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Protokół Nr XVIII/2020 

 

z obrad XVIII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

08 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 1400, a zakończyła o godzinie 1700. Ustawowy 

skład Rady Gminy – 15 radnych, w sesji wzięło udział 13 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. 

 

 

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 XV, XVI 

i XVII sesji.  

2. Informacja o działalności Wójta Gminy Małkinia Górna w okresie od 9 grudnia 2019 r. 

do 08 stycznia 2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna 

na 2020 rok. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych. 

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

Gminy Małkinia Górna w miejscowości Małkinia Górna. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Małkini Górnej. 

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

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

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

Górna na lata 2020 – 2033. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

10. Wolne wnioski i sprawy różne. 

11. Zamknięcie sesji.  
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Punkt 1.  

 

Protokoły z XV, XVI, XVII sesji Rady Gminy przyjęte zostały jednogłośnie.  

Raporty przeprowadzonych głosowań są załączone do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 2. 

 

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

Małkinia Górna w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 08 stycznia 2020 r. 

 

Punkt 3. 

 

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

z organizacjami pozarządowymi – omówiła projekt uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 141/XVIII/2020 w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 

dla Gminy Małkinia Górna na 2020 rok. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 4.  

 

Pani Elżbieta Przywoźna – kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej – 

omówiła projekt uchwały.  

 

Pan Leszek Dębek – radny – wniósł zastrzeżenia do podstawy prawnej uchwały w zakresie art. 

40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – wskazał, że w podstawie prawnej projektu uchwały błędnie wskazano art.10 

ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.  

 
Pani Marzena Michałowska – mecenas – wyjaśniła, że w podstawie prawnej projektu uchwały należy 

wykreślić art. 10 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. Pozostałe zapisy są prawidłowe.  

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach. 

 

Pani Elżbieta Przywoźna, w imieniu Pani Wójt, złożyła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do 

projektu uchwały polegającą na tym, że podstawa prawna otrzymuje brzmienie: Na podstawie art.10 

ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 

z pózn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 

r. poz. 2068 z późn. zm.). 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszoną autopoprawkę.  

Autopoprawkę przyjęto jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  
 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  
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Rada Gminy podjęła uchwałę nr 142/XVIII/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Głosów za: 8, przeciw: 0, 

wstrzymujących się:5. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 
Punkt 5. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 143/XVIII/2020 w sprawie utworzenia ośrodka 

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

Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 6.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił 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 jednogłośnie podjęła uchwałę nr 144/XVIII/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie 

nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej. Głosów za: 9, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 4. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 7.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił 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 jednogłośnie podjęła uchwałę nr 145/XVIII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 13 

radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  
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Pan Leszek Dębek – złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt 8, tj.: Podjęcie uchwały 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 

2033 i pkt 9, tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok, ponieważ 

zdaniem radnego uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy 

finansowej dla Gminy Małkinia Górna na lata 2020 - 2033 mają wadę prawną.  

Pan Leszek Dębek przedstawił uzasadnienie do złożonego wniosku.  

 

Przewodniczący poddał po głosowanie wniosek radnego Leszka Dębka.  

 

Wniosek nie został przyjęty. Głosów za: 5, przeciw: 8, wstrzymujących się: 0. Głosowało 13 

radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 8. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 146/XVIII/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. Głosów za: 8, przeciw: 3, 

wstrzymujących się:2. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 9. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 147/XVIII/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. Głosów za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się:3. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 10.  

 

Pan Piotr Konferowicz- starszy informatyk w Urzędzie Gminy – przedstawił wymagania 

i założenia programu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

mazowieckiego”. Zachęcił do uczestnictwa w programie.  

 

Pan Arkadiusz Murawski poruszył następujące sprawy: 

- na jakim etapie jest sprawa doświetlenia  na ul. Piaski 

- poprosił o montaż dwóch lamp przy targowisku od strony kapliczki 

- na jakim etapie jest sprawa chodnika przy starych blokach kolejowych, na który został 

przekazany fundusz sołecki  
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Pan Jerzy Maliszewski podziękował za wybudowanie drogi w Treblince Góry. 

 

Pan Józef Jagiełło poruszył następujące sprawy: 

- mieszkańcy dopytują czy, kiedy i o ile zostanie podwyższona opłata za odbiór odpadów; 

- na jakim etapie jest inwestycja dotycząca budowy wałów przeciwpowodziowych. 

 

Pan Leszek Dębek: 

- w nawiązaniu do odpowiedzi na interpelację z listopada 2019 r. w sprawie kosztów budowy 

kanalizacji na ul. Brokowskiej zapytał, czy negocjacje prowadzone w tej sprawie 

są prowadzone od teraz, pomimo trwania budowy.  

- zapytał, co dalej ze szkołą w Kańkowie, czy budynek jest w jakiś sposób zadbany, czy jest 

jakikolwiek chętny na dzierżawę budynku.     

 

Pan Mirosław Niedźwiedź – poprosił, aby w związku ze wznowieniem połączeń autobusowych, 

gmina wystąpiła do powiatu o wyznaczenie przystanku autobusowego w Orle od strony 

Kaczkowa Nowego.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć poruszył następujące sprawy: 

 - w dalszym ciągu nie ma nagrań sesji na stronie internetowej gminy i BIP; 

- w dalszym ciągu nie zostały zrealizowane wnioski zgłoszone na sesji w dniu 09 grudnia 

2019 r. o naprawę drogi w Rostkach Wielkich oraz o naprawę oświetlenia kapliczki. Radny nie 

otrzymał również odpowiedzi w tej sprawie. 

- odpowiedzi na interpelacje radnych nie są udzielane w terminie; 

- brak odpowiedzi na wniosek do budżetu na 2020 r. Radny oczekuje odpowiedzi 

na przedmiotowe pismo.  

 

Pan Jacek Bogdan – poprosił o rozważanie montażu dwóch progów zwalniających na 

ul. Przedszkolnej.  

 

Pan Leszek Siwek poprosił o dopominanie się u PKP aby przy realizacji inwestycji kolejowej 

powstał parking przy ul. 1 Maja.  

 

Punkt 11. 

 

Przewodniczący zamknął XVIII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


