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Protokół Nr X/2019 

 

z obrad X sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

28 czerwca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Małkini Górnej, 

pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1300, a zakończyła o godzinie 1600. Ustawowy 

skład Rady Gminy – 15 radnych, w sesji wzięło udział 14 radnych – lista obecności 

w załączeniu do protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi według załączonej listy obecności oraz: 

- Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy, 

- Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy, 

- Pani Marzena Michałowska – mecenas, 

- kierownicy referatów Urzędu Gminy, 

- kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 

- przedstawiciele lokalnych mediów. 

 

Punkt 1. 

 

Pan Jacek Bogdan - Przewodniczący Rady Gminy - otworzył sesję, powitał wszystkich 

zebranych. Po przywitaniu Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady 

Gminy.  

2. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Małkinia Górna za rok 2018 r. 

1) debata nad raportem; 

2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna wotum 

zaufania. 

3. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok i absolutorium dla Wójta Gminy Małkinia Górna 

za 2018 rok. 

1) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Małkinia Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

za 2018 rok; 

2) przedstawienie opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy; 

3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok; 

4) wystąpienie Wójta Gminy; 

5) dyskusja; 

6) podjęcie uchwał: 

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2018 rok, 

b) w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia Górna absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu gminy za rok 2018.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 

społecznych z mieszkańcami gminy Małkinia Górna w zakresie budżetu 

obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego. 
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5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, 

określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz 

wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy 

Małkinia Górna.  

6. Wolne wnioski i sprawy różne. 

7. Zamknięcie sesji.  

 

Protokół z X sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie. Głosowało 13 radnych. Raport 

przeprowadzonego głosowania są dołączone do niniejszego protokołu.  

 

Do obrad dołączyła radna Dorota Koroś.  

 

Punkt 2. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, nikt z mieszkańców nie zgłosił chęci 

uczestnictwa w debacie.  

 

Radni nie zabierali głosu w debacie.   

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 101/X/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia 

Górna wotum zaufania. Głosów za: 10, przeciw:0, wstrzymujących się: 4. Głosowało 14 

radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Małkinia Górna sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy za 2018 rok. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Pani Dorota Koroś – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, radna – odczytała wniosek Komisji 

Rewizyjnej do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 rok.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy Małkinia Górna – przedstawiła informacje na temat 

realizacji budżetu gminy w 2018 r.  

 

W dyskusji dotyczącej sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy głos zabrali: radny Józef Jagiełło, radny Zbigniew Nietubyć, radny Arkadiusz 

Murawski, radny Mirosław Niedźwiedź.  

 

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

głosowanie.  
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Rada Gminy podjęła uchwałę nr 102/X/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok. Głosów za: 10, 

przeciw:0, wstrzymujących się: 4. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 103/X/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Małkinia 

Górna absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018. Głosów za: 10, przeciw:0, 

wstrzymujących się: 4. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 20 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały 

polegającej na tym, że w projekcie uchwały § 7 ust. 2. otrzymuje brzmienie: W przypadku gdy 

projektodawcą jest osoba niepełnoletnia do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę 

rodzica/opiekuna prawnego, natomiast w załączniku nr 2 i 3 do projektu uchwały po każdym 

wystąpieniu wyrazu rodzica należy dopisać zwrot /opiekuna prawnego. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – wskazał, czy zapis §6 ust. 1 pkt 1 nie umożliwia przekładania 

inwestycji na kolejne lata.  

Zdaniem radnych Zbigniewa Nietubycia i Józefa Jagiełły zaplanowana kwota 100 000,00 zł 

jest niewystarczająca np. na realizację projektu dotyczącego budowy chodnika.   

 

Pan Józef Jagiełło – radny – wskazał, że jego zdaniem przyznana kwota w ramach budżetu 

obywatelskiego jest niewystarczająca na realizację projektu budżetu obywatelskiego. Kwota ta, 

powinna być wyższa.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał autopoprawkę, a następnie poddał ją pod głosowanie.  

Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 104/X/2019 w sprawie określenia zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Małkinia Górna w zakresie 

budżetu obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu 

obywatelskiego. Głosów za: 10, przeciw: 2, wstrzymujących się: 2. Głosowało 14 radnych.  
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Punkt 5. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie. 

  

Rada Gminy j podjęła uchwałę nr 105/X/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia 

opłaty targowej, określenia wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej 

oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy 

Małkinia Górna. Głosów za: 10, przeciw:0, wstrzymujących się: 4. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 6. 

 

Poruszono następujące sprawy: 

 

Pan Tadeusz Papuga: 

- zaprosił na otwarcie na nowego targowiska „Mój Rynek” w dniu 29.06.2019 r.; 

- przedstawił swoją koncepcję zagospodarowania terenu po starym targowisku, tj. przy ul. 

Biegańskiego polegającą na utworzeniu muszli koncertowej, alei drzew sołtysów, budynków 

sanitarnych, placów zabaw, fontanny i kurtyny wodnej, parkingu; Poprosił o przeprowadzenie 

konsultacji społecznych dotyczących wyboru pomysłu na zagospodarowanie ww. terenu.  

 

Pan Marcin Zawistowski: 

- zachęcił do udziału w akcji krwiodawczej dla mieszkanki gminy Małkinia Górna, która 

odbędzie się 03 lipca 2019 r.; 

- podziękował za umycie wiat przystankowych; 

- zgłosił wyrwę w asfalcie w Małkini Małej Przewóz oraz niezamontowanie lampy w terminie; 

 

Pan Jacek Bogdan poprosił o interwencję u wykonawcy w sprawie uprzątnięcia piachu 

z parkingu przy PKP; 

 

Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania radnych.  

 

Punkt 7. 

 

Przewodniczący zamknął X zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


