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Protokół nr 43/2022 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 13 września 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 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. 

 

 

Punkt 1. 

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

Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 2. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy - wyjaśniła, że w związku z wystąpieniem konieczności 

zmiany podmiotu zapewniającego opiekę lekarsko-weterynaryjną.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź – zapytał, czy nie zmienia się szczepienie na wsiach.  
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Pani Wójt odpowiedziała, że zasady nie powinny się zmienić.  

 

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: 7.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Wójt wyjaśniła, że 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.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna na rzecz 

Powiatu Ostrowskiego. Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Wójt poinformowała, że wójt Zarąb zwrócił się z prośbą o pomoc w dowozie dziecka do 

szkoły specjalnej. Po podjęciu uchwały zostanie podpisane porozumienie i zostanie wyliczony 

średni koszt dowozu 1 dziecka.  

 

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 7 radnych.  

 

Punkt 5.  

 

Pani Wójt wyjaśniła, że główne zmiany to uregulowanie zapisów dotyczących powołania 

dyrektora Biblioteki. Obecnie powierzono obowiązki dyrektora pani Izabeli Dziewulskiej.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej. Głosów za: 6, wstrzymujących się 1.  

 

 

Punkt 6.  

 

Pani Bożena Kordek – poinformowała, że projekt uchwały został przygotowany w ramach 

realizacji uchwały budżetowej na 2022 rok, jak też Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2022-2035. Obecna sytuacja gospodarcza w kraju przekłada się na samorządy. Jest to najgorszy 

rok pod kątem finansowym w okresie jej kadencji.  
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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: 6, wstrzymujących się: 1.  

Punkt 7. 

Pani Bożena Kulesza – omówiła zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia 

Górna na lata 2022 – 2035 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, wstrzymujących się 1.  

 

Punkt 8. 

 

Pani Bożena Kulesza omówiła projekt uchwały, zgodnie z uzasadnieniem.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2022 rok. Głosowało 8 radnych.  

 

Punkt 9. 

Pani Urszula Fidorczuk: Zapytała o godziny włączania oświetlenia ulicznego.  

Pani Wójt: przekazaliśmy zlecenie, żeby lampy świecił się od 19 do 5.  

Pani Dorota Koroś poprosiła o podjęcie działań mających na celu wymuszenie na kierowcach 

jazdę z mniejszą prędkością w okolicach szkoły w Kiełczewie.  

Pan Mirosław Niedźwiedź poruszył temat drogi Błędnica – Małkinia Dolna.  

 

Pani Wójt: Wykonawca ma termin do 30 czerwca. Będziemy ponaglać i pisać w tej sprawie.  

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


