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Protokół Nr XIX/2020 

 

z obrad XIX sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

03 lutego 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 1650. Ustawowy 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie zmian 

w porządku obrad polegających na wprowadzeniu następujących punktów: 

− Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Małkinia 

Górna darowizny nieruchomości; 

− Przekazanie informacji w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 

− Informacja w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Małkinia Górna a Skarbem 

Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrów 

Mazowiecka. 

 

Rada Gminy przyjęła zgłoszony wniosek. Głosów za 13, przeciw:1, wstrzymujących się 0. 

Głosowało 14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest załączone do niniejszego protokołu.  

 

Porządek obrad: 

 

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

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

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Małkinia Górna na 

lata 2020 – 2024. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu 

w Gminie Małkinia Górna na 2020 rok. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków 

i klubów dziecięcych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Małkinia 

Górna darowizny nieruchomości. 

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

Górna na lata 2020 – 2033. 

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

11. Przekazanie informacji w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; 

12. Informacja w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Małkinia Górna a Skarbem 

Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ostrów 

Mazowiecka. 

13. Wolne wnioski i sprawy różne. 

14. Zamknięcie sesji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 02 lutego 2020 r. wpłynęły 

do protokołu uwagi radnego Zbigniewa Nietubycia, które nie zostały uwzględnione.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć nie złożył wniosku o wprowadzenie zmian do protokołu z XVIII sesji.  

 

Do obrad dołączył wiceprzewodniczący Marcin Zawistowski.  

 

Pan Jacek Bogdan – Przewodniczący Rady Gminy – złożył wniosek o wycofanie z porządku 

obrad przyjęcie protokołu z XVIII sesji.  

 

Rada Gminy przyjęła złożony wniosek. Głosów za: 13, przeciw:0, wstrzymujących się: 2.  

Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 2. 

 

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

Małkinia Górna w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 03 lutego 2020 r. 

 

Punkt 3. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – 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.  
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 148/XIX/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dla Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2024. Głosowało 15 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.  

 

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 149/XIX/2020 w sprawie przyjęcia Programu 

Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2020 rok. Głosowało 

15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  
 

Punkt 5. 

 

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 jednogłośnie podjęła uchwałę nr 150/XIX/2020 wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 15 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.  

 

Pan Leszek Dębek – radny – złożył wniosek, aby w §1 projektu uchwały otrzymał brzmienie: 

Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 

100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100). 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek.  
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Rada Gminy przyjęła złożony wniosek. Głosów za: 8, przeciw: 5, wstrzymujących się: 2. 

Głosowało 15 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 151/XIX/2020 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis 

do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Głosów za:14, przeciw:0, wstrzymujących się: 1. 

Głosowało 15 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 152/XIX/2020 w sprawie przyjęcia planu 

nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. Głosów za 13, 

przeciw: 0, wstrzymujących się: 2. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 8. 

 

Pani Bożena Kordek - Wójt - 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 jednogłośnie podjęła uchwałę nr 153/XIX/2020 w sprawie wyrażenia zgody 

na przyjęcie na rzecz Gminy Małkinia Górna darowizny nieruchomości. Głosowało 15 

radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 9. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – 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 154/XIX/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. Głosów za: 10, przeciw: 0, 

wstrzymujących się:5. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 10. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji w sprawie 

projektu uchwały.  

 

Podjęto dyskusję na temat projektu uchwały. W dyskusji udział wzięli radni: Zbigniew 

Nietubyć, Arkadiusz Murawski, Józef Jagiełło, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.  

 

Pan Tadeusz Papuga złożył wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w punkcie 10. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie złożony wniosek.  

 

Rada Gminy przyjęła złożony wniosek. Głosów za: 9, przeciw: 5, wstrzymujących się: 1. 

Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 155/XIX/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. Głosów za: 10, przeciw: 2, wstrzymujących się:0. Głosowało 12 radnych. 3 radnych nie 

wzięło udziału w głosowaniu.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 11.  

 

Pani Wójt przedłożyła Radzie Gminy informację w sprawie sprawozdania z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.  

 

Punkt 12. 

 

Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki, Nieruchomościami, Rolnictwa, 

Handlu i Usług – omówiła prezentację w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Małkinia 

Górna a Skarbem Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Ostrów Mazowiecka. 
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Punkt 13. 

 

Pani Violetta Sikora – sołtys sołectwa Prostyń – zapytała, czy rodziny posiadające kartę dużej 

rodziny mogą korzystać z ulgi w opłatach za odpady komunalne.  

 

Pani Hanna Magrzyk – sołtys sołectwa Małkinia Mała Przewóz – poruszyła następujące 

kwestie: 

- zapytała na jakim etapie jest realizacja budowy wodociągu na Przewozie; 

- nienaprawiony wyjazd na ul. Brokowską; 

- odnośnie do zadania dotyczącego budowy drogi w Małkini Małej Przewóz zapytała jaki 

zakres prac jest planowany za kwotę 150 000,00 zł. 

 

Pan Józef Jagiełło poruszył następujące kwestie: 

- zapytał dlaczego w bieżącym roku nie zabezpieczono w budżecie gminy żadnych środków na 

sterylizację zwierząt; 

- brak informacji od gminy w sprawie budowy wałów przeciwpowodziowych 

- na kiedy planowane jest 100% zwodociągowanie gminy.  

 

Pan Marcin Zawistowski poruszył następujące kwestie: 

- pęknięta studzienka na ul. Kościelnej; 

- gasną lampy przy ulicy Ostrowskiej; 

- problemy z ogrzewaniem w Szkole Podstawowej nr 1 

- poprosił o stanowisko w sprawie ewentualnej likwidacji stanowiska pielęgniarki szkolnej; 

 

Pan Zbigniew Nietubyć poruszył następujące kwestie: 

- czy są prowadzone rozmowy odnośnie finansowania oświetlenia chodnika z Małkini do 

Zawist Podleśnych; Jak Pani Wójt planuje rozwiązać tę sprawę.   

- umyć „witacze” gminy Małkinia Górna; 

- poinformował, że ze strony mieszkańców pojawiają się sugestie, aby oznakować służbowe 

samochody należące do Gminy.  

 

Pan Leszek Dębek zapytał jakie koszty poniósł ZGKiM za wywiezienie śmieci, które zalegały 

na terenie zakładu od kilku miesięcy; czy zostało to już zakończone, czy też są przewidywania, 

że w dalszym ciągu będą gromadzone. 

 

Pan Arkadiusz Murawski poruszył następujące kwestie: 

- w nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi na pytania zadane na sesji w dniu 08.01.2020 r., 

dopytał, czy do 30.11.2020 r. będą prowadzone tylko prace projektowe w sprawie realizacji 

drogi utwardzonej przy ul. Nurskiej oraz czy będą plany aby wykonać projekt budowlany 

na budowę linii oświetleniowej dla dróg wewnętrznych dz. Nr 1019,1029,1035,1041.  

 

Pan Mariusz Rytel-Andrianik poruszył następujące kwestie: 

- niedrożna studzienka opadowa przy klubie senior + w Prostyni 

- podziękował za usunięcie awarii oświetlenia w Prostyni. 

 

Pan Krzysztof Kołota poprosił o podsypanie i wyrównanie drogi na osiedlu kwiatowym, 

działkach, Tajwanie.  

 

Pan Mirosław Wróbel zgłosił problem bezpieczeństwa przy targowisku za zakrętem 

na ul. Kolejowej. Rozważyć montaż progu zwalniającego.  
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Pani Dorota Koroś podziękowała pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy za dobre 

wykonanie prac przy świetlicy w Kiełczewie. 

 

Pan Tadeusz Papuga odczytał oświadczenie. Oświadczenie w formie pisemnej został 

przekazany Przewodniczącemu celem dołączenia go protokołu.  

Oświadczenie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pani Wójt poinformowała, że odpowiedzi udzieli w formie pisemnej.  

 

 

Punkt 14. 

 

Przewodniczący zamknął XIX zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


