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Protokół Nr XII/2019 

 

z obrad XII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

17 września 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 1700. Ustawowy 

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

w załączeniu do protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi i goście według załączonej listy obecności oraz: 

- Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy, 

- Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy, 

- Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy, 

- Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – elekt, 

- 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 XI sesji Rady 

Gminy.  

2. Informacja o działalności Wójta Gminy Małkinia Górna w okresie miedzy sesjami. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia 

Górna. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia 

Górna. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

6. Podjęcie 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 i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych 

w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia 

Górna. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego. 

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

Górna na lata 2019 – 2032. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Małkinia Górna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Małkinia Górna.  
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12. Wolne wnioski i sprawy różne. 

13. Zamknięcie sesji.  

 

Protokół z XI sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie. Głosowało 15 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 22 lipca 2019 r. do 17 września 2019 r. Informacja jest załączona 

do protokołu.  

Punkt 3. 

 

Pan Krzysztof Kołota – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawił 

informacje na temat skargi i sposobu jej rozpatrzenia.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny – zapytał dlaczego w Biuletynie Informacji Publicznej 

publikowane są wybiórczo zapytania ofertowe oraz dlaczego Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji nie wystąpiła z wnioskiem o opracowanie Regulaminu dla zamówień publicznych 

poniżej progu. Zdaniem radnego dla transparentności działania Urzędu należy taki regulamin 

opracować.  

 

Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na poruszone kwestie.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 110/XII/2019 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 11, przeciw: 3, wstrzymujących się: 1.  

Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 4. 

 

Pan Krzysztof Kołota – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawił 

informacje na temat skargi i sposobu jej rozpatrzenia.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny – wskazał, że na przedmiotowych skargach brakuje dekretacji 

Przewodniczącego Rady Gminy na skardze. Zdaniem radnego nie zachowany został termin 

obowiązujący w kodeksie postępowania administracyjnego, gdyż skarga powinna być 

rozpatrzona w ciągu 30 dni.  

 

Podjęto dyskusję na temat terminu rozpatrzenia skargi i czynności z tym związanych. Udział 

wzięli: pan Zbigniew Nietubyć, pan Jacek Bogdan, pan Krzysztof Kołota, pani Marzena 

Michałowska, pan Józef Jagiełło, pani Wójt.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 111/XII/2019 w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 11, przeciw: 3, wstrzymujących się: 1.  
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Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, 

Handlu i Usług – omówiła projekt uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 112/XII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 15 

radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Danuta Barszcz – inspektor ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej szkół i placówek 

oświatowych – omówiła projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 113/XII/2019 zmieniająca 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 i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 

zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę 

Małkinia Górna. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 7. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 113/XII/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania 

inwestycyjnego. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  
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Punkt 8. 

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały zgodnie 

z uzasadnieniem.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał autopoprawkę do projektu uchwałę, a następnie poddał 

ją pod głosowanie. Autopoprawka: W załączniku nr 1 rubryka 14.1 (str. 17) – spłaty rat 

kapitałowych wynikające wyłącznie z tytułu zaciągniętych zobowiązań, otrzymuje taką sama 

treść jak rubryka 5 (str.5) - rozchody budżetu, ze względu na zawartą w dniu 16-go września 

br. umowę na kredyt długoterminowy. 

 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 114/XII/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 14, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało 15 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 9. 

 

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 115/XII/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Małkinia 

Górna na 2019 rok. Głosów za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. Głosowało 15 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 10. 

 

Pani Wójt omówiła projekt uchwały. Podziękowała pani Krystynie Wetoszce za współpracę.  

 

Wniosek Wójta o odwołanie Skarbnika Gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 116/XII/2019 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Małkinia Górna. Głosów za 14, przeciw: 0, wstrzymujących się:1. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Punkt 11.  

 

Pani Wójt przedstawiła panią Marzenę Kuleszę – kandydatkę na Skarbnika Gminy Małkinia 

Górna.  

 

Wniosek Wójta o odwołanie Skarbnika Gminy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 117/XII/2019 w sprawie powołania Skarbnika Gminy 

Małkinia Górna. Głosów za 14, przeciw: 0, wstrzymujących się:1. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 12. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał odpowiedź Marszałka Województwa Mazowieckiego 

na stanowisko Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki 

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

gospodarki odpadami/regulacji prawnych. 

 

Pan Józef Bogucki – poinformował o możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji 

fotowoltaicznej. Przedstawił informacje dotyczące ASF.  

 

Radny Marcin Zawistowski poruszył następujące kwestie: 

1) Jak wygląda wykup gruntów na poszerzenie drogi do cmentarza, jak wygląda 

projektowanie wjazdu, czy jest ono powiązane z firmą, która nie wywiązała się 

z projektowania małej obwodnicy.  

2) Na jakim etapie jest realizacja wodociągu w Małkini Małej – Przewóz? 

3) Nieporządek na ulicach pozostawiony przez podwykonawców inwestycji; 

4) Nieestetyczne i przepełnione kontenery na używaną odzież; 

5) Czy przewidziane są konsultacje społeczne w sprawie budowy wiaduktu w Małkini 

Górnej? Poprosił o zawnioskowanie do wykonawcy o przeprowadzenie konsultacji 

społecznych z mieszkańcami w tej sprawie.  

6) Na jakim etapie jest opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Małkinia Górna? Czy jest wstępna koncepcja, z którą radni mogliby się zapoznać? 

7) Poprosił o wystąpienie do MZDW o odtworzenie rowu przy ul. Ostrowskiej 

8) Czy prace realizowane przez proboszcza przy starej plebani są prowadzone 

z zachowaniem wszystkich procedur? Czy gmina nie jest narażona na utratę 

dofinansowania? 

9) Na kiedy planowane jest otwarcie przejazdu kolejowego. 

 

Radny Krzysztof Kołota: 

 

1) Na jakim etapie jest budowa wodociągu w Zawistach Nadbużnych? 

2) Uszkodzony przez ciężarówkę chodnik przy kościele. 

 

Radny Arkadiusz Murawski: 
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1) Czy 3 nowe lampy ledowe zamontowane na ul. Nurskiej są sfinansowane z funduszu 

sołeckiego, czy z budżetu gminy? 

2) Na jakim etapie jest realizacja zadania finansowanego z funduszu sołeckiego 

polegającego na doświetleniu uliczek odchodzących od ul. Piaski? 

3) Poprosił o informację co jest czyje na starych blokach kolejowych.  

4) Co się dzieje z pracami na ul. Nurskiej.  

5) Podziękował za budowę ul. Piaski 

 

Radny Józef Jagiełło:  

 

1) Podziękował pani mecenas za pomoc prawną mieszkańcom Kańkowa; 

2) Czy przy wypłacaniu odszkodowań za suszę będą zaliczane uprawy zbóż  

3) Poinformował, że sanepid zwraca się z prośbą o niezbieranie owoców lasu na terenach 

gdzie występuje ASF. 

 

Radny Mirosław Niedźwiedź: 

 

1) Poprosił o naprawę drogi w Błędnicy pomiędzy nr 110 a 118; 

2) Czy projekt na drogę w Błędnicy nie stracił ważności? 

 

 

Radny Jacek Bogdan: 

 

1) Poprosił o podjęcie działań zmierzających do oczyszczenia studzienek 

na ul. Biegańskiego. 

 

 

Radny Leszek Dębek poruszył następujące sprawy: 

 

1) Słupy na chodniku przy ul. Nurskiej miały być usunięte. Zrobiono chodniki, a słupy 

zostały.  

2) Czy jest możliwość wykonania czyszczenia Bużyska (od Zawist Nadbużnych 

do Małkini) przez gminę lub inne instytucje zajmujące się wodami. 

 

Pani Wójt ustosunkowała się do poruszonych kwestii.  

 

Punkt 12. 

 

Przewodniczący zamknął XII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


