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Protokół Nr XI/2019 

 

z obrad XI sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

22 lipca 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 12 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 X sesji Rady 

Gminy.  

2. Informacja o działalności Wójta Gminy Małkinia Górna w okresie od 14 czerwca 

2019 r. do 22 lipca 2019 r. 

3. Zajęcie stanowiska w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami 

w Gminie Małkinia Górna i potrzeby pilnych zmian ustawowych w zakresie gospodarki 

odpadami/regulacji prawnych. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Małkinia Górna. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia 

Górna na lata 2019 – 2032. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 

8. Wolne wnioski i sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji.  

 

Protokół z X sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie. Głosowało 10 radnych. Raport 

przeprowadzonego głosowania są dołączone do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 2. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – przedstawiła informację z działalności Wójta Gminy 

Małkinia Górna w okresie od 14 czerwca 2019 r. do 22 lipca 2019 r. Informacja jest załączona 

do protokołu.  
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Punkt 3. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – przedstawiła informacje na temat przedłożonego 

stanowiska.  

 

Podjęto dyskusję na temat stanowiska i zasadności jego podjęcia.  

 

Rada Gminy jednogłośnie zajęła stanowisko w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki 

odpadami w Gminie Małkinia Górna i potrzeby pilnych zmian ustawowych w zakresie 

gospodarki odpadami/regulacji prawnych. Głosowało 12 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 4. 

Pani Elżbieta Figat – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska – omówiła projekt uchwały.  

 

Pan Marcin Zawistowski – Wiceprzewodniczący – wskazał, że jego zdaniem w projekcie 

uchwały brakuje informacji na temat nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 

oraz nieruchomości przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – wskazał, że w rozdziale II regulaminu następuje modyfikacja art. 5 

ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zdaniem radnego w rozdziale III 

znajdują się zapisy, które zostały zanegowane przez WSA w Olsztynie. Ponadto wskazał, że 

kwestia mycia koszy jest uregulowana w ustawie.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 106/XI/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 8, przeciw: 1, 

wstrzymujących się: 3. Głosowało 12 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 5. 

 

Pani Elżbieta Figat – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska – omówiła projekt uchwały.  

 

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

  

Rada Gminy j podjęła uchwałę nr 107/XI/2019 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów. Głosów za: 

10, przeciw:0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 12 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  
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Punkt 6. 

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały zgodnie 

z uzasadnieniem.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 107/XI/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 11, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało 12 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 7. 

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały zgodnie 

z uzasadnieniem.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 108/XI/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Małkinia 

Górna na 2019 rok. Głosów za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 12 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 8. 

 

Poruszono następujące sprawy: 

 

Pan Krzysztof Kołota – poprosił o wystąpienie do Intercoru o uruchomienie przejazdu 

na Rykówce na czas zamknięcia przejazdu kolejowego w Zawistach Podleśnych.  

 

Pan Leszek Dębek poruszył następujące kwestie: 

- podwyżka opłat za dzierżawę gruntów gminnych; 

- w nawiązaniu do pkt 3 informacji z działalności Wójta poprosił o bardziej szczegółowe 

informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji; 

- czy wolne miejsca na targowisku będą zagospodarowane, czy  

 

Pan Józef Jagiełło przekazał pytania od mieszkańców: 

- czy prawdą jest, że pani Wójt wystąpiła do Policji o interwencję przy targowisku; 

- kto zarządził ustawienie atrapy znaku zakaz postoju i zatrzymywania się przy targowisku; 

- czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które zostały spisane przed targowiskiem; 

- jak zostanie rozwiązany problem parkowania przy targowisku; 

- czy w najbliższą sobotę zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu przy targowisku; 

- dlaczego w tym samym czasie zostały zamknięte dwa przejazdy kolejowe: w Zawistach 

Podleśnych i Rostkach Kępina, dlaczego pani Wójt wyraziła na to zgodę. Jak i którędy rolnicy 

mają przemieszczać się na swoje pola. Dlaczego zamknięcia przejazdów nie można było 

dokonać poza okresem żniw; 

Ponadto radny zapytał na jakim etapie jest opracowanie projektu dla modernizacji ulicy Jana 

III Sobieskiego w Kańkowie. Poruszył temat ciągu pieszo-rowerowego z Zawist do Kańkowa.  
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Pan Marcin Zawistowski poruszył następujące sprawy: 

- krzaki na zakręcie przy przejeździe kolejowym przy ul. Ostrowskiej nie zostały wycięte; 

- sprawa studzienki kanalizacyjnej, która wystrzeliła i uszkodziła słup telekomunikacyjny; 

- likwidacja przejścia w Małkini Małej Przewóz 

- wjazd na cmentarz od ul. Ostrowskiej. 

 

Arkadiusz Murawski: 

- podziękował za chodnik na ul. Piaski; 

- wskazał, że mieszkańcy bloków kolejowych zgłaszają problemy związane z odpadami 

na terenie ZGKiM, 

- podwyżka opłat za dzierżawę gruntów. Poprosił o spotkanie z dzierżawcami i wydłużenie 

terminu składania deklaracji. 

 

Pan Jerzy Maliszewski poprosił o wycięcie krzaków przy drodze Poniatowo – Grądy 

na wysokości jednej z posesji.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć: 

- wyraził zadowolenie z naprawy chodnika przy Urzędzie Gminy; 

- poruszył sprawę dotyczącą wyrównania ul. 15 Sierpnia; 

- poparł stanowiska przedmówców ws. podwyżki opłat za dzierżawę; 

 

Pan Rafał Dąbrowski – sołtys sołectwa Borowe – przedstawił informacje dotyczące zakazu 

organizowania spływów kajakowych w okolicach mostu kolejowego. Zaapelował 

o zastosowanie się do zakazu. 

 

Pani Wójt ustosunkowała się do poruszonych kwestii.  

 

 

Punkt 7. 

 

Przewodniczący zamknął XI zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


