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Protokół Nr XIV/2019 

 

z obrad XIV sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

29 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 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 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.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

punktu: Stanowisko Wójta Gminy Małkinia Górna w sprawie wystąpienia sołtysa pana 

Zygmunta Kazanowskiego w dniu 15 października 2019 r.  

 

Rada Gminy przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. Głosów za: 11, przeciw: 3, 

wstrzymujących się: 0. Głosowało 14 radych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XII i XIII 

sesji Rady Gminy.  

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

3. Stanowisko Wójta Gminy Małkinia Górna w sprawie wystąpienia sołtysa pana 

Zygmunta Kazanowskiego w dniu 15 października 2019 r. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2020 rok.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

6. Wolne wnioski i sprawy różne. 

7. Zamknięcie sesji. 
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Protokół z XII sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. Raport 

przeprowadzonego głosowania są dołączone do niniejszego protokołu.  

 

Protokół z XIII sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie. Głosowało 14 radnych. Raport 

przeprowadzonego głosowania są dołączone do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odniósł się do sytuacji, która odbyła się na poprzedniej sesji Rady 

Gminy Małkinia Górna dotycząca wystąpienia sołtysa sołectwa Klukowo.   

 

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 Wójt odczytała swoje stanowisko w sprawie wystąpienia sołtysa pana Zygmunta 

Kazanowskiego w dniu 15 października 2019 r. Stanowisko załączone jest do protokołu.  

 

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy w obradach.  

 

Pan Leszek Dębek – złożył wniosek o zmianę porządku obrad polegająca na dodaniu pkt 4, tj. 

Dyskusja nad stanowiskiem Wójta Gminy oraz wypowiedzią Przewodniczącego Rady Gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie złożony wniosek.  

Rada Gminy odrzuciła złożony wniosek. Głosów za: 5, przeciw: 9, wstrzymujących się: 0. 

Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Wiesława Augustyniak – inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia oraz współpracy 

z organizacjami pozarządowymi – omówiła projekt uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 122/XIV/2019 w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 5. 

 

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

do projektu uchwały.  
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Pan Zbigniew Nietubyć – radny złożył wniosek aby w projekcie uchwały w sprawie dopłaty do 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzić 

następujące zmiany: 

1) w §1 wyraz „brutto” zastąpić wyrazem „netto”’ 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: Wskazana w §1  dopłata podlega zwiększeniu o podatek od 

towarów i usług w wysokości określonej w odrębnych przepisach, a przekazywana 

będzie ZGKiM sp. z o.o. na podstawie udokumentowanych zestawień ilości 

dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków. 

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

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

Zbigniew Nietubyć, pan Leszek Dębek, pani Wójt, pani Skarbnik Gminy, pan Sekretarz Gminy, 

pan Michał Perzyna.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożone wnioski.  

 

Rada Gminy odrzuciła wnioski. Głosów za: 5, przeciw: 8, wstrzymujących się: 1.  Raporty 

przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

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 123/XIV/2019 w sprawie w sprawie przyznania dopłaty do 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Głosów za: 12, 

przeciw: 1, wstrzymujących się: 1. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

Obrady opuścił radni Marcin Zawistowski 

 

Punkt 6. 

 

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:  

 

Pan Jacek Bogdan – Przewodniczący Rady Gminy – poruszył temat zapraszania sołtysów na 

sesji. Przeprosił za wypowiedź z początku sesji.  

 

Pan Arkadiusz Murawski:  

- młodzież przyjeżdzająca pociągiem do Małkini w godzinach rannych (około 7:30), idąc od 

stacji PKP do szkoły przechodzi pomiędzy samochodami (na wysokości sygnalizacji świetlnej). 

Z kolei kierowcy samochodów przejeżdżają na czerwonym świetle. Poprosił aby Policja  

podjęła interwencję w ww. kwestiach; 

- co się dzieję ze słupami oświetleniowymi przy stadionie MKS, do tej pory nie zostały 

zamontowane; 
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- co z lampami na ul. Piaski, które zostały sfinansowane z funduszu sołeckiego za rok 2018, 

do tej pory nie zadanie nie zostało zrealizowane;  

 - podziękował wszystkim mieszkańcom Gminy i nie tylko, za finansowe wsparcie mieszkanki 

Małkini Górnej w chorobie. Zachęcił do dalszego uczestnictwa w zbiórce.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć: 

- negatywnie ocenił pomysł odniesienia się przez panią Wójt do wypowiedzi sołtysa pana 

Zygmunta Kazanowskiego. Poprosił o przekazanie stanowiska w formie pisemnej; 

- odnosząc się do przeprosin Przewodniczącego Rady Gminy w związku z niezareagowaniem 

na wystąpienie sołtysa Zygmunta Kazanowskiego, stwierdził, że brak reakcji było właściwym 

postępowaniem i zawnioskował, aby Przewodniczy Rady Gminy nie ograniczał wypowiedzi 

sołtysów i innych osób uczestniczących w sesji. Radny wyraził zadowolenie, że 

Przewodniczący przeprosił sołtysów za swoją wypowiedź z początku sesji, niemniej jego 

zdaniem przeprosiny powinny mieć inną formą; 

- zapytał jakim schematem kieruje się pan Wójt przy zapraszaniu radnych na uroczystości 

gminne. Radni są zapraszani wybiórczo na uroczystości, np. na uroczystość jaką jest 100 

rocznica istnienia straży OSP w Małkini Górnej radni nie otrzymali zaproszenia, a na coroczne 

zawody strażackie już tak. Wskazał, że radni powiatowi nie są zapraszani na sesję Rady Gminy, 

jak również nie byli zaproszeni na dożynki gminne.  

- wskazał, że pojawiają się głosy, że w przyszłym roku podwyższona zostanie opłata za odbiór 

odpadów komunalnych. Zapytał, czy faktycznie są takie plany. Wskazał, że ZGKiM w Małkini 

Górnej odbiera również odpady w gminie Brok, w której opłaty za odpady są niższe niż w 

gminie Małkinia Górna. Punkty odbioru w Broku są w znacznie dalszej odległości niż w gminie 

Małkinia Górna. Zdaniem radnego należy się zastanowić czy to nie mieszkańcy gminy 

Małkinia Górna pokrywają różnice.  

- poprosił o przygotowanie przez ZGKiM zestawienia kosztów odbioru śmieci z gminy 

Małkinia Górna i Brok. 

 

 

Pan Józef Jagiełło: 

- odnosząc się do stanowiska Wójta Gminy i wypowiedzi pana Przewodniczącego, powiedział, 

że pełnił funkcję sołtysa i nie przypomina sobie, żeby kiedykolwiek miała miejsce sytuacja, 

jaka miała dzisiaj. Zdaniem radnego sołtysi zasługują na duży szacunek i podziękowania za 

wkładany wysiłek. Z rozmów przeprowadzonych z sołtysami wynika, że wynagrodzenie, które 

otrzymują nie jest adekwatne do zakresu obowiązków. Zdaniem radnego wskazane jest 

zaplanowanie podwyżki dla sołtysów w przyszłym budżecie; 

- kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie Gminno-Parafialnego Centrum Kultury 

w Małkini Górnej; 

- w nawiązaniu do pkt 18 z informacji z działalności Wójta radny zapytał, czy liczba protokołów  

w tym roku jest mniejsza, czy większa. Czy została rozstrzygnięta sprawa szacowania szkód, 

gdzie zostały zebrane zboża; 

- w nawiązaniu do pkt 27 wskazał, że w informacji powinno być wskazane, że w spotkaniu 

z mieszkańcami Zawist Podleśnych udział wziął Zastępca Starosty, a nie Starosty; 

 

Pan Leszek Dębek:  

-  odnosząc się do punktu 3 porządku obrad, powiedział, że wójt i radni jako osoby publiczne 

powinny być przygotowane na krytykę. Zdaniem radnego wypowiedź sołtysa nie była 

kontrowersyjna; 

- w nawiązaniu do pkt 13 informacji z działalności Wójta poprosił o bardziej szczegółowe 

informacje w tej sprawie (wydanie decyzji odmawiająca nakazania właścicielowi 



5 

 

nieruchomości przywrócenia stanu poprzedniego na gruncie lub wykonania urządzeń 

zapobiegającym szkodom);   

- w nawiązaniu do pkt 22 poprosił o informację ile w sumie złożono wniosków, uwag 

i protestów w sprawie budowy wałów przeciwpowodziowych i czy zostały one przekazane 

w terminie; 

 

Pan Leszek Siwek – podziękował pani Wójt i Radzie za drogę w Klukowie. Odniósł się do 

wypowiedzi sołtysa Zygmunta Kazanowskiego na sesji w dniu 15 października 2019 r.  

 

Pan Tadeusz Papuga - przekazał pani Wójt listę poparcia mieszkańców Daniłowo i Daniłówka 

Pierwsza dla budowy ciągu pieszo-rowerowego, z prośbą o jej przekazanie Staroście.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź – poinformował, że sołtys sołectwa Błędnica nie została 

poinformowana o sesji.  

 

Obrady opuścił radny Mirosław Niedźwiedź.  

 

Pani Wójt ustosunkowała się do poruszonych kwestii.  

 

Punkt 7. 

 

Przewodniczący zamknął XIV zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


