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Protokół Nr XVI/2019 

 

z obrad XVI sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

09 grudnia 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 1500, a zakończyła o godzinie 2230. 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 

następujących punktów: 

− Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Ostrowskiego; 

− Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna 

na lata 2020 - 2033;  

− Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2020 rok;  

− Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok;  

− Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

na 2020 rok. 

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć złożył wniosek formalny, aby poddać pod głosowanie każdy punkt w 

trybie oddzielnego głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie złożony wniosek.  

 

Rada Gminy przyjęła złożony wniosek. Głosów za: 12, przeciw: 2, wstrzymujących się:0. 

Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad 

polegającą na wprowadzeniu punktu: Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożony wniosek. Głosowało 14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad 

polegającą na wprowadzeniu punktu: Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033.  

 

Rada Gminy przyjęła złożony wniosek. Głosów za: 12, przeciw: 2, wstrzymujących się:0. 

Głosowało 14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad 

polegającą na wprowadzeniu punktu: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Małkinia Górna na 2020 rok. 

Rada Gminy przyjęła złożony wniosek. Głosów za: 9, przeciw: 4, wstrzymujących się:1. 

Głosowało 14 radnych. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad 

polegającą na wprowadzeniu punktu: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Gminy na 2020 rok.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożony wniosek. Głosowało 14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad 

polegającą na wprowadzeniu punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy 

stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożony wniosek. Głosowało 14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.  

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

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Małkinia Górna za lata 2017 – 2018”. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Małkinia Górna na rok szkolny 2019/2020. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu polityki zdrowotnej 

pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców 

gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie 

Gminy Małkinia Górna w miejscowości Prostyń. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Prostyni. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Małkinia 

Górna wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z o.o. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 

na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Małkinia 

Górna na lata 2019 – 2032. 

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

13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Ostrowskiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna 

na lata 2020 – 2033. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2020 rok. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy 

na 2020 rok. 

18. Wolne wnioski i sprawy różne. 

19. Zamknięcie sesji.  

 

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. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

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 126/XVI/2019 w sprawie przyjęcia „Raportu 

z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna za lata 2017 – 2018”. 

Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

 

Punkt 4. 

 

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

oświatowych – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczących Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 127/XVI/2019 w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2019/2020. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Izabela Szymańska – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr – przedstawiła 

informacje na temat projektu uchwały i zasadności jej podjęcia uchwały.  

 

Pan Leszek Siewek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego – odczytał 

wniosek Komisji do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna: 

Komisja wnioskuje, aby: 

1) § 10 ust. 1 otrzymał brzmienie: Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, zawiadamiając 

radnych o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej na pięć dni przed terminem 

obrad. 

2) § 18 pkt 2 otrzymał brzmienie: informację o bieżącej działalności Wójta w okresie 

między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie złożone wnioski.  

 

Rada Gminy odrzuciła wniosek, aby § 10 ust. 1 otrzymał brzmienie: Sesje zwołuje 

Przewodniczący Rady, zawiadamiając radnych o terminie, miejscu i porządku obrad najpóźniej 

na pięć dni przed terminem obrad. Głosów za: 5, przeciw: 6, wstrzymujących się: 3. Głosowało 

14 radnych.  

Rada Gminy odrzuciła wniosek, aby § 18 pkt 2 otrzymał brzmienie: informację o bieżącej 

działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. 

Głosów za: 6, przeciw: 7, wstrzymujących się: 1. Głosowało 14 radnych.  

Raporty przeprowadzonych głosowań są załączone do niniejszego protokołu.  

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 128/XVI/2019 w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu 

Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. Głosowało 14 

radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 6. 

 

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

z organizacjami pozarządowymi – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji w sprawie 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 129/XVI/2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu 

polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej 

mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024. Głosów za: 14, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 0. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 7. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka 

wsparcia Klub „Senior+” na terenie Gminy Małkinia Górna w miejscowości Prostyń.  

 

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 podjęła uchwałę nr 130/XVI/2019 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub 

„Senior+” na terenie Gminy Małkinia Górna w miejscowości Prostyń. Głosów za: 14, przeciw: 

0, wstrzymujących się: 0. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 8. 

 

Pan Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Prostyni.  

 

Podjęto dyskusję na temat projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji w sprawie 

projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 131/XVI/2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Prostyni. Głosów za: 13, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 9. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy– omówiła projekt uchwały. Przedstawiła informacje na 

temat przyczyn wniesienia przez Gminę Małkinia Górna wkładu pieniężnego do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o.  

 

Podjęto dyskusję na temat projektu uchwały oraz kondycji finansowej ZGKiM sp. z o.o.  
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Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

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 podjęła uchwałę nr 132/XVI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez 

Gminę Małkinia Górna wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 5. Głosowało 14 

radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 10. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy - omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.  

 

Podjęto dyskusję na temat 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 podjęła uchwałę nr 133/XVI/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Głosów za: 9, przeciw: 3, wstrzymujących się: 2. 

Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 11. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2019 – 2032.  

 

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 podjęła uchwałę nr 134/XVI/2019 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2019 – 2032.  

Głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 5. Głosowało 14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  
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Punkt 12. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu 

uchwały polegającej na dodaniu § 5 w brzmieniu: „Ustala się plan wydatków na 

przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, zgodnie 

z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 5. Tym samym dotychczasowy § 5 

otrzymuje nr 6, a 6 nr 7.  

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszoną autopoprawkę. Głosowało 14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

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 podjęła uchwałę nr 135/XVI/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 

rok. Głosów za: 9, przeciw: 3, wstrzymujących się: 2. Głosowało 14 radnych.  

 

Punkt 13. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt 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 podjęła uchwałę nr 136/XVI/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego. Głosów za: 14, przeciw: 0, wstrzymujących 

się: 0. Głosowało 14 radnych.  

 

Punkt 14. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 

projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 

2020 – 2033.  

 

Przewodniczący odczytał wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały: w 

załączniku nr 2: w poz. 1.3.2.32 – Dofinasowanie „Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy 

drodze powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne – Kańkowo” kwotę 125 000,00 zastępuje się 

kwotą 550 000,00 zł; kwotę 300 000,00 zastępuję się kwotą 0,00 zł; 

w poz. 1.3.2.10.- „Budowa ulicy folwarcznej w Kiełczewie” kwotę 921 030,00 zł zastępuje się 

kwotą 796 030,00 zł; 
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- w poz. 1.3.2.8. – Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna” 

kwotę 4 015 322,00 zł zastępuję się kwotą 3 715 322,00 zł; kwotę 7 000 000,00 zł zastępuję się 

kwotą 7 300 000,00 zł. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszoną autopoprawkę. Głosowało 14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji w sprawie 

projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 137/XVI/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. Głosów za: 9, przeciw:0, wstrzymujących się: 2. 

Głosowało 11 radnych. Nie głosowało 3 radnych. 

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.  

 

Punkt 15. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2020 rok. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – przedstawiła główne założenia dla budżetu gminy 

Małkinia Górna na 2020 rok.  

 

Przewodniczący odczytał wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały: 

W klasyfikacji dz. 010, rozdz.01010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się o kwotę 300 000,00 

zł zaplanowaną na „Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Małkinia Górna” 

z przeznaczeniem na dofinansowanie „Budowy ciągu pieszo- rowerowego przy drodze 

powiatowej nr 2653W Zawisty Podleśne – Kańkowo”. 

W klasyfikacji dz. 600, rozdz. 60016 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 125 000,00 zł. 

Zaplanowaną na „Budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2653W 

Zawisty Podleśne – Kańkowo”.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszoną autopoprawkę. Głosowało 14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 138/XVI/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia 

Górna na 2020 rok. Głosów za: 9, przeciw:0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 11 radnych. 

Nie głosowało 3 radnych.  
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Punkt 16. 

Przewodniczący przedstawił informacje na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 139/XVI/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy 

na 2020 rok. Głosowało 14 radnych.  

 

Punkt 17. 

 

Przewodniczący przedstawił informacje na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

planu pracy Komisji Rady Gminy na 2020 rok.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 140/XVI/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy na 2020 rok. Głosowało 14 radnych.  

 

Punkt 18. 

 

W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:  

 

Pan Tadeusz Papuga – podziękował za: wiatę przystankową dla dzieci, za przebudowany 

przejazd kolejowy, który jest bardzo dobrze zrobiony, za oświetlenie drogi powiatowej 

w Żachach Pawłach oraz za rozpoczęcie prac związanych z budową ogrodzenia wokół starej 

szkoły w Daniłowie. Podziękował za ujęcie w budżecie gminy drogi w Daniłowie.  

 

Pan Arkadiusz Murawski zgłosił następujące sprawy: 

- zamontowanie lamp  na stadionie MKS; 

- podziękował za zlecenie na montaż oświetlenia ulicznego i montażu lamp ledowych przy 

posesji 30,32,34. Poprosił o montaż przynajmniej jednej lampy w uliczce do państwa 

Rostkowskich.  

- mieszkańcy starych bloków kolejowych skarżą się na smród i obecność szczurów w związku 

ze składowiskiem śmieci na terenie ZGKiM; 

 

Pan Leszek Siwek zapytał, czy sprawa budowy wału przeciwpowodziowego w gminie 

Małkinia Górna jest już nieaktualna. Zawnioskował o budowę wału na odcinku Klukowo – 

Glina.   

 

Pan Zbigniew Nietubyć poruszył następujące sprawy: 

- wskazał, że nagrania z sesji nie są udostępniane na BIP Gminy Małkinia Górna, a jedynie na 

youtube; 

- wniósł o naprawę oświetlenia kapliczki; 

- zapytał, czy drogi asfaltowe będą podlegały przeglądowi, bo w niektórych miejscach są 

bardzo duże ubytki np. w miejscowości Rostki Kępina. Poprosił o ich uzupełnienie na całej 

szerokości jezdni.  

 

Pani Dorota Koroś poinformowała, że w dalszym ciągu trwa awaria oświetlenia w centrum 

Kiełczewa. Poprosiła o montaż iluminacji świątecznych w Kiełczewie.  
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Pan Leszek Dębek – zapytał, czy są już jakiekolwiek postanowienia RZGW w Lublinie 

w sprawie budowy wałów przeciwpowodziowych. W nawiązaniu do złożonej interpelacji 

w sprawie kosztów podłączenia kanalizacji na ul. Brokowskiej zapyta, czy są już stosowane 

wyliczenia.  

 

Pan Józef Jagiełło – poprosił o interwencję do zakładu Rockwool aby zarząd uczulił 

pracujących tam kierowców, aby przed wyjazdem sprawdzali samochody i oczyszczali naczepy 

z zalegającego na nich lodu.  

 

Pan Jacek Bogdan podziękował za rzetelne sprzątniecie parkingu przy PKP w Małkini Górnej.  

 

Pan Jerzy Maliszewski – podziękował za rozpoczęcie prac związanych z budową drogi 

w Treblince Góry.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź wskazał, że w dalszym ciągu nie została naprawiona awaria lamp 

w Błędnicy. Poprosił o iluminacje świąteczne  przy drodze wojewódzkiej.  

 

Pani Wójt poinformowała, że odpowiedzi udzieli w formie pisemnej.   

 

Przewodniczący Rady Gminy i pani Wójt złożyli życzenia świąteczne i noworoczne. 

 

Punkt 19. 

 

Przewodniczący zamknął XVI zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


