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Protokół nr 46/2022 

z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego w dniu  05 grudnia 2022 r., pod 

przewodnictwem pana Leszka Siwka – Przewodniczącego Komisji. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności – obecnych było 5/8 członków; 

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy 

 

Porządek obrad 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” 

w Prostyni.  

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” 

w Małkini Górnej. 

3. Zaopiniowanie projektu  uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  

4. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu 

pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, uczniów 

i młodzieży niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Małkinia Górna 

oraz ich rodziców.  

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na 2023 rok.  

6. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości. 

7. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.  

8. Zaopiniowanie projektu  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. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2023 – 2036.  

11. Zaopiniowanie projektu  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia 

Górna na 2023 rok.  

12. Sprawy różne. 

 

Komisja przyjęła porządek obrad. Głosów za 4, 1 wstrzymujący się.  

 

Punkt 1. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – poinformowała, że w 

przedziałach dotyczących wysokości kryterium dochodowego były ustalone odpowiednio 

opłaty w wysokości 5 zł, 6 zł oraz 7 zł. Biorąc pod uwagę, że był to koszt zbyt niski w stosunku 

do kosztów, jakie ponosi gmina na utrzymanie Klubu Senior+ w Prostyni i w Małkini Górnej, 

które rosną z każdym rokiem jego działalności, zasadnym jest podniesienie kwoty odpłatności 

do wysokości określonej w niniejszej uchwale. Nadmienia się, iż utrzymanie Klubu Senior+ w 

Prostyni i w Małkini Górnej odbywa się wyłącznie ze środków własnych gminy.   
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Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Prostyni. 

Głosów za: 3, wstrzymujących się: 2.  

 

Punkt 2. 

 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do projektu uchwały.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w  Małkini 

Górnej. Głosów za: 3, wstrzymujących się: 2.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Katarzyna Sobieska wyjaśniła, że zmiany odnoszą się do dwóch kwestii, tj. 

doprecyzowania zapisu dotyczącego konieczności uzyskania zaświadczenia lekarskiego, z 

którego będzie wynikało, że dana osoba wymaga pomocy innych osób, a także pielęgnacji. 

Dotychczasowy zapis odnosił się tylko do pielęgnacji, natomiast zasadnym jest wskazanie 

przez lekarza, że dana osoba wymaga pomocy innych osób.  Druga zmiana dotyczy 

podniesienia progów procentowych w zakresie dochodu, od którego nalicza się odpłatność za 

usługi opiekuńcze. Dochody osób korzystających z pomocy ulegają waloryzacji i zaliczają ich 

do wyższych niż uprzednio progów procentowych w zakresie odpłatności. Mając jednak wiedzę 

na temat funkcjonowania danych osób, ich stanu zdrowia i kosztów jakie ponoszą na leczenie 

stwierdza się, że bez wprowadzenia zmian nie byliby ponosić odpłatności za taki wymiar 

godzin jaki mają przyznany w roku 2022. Dlatego też proponuje się zwiększenie kryterium.  

 

Pan Arkadiusz Murawski – wyraził uznanie dla pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – zapytał, czym się kierowano przy ustalaniu procentów.  

 

Pani Katarzyna Sobieska wyjaśniła, że przede wszystkim wzrostem kosztów życia 

podopiecznych.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w 

sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. Głosowało 5 radnych.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Danuta Barszcz – Kierownik Referatu Oświaty – poinformowała, że w związku ze zmianą 

prawa oświatowego należy podjąć uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu celem 

zwrotu kosztów dla rodziców dowożących dzieci niepełnosprawne do szkół. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że akt wydany był w październiku, zapytał dlaczego dopiero 

teraz został przygotowany projekt uchwały. Zdaniem radnego w kwestii stawek powinna 

wypowiedzieć się pani mecenas.  
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Pani Danuta Barszcz wyraziła nadzieję, że uchwała zostanie podjęta i wyrobimy się w czasie 

przewidzianym ustawą.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km 

przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, uczniów 

i młodzieży niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Małkinia Górna oraz ich 

rodziców. Głosów za: 4, wstrzymujących się: 1.   

 

Punkt 5.  

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – poinformowała, że w odpowiedzi na wniosek 

radnego Leszka Siwka przygotowany został projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok. Zaproponowano kwotę wyższą niż we 

wniosku, jednakże proponujemy na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku.  

 

Pan Leszek Siwek zapytał dlaczego nie uwzględniono stawki z jego wniosku.  

 

Pani Wójt wyjaśniła, że w odpowiedzi na wniosek jest projekt uchwały obniżający stawkę. W 

oparciu o przeprowadzone analizy budżetu zaproponowano stawkę z ubiegłego roku. Dodała, 

że im większe obniżenie podatku tym mniejsza subwencja.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na 2023 rok. Głosów za 4, wstrzymujących się : 1.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Marzena Kulesza poinformowała, że ostatnie podniesienie podatków było w 2016 r. Przy 

zastosowaniu stawek ministerialnych byłoby o 1 mln więcej dochodu z podatku.  

 

Pani Wójt wskazała, że rząd podniósł stawki ministerialne, a my proponujemy ich obniżenie.  

 

W toku dyskusji Pani Wójt zwróciła uwagę, że wypowiedź pana Zbigniewa Nietubycia ma ton 

prześmiewczy, natomiast pan Zbigniew Nietubyć stwierdził, że Pani Wójt podchodzi 

prześmiewczo do ustaw.  

 

Pan Mirosław Wróbel wskazał, że jeśli mamy podnosić podatki to lepiej robić to cyklicznie, bo 

odbiór zewnętrzny jest negatywny.   

 

Pani Wójt wskazała, że cykliczne podwyżki są lepsze, ale w pandemii nie było ku temu 

możliwości.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. Głosów za: 2, przeciw: 0, wstrzymujących się: 3.  

 

Punkt 7. 

 

Pani Marzena Kulesza wskazała, że proponuje się zwolnienie z podatku się od nieruchomości 

gruntów i budynków lub ich części, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej, służących bądź wykorzystywanych do celu ochrony przciwpożarowej i na cele 

kulturalne.  
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Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zwolnień w 

podatku od nieruchomości. Głosowało 5 radnych.  

Punkt 8. 

 

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

uzasadnieniem.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosów za: 3, wstrzymujących się: 2.   

 

Punkt 9. 

 

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

uzasadnieniem.  

 

W dyskusji podjęto temat zwiększenia na budowę zaplecza przy stadionie gminnym, wykupu 

gruntów od mieszkańców pod ul. Sobieskiego, dystrybucji węgla.  

 

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2022 rok. Głosów za 4, wstrzymujących się: 1.  

 

 

Punkt 10. 

 

Pani Bożena Kordek wskazała, że planowane dochody to 58400000,00 zł, wydatki 

61927000,00 zł oraz planowany jest kredyty w kwocie 5 mln. Poinformowała, że Regionalna 

Izba Obrachunkowego pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu z drobnymi zastrzeżeniami, 

np. że nie powinniśmy w wpf uwzględniać 300000,00 zł na projektowanie ul. Brokowskiej. 

Uwzględnione inwestycje to kontynuacja z poprzednich lat. 

 

Pan Mirosław Wróbel zapytał o Centrum Gminno-Parafialne oraz o sposób finansowania 

budowy mieszkań komunalnych.  

 

Pani Wójt wyjaśniła, że złożyliśmy wniosek, ale chyba nie otrzymamy dotacji. Pewnie 

ponowimy wniosek w 2023 r. Pani Wójt omówiła sposób finansowania w ramach PPP. 

Zaprosiła radnych na wizję lokalną  wybudowanego budynku komunalnego oraz fabryki.  

 

Pan Arkadiusz Murawski zapytał o przesunięcie modernizacji stadionu.  

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w 2023 r. robimy zaplecze, a stadion w latach późniejszych.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2023 – 2036. Głosów za: 3, wstrzymujących się: 2.  

 

Punkt 11. 

 

Pani Wójt projekt budżetu na 2023 r. określiła jako budżet przetrwania. Wskazała, że jest 

najgorszy rok dla samorządowców. Największe zagrożenia dla budżetu nieprzewidywalność, 
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koszty zatrudnienia, niewystarczające subwencje. Wyraziła nadzieję, że będzie możliwość 

dołożenia nowych zadań, dużo zależy od wpływów od przedsiębiorców. Wskazała, że jako wójt 

musi dbać o zrównoważone wpływy i wydatki w budżecie gminy.  

 

Pan Leszek Siwek wskazał, że nie jest zadowolony z budżetu, ponieważ nie została 

uwzględniona droga Glina – Sumiężne.  

 

Pan Arkadiusz Murawski wskazał, że chciałby aby  wykonać parking przy kościele przy ul. 

Nurskiej oraz promenadę nad Bugiem.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał dlaczego nie realizuje się wniosków radnych. 30000,00 zł na 

chodnik to nie jest bardzo dużo.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że na chwilę obecną brakuje środków i zadanie to nie zostanie 

zakończone. W kwestii promenady poinformowała, że pamięta i niej. Projekt prawdopodobnie 

nie  jest potrzebny, wystarczy użyczenie. Temat zostanie podjęty.   

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Małkinia Górna na 2023 rok. Głosów za: 3, wstrzymujących się: 2.  

 

 

Punkt 12. 

 

Pan Mirosław Wróbel zapytał o gabinet weterynaryjny.  

 

Pani Wójt wskazała, że z przyczyn osobistych przedłużył się termin rozpoczęcia działalności. 

Gabinet jest przygotowany. Został wymalowany, zdezynfekowany.  

 

 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  

 

Przewodniczący Komisji  

Leszek Siwek 

 

 

 

 

Protokolant: 

Beata Dębkowska 


