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Protokół Nr XV/2019 

 

z obrad XV sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

20 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im Fryderyka Chopina, przy 

ul. Leśnej 15, pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1400, a zakończyła o godzinie 1900. 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, 

- Pan Piotr Woźniak - Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, 

- kierownicy referatów Urzędu Gminy, 

- kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 

- przedstawiciele lokalnych mediów, 

- mieszkańcy gminy Małkinia Górna. 

Punkt 1. 

 

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

zebranych. Po przywitaniu Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XIV sesji 

Rady Gminy.  

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

3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

gminnych. 

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

5. Podjęcie stanowiska Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie „Obwałowania rzeki Bug 

w km 95+000 – 103+000 odcinek Rostki Wielkie - Małkinia Górna – Klukowo, gmina 

Małkinia Górna, powiat ostrowski”. 

6. Wolne wnioski i sprawy różne. 

7. Zamknięcie sesji.  

 

Protokół z XIV sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie. Głosowało 14 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 miedzy sesjami. Informacja jest załączona do protokołu.  
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Punkt 3. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały w sprawie wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.  

 

Pani Urszula Fidorczuk – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 

Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska – złożyła wniosek Komisji o 

wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych polegającą na tym, aby w §2 ust. 2 pkt 2 projektu uchwały wykreślić 

zwrot: oraz szerokość jego zajęcia. 

Przewodniczący poddał złożony wniosek pod głosowanie.  

 

Wniosek o wprowadzenie zmiany do projektu uchwały został przyjęty. Głosowało 14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 124/XV/2019 w sprawie wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 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. 

 

Przewodniczący 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 125/XV/2019 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2019 rok. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 5. 

 

Pan Jacek Bogdan - Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił informacje na temat 

omawianego punktu. Odczytał pismo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

dotyczące planowanej budowy wałów przeciwpowodziowych w gminie Małkinia Górna oraz 

projekt stanowiska Rady Gminy stanowiącego odpowiedź na przedmiotowe pismo.  

 

Podjęto dyskusję na temat zasadności budowy wałów przeciwpowodziowych w gminie 

Małkinia Górna oraz wybranej koncepcji. W dyskusji udział wzięli radni, pani Wójt, dyrektor 
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RZGW oraz mieszkańcy, którzy przedstawili swoje argumenty za i przeciw budową wałów 

przeciwpowodziowych.  

 

Obrady opuścił radny Mariusz Rytel – Andrianik. 

 

W wyniku przeprowadzonych rozmów Rada Gminy Małkinia Górna wypracowała następujące 

stanowisko:  

Rada Gminy Małkinia Górna po zapoznaniu się z wnioskami, protestami i opiniami 

mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości położonych na terenach zagrożonych powodzią, 

którzy w sposób szczególny narażeni są na działania żywiołu wody i zapoznaniu się z pismem 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Lublinie z dnia 06 listopada 2019 r. przedstawia, co następuje. 

W dniu 14 lutego 2018 r. Rada Gminy Małkinia Górna na XLV sesji przyjęła stanowisko 

w sprawie zagrożenia powodziowego miejscowości Małkinia Górna oraz innych miejscowości 

Gminy leżących w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bug. Powyższe stanowisko spotkało się z 

akceptacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które podjęło skuteczne 

działania zmierzające do budowy wałów przeciwpowodziowych, za które Rada Gminy dziękuje.  

Przyjęte przez inwestora rozwiązania, przedstawione na zorganizowanych przez Wójta 

Gminy Małkinia Górna konsultacjach społecznych, spotkały się z brakiem zgody części 

mieszkańców naszej Gminy. Wniesiono 11 uwag i protestów, które zostały przekazane 

do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w celu ich przeanalizowania zgodnie 

z kompetencjami. Rada Gminy nie posiada bowiem w swoich kompetencjach wydawania 

fachowej, technicznej opinii na temat proponowanego przebiegu wału. Jest to zadanie 

inwestora, którym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  

Problem jest bardzo złożony i zdajemy sobie sprawę, że zadowolenie wszystkich stron 

jest bardzo trudne do osiągnięcia. Jednakże na pewno w interesie Gminy jest to, by obszary 

leżące na jej terenie nie były zalewane, a majątek naszych mieszkańców był zabezpieczony 

przed powodziami. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia i życia, jakie przynosi powódź, 

w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, zabezpieczenie ich mienia, a także całej infrastruktury, 

z której korzystają: drogi, kolej, sieć energetyczna, oczyszczalnia ścieków, sieć handlowa, stacje 

benzynowe Rada Gminy Małkinia Górna podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 14 lutego 2018 

r.  

Rada Gminy Małkinia Górna wnosi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Lublinie o kontynuację prac związanych z realizacją zadania „Obwałowania rzeki Bug w km 

95+000 – 103+000 odcinek Rostki Wielkie - Małkinia Górna – Klukowo, gmina Małkinia 

Górna, powiat ostrowski” z uwzględnieniem wniosków mieszkańców w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. Zwracamy się z prośbą, aby oczekiwana od kilkudziesięciu lat przez 

mieszkańców Gminy Małkinia Górna budowa wałów przeciwpowodziowych, z zachowaniem 

optymalnych dla mieszkańców rozwiązań, mogła być zrealizowana.  

Rada Gminy podjęła stanowisko w sprawie „Obwałowania rzeki Bug w km 95+000 – 103+000 

odcinek Rostki Wielkie - Małkinia Górna – Klukowo, gmina Małkinia Górna, powiat 

ostrowski”. Głosów za: 8, przeciw: 0, wstrzymujących się: 5. Głosowało 13 radnych.  

 

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

 

Pan Marcin Zawistowski zapytał o następujące sprawy: 

- czy w związku z planowanym zamknięciem wjazdu na stację Małkinia, czy został 

zorganizowany parking zastępczy, 

- czy jest jakaś informacja gdzie będzie zatrzymywała się komunikacja zastępcza Kolei 

Mazowieckich,  

- uszkodzona na lampa oraz pochylony słup przy ul. Kościelnej, 

- wyrównanie ul. Strażackiej. 

 

Pani Dorota Koroś zapytała o następujące sprawy: 

- czy wiadomo co się dzieje na przejeździe kolejowym w Prostyni, miał być otwarty 

20.11.2019r.  

- czy i kiedy będzie równanie dróg. Równania wymaga ul. Leśna w Kiełczewie.  

 

Pan Tadeusz Papuga poinformował, że mieszkańcy Żachów-Pawłów przypominają o sprawie 

montażu 4 lamp. Lampy miały być zamontowane pół roku temu – przy posesji nr 104.  

 

Pan Leszek Siwek – poprosił o podjęcie działań zmierzających do utworzenia parkingu przy ul. 

1 Maja.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź – przypomniał o naprawie lampy w Błędnicy.  

 

Pan Józef Jagiełło poinformował, że mieszkańcy zgłaszają potrzebę montażu stojaków 

rowerowych przy targowisku gminnym oraz zapytał czy droga dojazdowa do placu 

manewrowego zostanie wyrównana.  

 

Pani Urszula Fidorczuk – zgłosiła awarię oświetlenia na ul. Leśnej.  

 

Pan Jerzy Maliszewski – poprosił o wymianę lamp w miejscowości Grądy. Podziękował za 

rozstrzygniecie przetargu na budowę drogi w miejscowości Treblinka Góry.  

 

Pan Jacek Bogda poprosił o wystąpienie do Intercor o uzyskanie informacji na jakim odcinku 

pobudowana zostanie droga serwisowa w Małkini.  

 

Pan Leszek Dębek – zapytał o nawierzchnię ul. Przedszkolnej.  

 

Pani Wójt ustosunkowała się do poruszonych kwestii.  

 

Punkt 7. 

 

Przewodniczący zamknął XV zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


