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Protokół Nr XVII/2020 

 

z obrad XVII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

03 stycznia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Małkini Górnej, 

pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1200, a zakończyła o godzinie 1230. 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 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” na terenie 

Gminy Małkinia Górna w miejscowości Małkinia Górna; 

− Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Małkini Górnej;  

− Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny – zapytał, czy sesja Rady Gminy jest prawomocna, ponieważ 

nie został dochowany termin na dostarczenie materiałów radnym i czy nie należy wycofać 

z porządku obrad wszystkich uchwał.  

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

Pan Marcin Zawistowski - Wiceprzewodniczący Rady Gminy – złożył wniosek o wycofanie 

z porządku obrad punktów nr: 2,3,4,5,6,7.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek.  

 

W trakcie głosowania nastąpiła awaria systemu, w związku z czym Przewodniczący zarządził 

ponowne głosowanie nad wnioskiem Wiceprzewodniczącego Marcina Zawistowskiego.  

Raport z nieprawidłowego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Rada Gminy przyjęła złożony wniosek. Głosów za: 8, przeciw: 1, wstrzymujących się:1. 

Głosowało 10 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Pan Leszek Dębek – radny – złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punktów:  

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

− Wolne wnioski i sprawy różne. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad.  

Rada Gminy odrzuciła złożony wniosek. Głosów za: 5, przeciw: 7, wstrzymujących się: 2. 

Głosowało 14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z XV i XVI 

sesji.  

2. Zamknięcie sesji.  

 

Punkt 2.  

 

Przewodniczący zamknął XVII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


