
1 

 

 

Protokół Nr I/2018 

 

z obrad I zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu  

21 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej 

 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1300, zakończyły się o godzinie 1730. 

 

Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych, w sesji uczestniczyli wszyscy radni – lista 

obecności jest załączona do niniejszego protokołu. 

Ponadto w sesji wzięli udział: 

- Pani Bożena Kordek – Wójt Elekt, 

- Pan Dariusz Chmielewski – Sekretarz Gminy, 

- Pani Marzena Michałowska – mecenas, 

- kierownicy referatów Urzędu Gminy, 

- kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 

- przedstawiciele lokalnych mediów, 

- goście.  

 

Sesję otworzył pan Tadeusz Papuga – radny senior, który stwierdził kworum i powitał 

wszystkich zebranych. Poprosił wszystkich o powstanie i odśpiewanie Hymnu Polski.  

 

Następnie odczytał postanowienie Komisarza Wyborczego w Ostrołęce w sprawie zwołania 

pierwszej sesji Rady Gminy Małkinia Górna ósmej kadencji wraz z porządkiem obrad, który 

przedstawia się następująco:  

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji przez Radnego Seniora, stwierdzenie kworum i przedstawienie 

porządku obrad.  

2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych i wręczenie im zaświadczeń 

o wyborze.  

3. Złożenie przez Wójta Gminy ślubowania. 

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy VIII kadencji. 

1) zgłaszanie kandydatów; 

2) wybór komisji skrutacyjnej; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór. 

5. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy. 

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

1) zgłaszanie kandydatów; 

2) wybór komisji skrutacyjnej; 

3) przeprowadzenie głosowania; 

4) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków, powołania składu osobowego 

oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  
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9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków i powołania składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składów osobowych Komisji Budżetu 

i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 

Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska. 

11. Zamknięcie sesji.  

 

Punkt 2. 

 

Pan Tadeusz Papuga – radny senior – poprosił wszystkich o powstanie, po czym odczytał rotę 

ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej 

gminy i jej mieszkańców”. Następnie najmłodszy wiekiem radny – pan Mariusz Rytel 

Andrianik – odczytywał z listy imiona i nazwiska radnych, którzy złożyli ślubowanie 

wypowiadając zwrot: „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – pani Danuta Barszcz – pogratulowała radnym 

wyboru i wręczyła im zaświadczenia o wyborze. 

 

 

Punkt 3. 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – pani Danuta Barszcz - wręczyła pani Bożenie 

Kordek zaświadczenie o wyborze na Wójta Gminy Małkinia Górna oraz pogratulowała 

wyboru. 

Radny Senior poprosił panią Wójt o złożenie ślubowania.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – złożyła ślubowanie następującej treści: Obejmując 

urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 

sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi 

dopomóż Bóg. 

 

Następnie pani Wójt zabrała głos dziękując swoim współpracownikom, radnym, rodzinie, 

wyborcom.  

 

Punkt 4. 

 

Radny Senior poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Radna Dorota Koroś zgłosiła kandydaturę Jacka Bogdana, który wyraził zgodę 

na kandydowanie. 

 

Radny Józef Jagiełło zgłosił kandydaturę Zbigniewa Nietubycia, który wyraził zgodę 

na kandydowanie. 

 

Lista kandydatów została zamknięta. 

 

Radny senior zaproponował powołanie 3 osobowej Komisji Skrutacyjnej i poprosił 

o zgłaszanie kandydatów do Komisji. 
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Zgłoszono następujące kandydatury: 

- Dorota Koroś, 

- Mariusz Rytel Andrianik, 

- Mirosław Wróbel. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę. 

 

Rada Gminy, w głosowaniu imiennym, powołała Komisję Skrutacyjną dla wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy, w następującym składzie: Dorota Koroś, Mariusz Rytel 

Andrianik, Mirosław Wróbel.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest 

do niniejszego protokółu. 

 

Radny senior ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się Komisji. 

 

Komisja ukonstytuowała się w następujący sposób: 

- Przewodnicząca Komisji – Dorota Koroś 

- członek Komisji – Mariusz Rytel Andrianik 

- członek Komisji – Mirosław Wróbel.  

 

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej przedstawiła zasady głosowania, które załączone 

są do niniejszego protokółu. 

 

Radni nie wnieśli uwag do zasad głosowania. 

 

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania, po czym wyczytywanym z listy 

radnym członek Komisji wręczał karty do głosowania, radni oddawali głos i wrzucali kartę do 

urny. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć - radny - powołując się na § 31 Statutu Gminy wskazał, że na kartach 

do głosowania przy nazwisku kandydata, głosujący powinien mieć możliwość oddania głosu: 

za, przeciw, wstrzymujący się. Zapytał obsługę prawną, czy w takiej sytuacji głosowanie jest 

ważne.  

 

Prowadzący obrady ogłosił 5 minut przerwy.  

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas – poinformowała, że głosowanie zostało 

przeprowadzone prawidłowo. Przedstawiła wyjaśnienia w tej sprawie.  

 

Radny Senior ogłosił przerwę na zliczenie głosów i ustalenie wyników głosowania. 

 

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania, z którego 

wynika, że na Przewodniczącego Rady Gminy wybrano radnego Jacka Bogdana, który 

otrzymał 10 głosów. Radny Pan Zbigniew Nietubyć otrzymał 5 głosów (protokół Komisji 

Skrutacyjnej oraz karty do głosowania załączone są do niniejszego protokołu). 

 

Rada Gminy, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę nr 1/I/2018 w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy Małkinia Górna.  
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Radny Senior odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Punkt 5. 

 

Radny Senior pogratulował Przewodniczącemu wyboru i poprosił go o dalsze prowadzenie 

obrad.  

 

Głos zabrał pan Jacek Bogdan - Przewodniczący Rady Gminy – który m.in. podziękował 

radnym za obdarzenie go zaufaniem.  

 

Pani Wójt pogratulowała Przewodniczącemu wyboru.  

 

Punkt 6. 

 

Pan Jacek Bogdan – Przewodniczący Rady Gminy – poprosił radnych o zgłaszanie 

kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy. Zgodnie ze Statutem Gminy 

wybieranych jest dwóch Wiceprzewodniczących. 

 

Radny Mariusz Rytel Andrianik zgłosił kandydaturę Jerzego Maliszewskiego, który wyraził 

zgodę na kandydowanie. 

 

Radny Mirosław Wróbel zgłosił kandydaturę Marcina Zawistowskiego, który wyraził zgodę 

na kandydowanie. 

 

Radny Zbigniew Nietubyć zgłosił kandydaturę Leszka Dębka, który wyraził zgody 

na kandydowanie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę kandydatów, po czym zaproponował, aby wybory 

przeprowadziła Komisja Skrutacyjna w takim samym składzie.   

 

Rada Gminy, w głosowaniu imiennym, powołała Komisję Skrutacyjną dla wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy, w następującym składzie: Dorota Koroś, Mariusz Rytel 

Andrianik, Mirosław Wróbel.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie powołania 

Komisji Skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Gminy załączony jest 

do niniejszego protokółu. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę na ukonstytuowanie się Komisji. 

 

Radna Dorota Koroś – Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej - przedstawiła zasady wyboru 

Wiceprzewodniczących, które są załączone do niniejszego protokołu.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny – poinformował, że w dalszym ciągu podtrzymuje swoją 

wątpliwość dotyczącą prawidłowości kart do głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ustosunkował się do wątpliwości radnego stwierdzając, 

że zasady i tryb głosowania jest prawidłowy.  

 

Przystąpiono do wyborów. Członek komisji wyczytywanym z listy radnym wręczał karty 
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do głosowania, radni oddawali głos i wrzucali kartę do urny. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę na ustalenie wyników głosowania. 

 

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół głosowania, z którego 

wynika, że na Wiceprzewodniczących Rady Gminy wybrani zostali radni: Jerzy Maliszewski 

(otrzymał 10 głosów) oraz Marcin Zawistowski (otrzymał 10 głosów). Kolejny kandydat – 

radny Leszek Dębek – otrzymał 5 głosów. Protokół z obliczenia głosów oraz karty 

do głosowania są załączone do niniejszego protokołu. 

 

Rada Gminy, w głosowaniu tajnym, podjęła uchwałę nr 2/I/2018 w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę.  

 

Punkt 7.  

 

Pan Jacek Bogdan - Przewodniczący Rady Gminy – złożył wniosek, aby składniki 

wynagrodzenia Wójt Gminy były na takim samym poziomie jak dotychczas, 

tj. wynagrodzenie zasadnicze – 4 700,00 zł; dodatek funkcyjny w wysokości 1 900,00 zł, 

dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego – 

w kwocie 2 640,00 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 

w kwocie 940,00 zł.  

 

Uwag do wniosku Przewodniczącego oraz innych propozycji nie wniesiono.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 3/I/2018 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

Głosów za 11, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. Głosowało 15 radnych. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest 

do niniejszego protokółu.  

 

Punkt 8. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy kontroluje działalność Wójta 

i gminnych jednostek organizacyjnych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną. Zgodnie 

z art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, 

z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy. W pierwszej 

kolejności należy ustalić skład liczbowy Komisji Rewizyjnej, o czym mówi § 58 ust. 

1 Statutu Gminy. Przewodniczący poprosił o składanie wniosków.  

Wiceprzewodniczący Jerzy Maliszewski postawił wniosek, aby Komisja Rewizyjna liczyła 3 

członków. 

Innych wniosków nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Jerzego Maliszewskiego.  

Za wnioskiem głosowało 15 radnych.  
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Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest 

do niniejszego protokółu.  

 
Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej. 

 

Wiceprzewodniczący Jerzy Maliszewski zgłosił kandydaturę radnego Leszka Siwka, który 

wyraził zgodę.  

 

Rada Urszula Fidorczuk zgłosił kandydaturę radnej Doroty Koroś, która wyraziła zgodę.  

 

Przewodniczący Jacek Bogdan zgłosił kandydaturę radnego Józefa Jagiełły, który nie wyraził 

zgody.  

 

Wiceprzewodniczący Marcin Zawistowski zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Rytla 

Andrianika.  

 

Więcej kandydatur nie zgłoszono.  

 

Pani Urszula Fidorczuk zaproponowała aby Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została 

radna Dorota Koroś.  

 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższą kandydaturę.  

 

Za kandydaturą radnej Doroty Koroś było 14 radnych, 1 osoba była przeciw. Głosowało 15 

radnych.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest 

do niniejszego protokółu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 4/I/2018 w sprawie ustalenia liczby członków, powołania 

składu osobowego oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Głosów za 11, 

przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. Głosowało 15 radnych. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest 

do niniejszego protokółu.  

 

Punkt 9. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym Rada Gminy powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, której 

zadaniem jest rozpatrywanie skarg na działania Wójta oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych. W myśl art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym członkami tej Komisji 

nie mogą być Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący Rady.  

 

Wiceprzewodniczący Marcin Zawistowski złożył wniosek aby Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji składała się z 3 osób.  
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Innych wniosków nie złożono, więc Przewodniczący poddał powyższy wniosek pod 

głosowanie.  

 

Wniosek aby Komisja liczyła 3 osoby został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest 

do niniejszego protokółu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji.  

 

Wiceprzewodniczący Marcin Zawistowski zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Kołoty, 

który wyraził zgodę.  

 

Radny Leszek Siwek zgłosił kandydaturę radnej Urszuli Fidorczuk, która wyraziła zgodę.  

 

Radny Tadeusz Papuga zgłosił kandydaturę radnego Mariusza Rytla Andrianika, który 

wyraził zgodę.  

 

Radny Arkadiusz Murawski zgłosił kandydaturę radnego Leszka Siwka, który nie wyraził 

zgody.  

 

W związku z wątpliwością, czy radny Mariusz Rytel Andrianik może być członkiem trzech 

Komisji Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć złożył wniosek formalny o kontynuowanie obrad.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek. Za wnioskiem głosowało 5 

radnych, 10 radnych było przeciw. Wniosek został odrzucony. 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.  

 

Przewodniczący poinformował, że nie ma przeszkód aby radny Mariusz Rytel Andrianik był 

członkiem Komisji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 5/I/2018 w sprawie ustalenia liczby członków i powołania 

składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Głosów za 10, przeciw: 4, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało 15 radnych. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest 

do niniejszego protokółu.  

 

Punkt 10. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z § 50 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Gminy 

w celu sprawnego wykonywania swoich zadań powołuje Komisje stałe: Budżetu i Mienia 

Komunalnego oraz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony Środowiska. Radni złożyli deklaracje członkostwa w Komisji, z których 
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wynika, że członkami Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego będą: Dębek Leszek, Kołota 

Krzysztof, Murawski Arkadiusz, Nietubyć Zbigniew, Rytel Andrianik Mariusz, Siwek 

Leszek, Wróbel Mirosław, Zawistowski Marcin. Członkami Komisji Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska będą: Bogdan 

Jacek, Fidorczuk Urszula, Koroś Dorota, Jagiełło Józef, Maliszewski Jerzy, Niedźwiedź 

Mirosław, Papuga Tadeusz. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod 

głosowanie.  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 6/I/2018 w sprawie w sprawie powołania 

składów osobowych Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego oraz Komisji Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska. 

Głosowało 15 radnych. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest 

do niniejszego protokółu.  

Punkt 11. 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował radnych o konieczności złożenia w ciągu 30 dni 

oświadczeń majątkowych. Oświadczenia należy złożyć do obsługi rady.  

 

Przewodniczący Rady Gminy zamknął I zwyczajną sesję Rady Gminy. 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 
Protokolant 

Beata Dębkowska 


