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Protokół nr 45/2022 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony w dniu 28 października 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) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy; 

 

Porządek obrad 

  

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 30 września 2022 r.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą 

na uwzględnienie.  

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej 

zakłócania prawa do spoczynku w porze nocnej. 

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy 

Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i  o wolontariacie na 2023 rok.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 

określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę 

lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz 

szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez 

Gminę Małkinia Górna 

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. 

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

10. Sprawy różne. 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek obrad. Głosowało 7 radnych.   

 

Punkt 1. 

 

Pani Beata Dębkowska – inspektor ds. obsługi Rady Gminy – poinformowała, że Komisja 

Skarg, Wniosków i Petycji analizowała petycję na posiedzeniu w dniu 30 września 2022 r. 

Zasady powołania młodzieżowej rady gminy reguluje art. 5b ustawy o samorządzie gminy.  Po 

analizie petycji Komisja przyjęła stanowisko, iż w związku z tym, że wnoszącym petycję jest 

osoba spoza terenu gminy i niereprezentująca żadnej z organizacji pozarządowych z terenu 

gminy Małkinia Górna oraz, że radni nie otrzymali ze strony młodzieży z terenu gminy 
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Małkinia Górna jakichkolwiek  sygnałów o chęci i potrzebie utworzenia młodzieżowej rady 

gminy petycje należy uznać za bezzasadną. 

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uznania petycji za 

niezasługującą na uwzględnienie. Głosowało 7 radnych.   

 

Punkt 3. 

Pani Anna Spalitabaka – kierownik Referatu Organizacyjnego, Kadr i Promocji – omówiła 

projekt uchwały. Poinformowała, że skarga była analizowana przez Komisję Skarg, Wniosków 

i Petycji, która uznała, że skarga nie dotyczy działalności sołtysa, konfliktu sąsiedzkiego, w 

związku z czym proponuje uznanie skargi za bezzasadną.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

dotyczącej zakłócania prawa do spoczynku w porze nocnej. Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Wiesława Augustyniak – omówiła projekt programu. Program został poprzedzony 

konsultacjami z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Małkinia Górna. 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie wnieśli uwag do projektu programu. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i  o wolontariacie na 2023 rok.  Głosowało 7 radnych.  

 

Punkt 5.  

 

Pani Aldona Sikorska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu 

i Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – poinformowała, że 

działki określone w załączniku do uchwały były przedmiotem umów dzierżawy z 

dotychczasowymi dzierżawcami od wielu lat. Jedna działka położna jest nad Bużyskiem, jako 

działka rolna, natomiast druga przy komisariacie policji z przeznaczeniem pod garaż.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 7 

radnych.  
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Punkt 6. 

 

Pani Aldona Sikorska wyjaśniła, że zwiększenie dopuszczalnych stawek wiąże się z wysoką 

inflacją objawiającą się między innymi wzrostem cen m.in. paliw i energii. Obowiązujące w 

uchwale stawki są stawkami maksymalnymi. Ustalonych przez Radę Gminy w Małkini Górnej 

górnych stawek opłat nie mogą przekroczyć przedsiębiorcy wykonujący usługi w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.  

 

Komisja pozytywnie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. Głosów za: 6, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1.  

 

Punkt 7. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy - wyjaśniła, że zmiana uchwały podyktowana jest zmianami 

w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, które obowiązują od dnia 1 września 

2022 r. i dotyczą między innymi wprowadzenia nowego stanowiska w szkołach mentora oraz 

do celów płacowych nauczyciela początkującego. W regulaminie wysokość dodatku 

funkcyjnego dla dyrektora szkoły i wysokość nagrody wójta liczona jest od średniego 

wynagrodzenia nauczyciela stażysty, stąd wprowadzono zmianę polegającą na odniesieniu się 

do średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego.  Projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez związki zawodowe.  

 

Przewodnicząca poddała  pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za 

wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz 

szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych 

jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna. Głosowało 7 

radnych.  

Punkt 8. 

 

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

uzasadnieniem.  

 

W dyskusji podjęto temat środków z KPO i ich wpływ na budżet gminy.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosowało 8 

radnych.  

 

Punkt 9. 

 

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

uzasadnieniem.  
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2022 rok. Głosowało 7 radnych.  

 

 

Punkt 10. 

Pan Jerzy Maliszewski:  

• poprosił o wyrównanie dróg żwirowych w okręgu.  

 

Pan Józef Jagiełło zapytał o węgiel.  

 

Pani Wójt poinformowała, że złożyliśmy zapotrzebowanie na węgiel, czekamy na 

rozporządzenia wykonawcze.   

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

 

Przewodnicząca Komisji  

Urszula Fidorczuk 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


