmentarz na dwóch gminnych działkach. 

Wystąpiliśmy o pozwolenia na budowę.  

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


