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Protokół Nr XIII/2019 

 

z obrad XIII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

15 października 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 1230, a zakończyła o godzinie 1500. Ustawowy 

skład Rady Gminy – 15 radnych, w sesji wzięło udział 14 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 Marzena Kulesza – Skarbnik 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 XII sesji 

Rady Gminy.  

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

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

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

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

Górna na lata 2019 – 2032. 

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

6. Wolne wnioski i sprawy różne. 

7. Zamknięcie sesji. 

 

W związku z uwagą radnego Zbigniewa Nietubycia do protokołu, Przewodniczący Rady 

Gminy wycofał z porządku obrad przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy. Poddał pod 

głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad w ww. zakresie.  

 

Wniosek o wycofanie z porządku obrad przyjęcia protokołu z XII sesji Rady Gminy został 

przyjęty. Głosów za: 13, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0. Głosowano 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny – powiedział, że wnioskuje o to aby protokoły z sesji były 

bardziej obszerne i zawierały wypowiedzi i stanowiska radnych, z uwagi na §27 pkt 5. Są to 

również sugestie mieszkańców.  
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Punkt 2. 

 

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

Małkinia Górna w okresie miedzy sesjami. Informacja jest załączona do protokołu.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, 

Handlu i Usług – omówiła projekt uchwały.  

 

Zastępcy Przewodniczących Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji 

w sprawie projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 119/XIII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

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

14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 4. 

 

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

do projektu uchwały.  

 

Podjęto dyskusję na temat projektu uchwały. W dyskusji udział wzięli: pan Józef Jagiełło, pan 

Zbigniew Nietubyć, pani Wójt, pani Skarbnik.  

 

Zastępcy Przewodniczących Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji 

w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 120/XIII/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 5. 

 

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

do projektu uchwały.  

 

Podjęto dyskusję na temat realizacji zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz 

płatności za wykonanie ul. Przedszkolnej. Udział wzięli: radny Arkadiusz Murawski, radny 
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Zbigniew Nietubyć, radny Jacek Bogdan, radny Marcin Zawistowski, pani Skarbnik Gminy, 

pan Sekretarz Gminy, pani Wójt.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny – wskazał, że należy rozważyć opracowanie regulaminu 

korzystania funduszu sołeckiego.  

 

Pan Leszek Dębek – radny – wskazał, że jego zdaniem wyodrębniony budżet powinny mieć 

również inne kluby sportowe działające na terenie gminy.  

 

Zastępcy Przewodniczących Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji 

w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 121/XIII/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Małkinia 

Górna na 2019 rok. Głosów za: 13, przeciw: 1, wstrzymujących się: 0. Głosowało 14 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 6. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że wpłynął protest mieszkańców ws. budowy 

wału przeciwpowodziowego, który umieszczony zostanie na BIP. Wpłynęło 5 interpelacji 

radnych.  

 

Radny Marcin Zawistowski zgłosił następujące sprawy: 

1. Nieporządek na ul. 1 Maja pozostawiony przez firmę INTERCOR 

2. Dlaczego nie została ogłoszona kolejna edycja budżetu obywatelskiego na rok 2019 r., 

jeżeli jedyny wniosek złożony w pierwszej edycji nie spełnił wymagań. W związku 

z niewykorzystaniem 100 000,00 zł z budżetu obywatelskiego poprosił o przeznaczenie 

tych środków na wyposażenie samochodu dla OSP. 

3. Awaria lampy na ul. Ostrowskiej.  

4. W nawiązaniu na punkt 22 sprawozdania z działalności wójta, tj. zakupy czujników 

jakości powietrza zapytał, czy zostały one zakupione w ramach dotacji 

z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw ,,MIAS MAZOWSZE 2019”, jeśli 

tak to dlaczego ta informacja ta nie została podana.  

 

Radny Józef Jagiełło poruszył następujące sprawy: 

 

1. Ile złożono wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jeśli tylko jeden, to co jest 

tego przyczyną. Zdaniem radnego być może wpływ na to miało zmniejszenie kwoty ze 

150 000,00 zł do 100 000,00 zł.   
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2. Nawiązując do pisma w sprawie udzielenia pomocy osobom bezdomnym na terenie 

gminy, zapytał ilu bezdomnych jest na terenie gminy Małkinia Górna i czy są one 

zidentyfikowane.  

3. Zapytał czy nie ma potrzeby przywrócenia w pewnych miejscach połączeń 

autobusowych. Czy skończyły się nabory w ramach programu rządu.  

 

Radny Mariusz Rytel-Andrianik poruszył następujące sprawy: 

1. Podziękował za parking w Prostyni. Przypomniał o budowie parkingu na drugiej działce 

przy Bazylice.  

2. Zapytał, czy istnieje możliwość utworzenia sieci gazowej w Prostyni, na jakim etapie 

są rozmowy z firmą Duon.  

 

Radna Dorota Koroś poruszyła następujące sprawy:  

1. W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego w Prostyni poprosiła o podjęcie działań 

zmierzających do zapewnienia przejścia przez przejazd pieszym oraz otwarcie przejazdu 

do 1 listopada.  

 

Radny Arkadiusz Murawski poruszył następujące sprawy: 

1. Fundusz sołecki z 2017 r. został przeznaczony na doświetlenie ulicy Piaski, do chwili 

obecnej nic w tej kwestii nie zostało zrobione.  

2. Radny zwraca się o pomoc przy montażu słupów oświetleniowych wokół stadionu 

gminnego. 

3. Mieszkańcy ulicy Wilczyńskiego zwracają się o zakup koszy na śmieci – 2 sztuki; 

4. Odnosząc się do przedstawionej koncepcji budowy wału, poinformował, że mieszkańcy 

nie zgadzają się na tego rodzaju rozwiązanie. Wał jest potrzebny, ale w innej formie.  

5. Poprosił o przygotowanie drogi dojazdowej na cmentarz. 

6. Podziękował za ulicę Piaski.  

 

Radny Leszek Dębek poruszył następujące sprawy: 

1. zapytał o dalszą procedurę w związku ze złożonymi pismami i protestami;  

2. na jakim etapie jest realizacja projektu z pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. 

 

Radny Zbigniew Nietubyć poruszył następujące sprawy: 

1. Radny wnioskuje o ponowne spotkanie konsultacyjne odnośnie budowy wałów 

przeciwpowodziowych. Kto podjął decyzję o przyjęciu tej koncepcji budowy wałów, 

która jest najbardziej niekorzystna dla mieszkańców gminy. Gdzie będzie można 

zapoznać się ze stanowiskiem gminy ws. budowy wałów. 

2. Zapytał, czy będzie kolejna sesja w październiku, ponieważ z dniem 31.10.2019 r. traci 

ważność uchwała Nr 339/LIII/2018 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 16 

października 2018 r. w sprawie przyznania dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

3. Złożył życzenia nauczycielom z okazji dnia edukacji narodowej.  

 

Pani Hanna Magrzyk – sołtys sołectwa Małkinia Mała-Przewóz – podziękowała 

Przewodniczącemu rady Gminy za podjęte działania w sprawie przejazdu kolejowego 

w Małkini Małej Przewóz oraz pani Wójt za podjęcie tematu ws. budowy gazu na Przewozie.  

Poprosiła o pochylenie się na sprawą budowy oświetlenia finansowanego z funduszu 

sołeckiego na bieżący rok oraz protestów i wniosków mieszkańców Małkinia Mała Przewóz 

ws. budowy wałów przeciwpowodziowych. 
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Pan Zygmunt Kazanowski – sołtys sołectwa Klukowo – poruszył następujące sprawy: 

1. Dlaczego Gmina odmówiła pomocy w zakupie sprzętu medycznego dla Szpitala 

Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej i dlaczego nie została udzielona o tej sytuacji 

żadna informacja; 

2. Sołtys w zbyt krótkim terminie został poinformowany o konsultacjach dotyczących 

przywrócenia transportu autobusowego oraz budżecie obywatelskim na 2020 r.; 

3. W sprawie budowy wałów przeciwpowodziowych – sołtys uważa, że jego stanowisko 

nie zostało wysłuchane podczas konsultacji; 

4. Sołtys zwrócił uwagę na uaktualnienie danych osobowych dotyczących jego wyboru 

(dane te są uaktualnione bezpośrednio po wyborze w marcu 2019 r.). 

5. Poruszył temat projektu i wykonania drogi w Klukowie.  

 

 

Pani Wójt ustosunkowała się do poruszonych kwestii.  

 

Punkt 12. 

 

Przewodniczący zamknął XIII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


