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Protokół Nr II/2018 

 

z obrad II sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

28 listopada 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej, 

pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1400, a zakończyła o godzinie 1730. Ustawowy 

skład Rady Gminy – 15 radnych, w sesji wzięło udział 15 radnych – lista obecności 

w załączeniu do protokółu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi i zaproszeni goście według załączonych list obecności 

oraz: 

- Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy, 

- Pan Dariusz Chmielewski – Sekretarz 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.  

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest do niniejszego 

protokółu. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat spraw organizacyjnych Rady 

Gminy. 

3. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2019 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 

na sfinansowanie deficytu budżetowego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia 

Górna na lata 2018 - 2030. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  

9. Wolne wnioski i sprawy różne. 

10. Zamknięcie sesji. 
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Punkt 2. 

 

Przewodniczący Rady Gminy omówił następujące kwestie: 

- brak interpelacji i zapytań w porządku obrad; 

- głosowanie imienne na sesji; 

- utworzenie radnym adresu mailowego na domenie gminy, na który będą przekazywane 

materiały na sesję; 

- przygotowanie zestawienia numerów telefonów do każdego referatu w Urzędzie Gminy 

w celu wnoszenia na bieżąco ewentualnych uwag/zgłoszeń w okresie pomiędzy sesjami; 

- termin złożenia oświadczeń majątkowych. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny – poinformował, że oczekuje na materiały w formie papierowej 

w terminie określonym w Statucie. Poprosił również, aby Przewodniczący Rady Gminy, 

poprzez uwagi dotyczące rodzaju spraw zgłaszanych na sesji, nie ograniczał wypowiedzi 

radnych  

 

Podjęto dyskusję na temat sposobu dostarczania materiałów na sesję. Przewodniczący zapytał 

radnych o preferowaną formę otrzymywania materiałów.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Bożena Kordek - Wójt Gminy - przedstawiła informację z działalności Wójta Gminy 

pomiędzy sesjami. Informacja jest dołączona do protokołu.  

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – złożyła wniosek o wprowadzenie autopoprawki 

do projektu uchwały polegającej na wprowadzeniu następujących zmian:  

- §3 ust. 1  otrzymuje brzmienie: Przewodniczący Rady uwzględnia projekt porządku obrad 

sesji Rady Gminy po zaopiniowaniu go przez Wójta oraz merytoryczne Komisje Rady Gminy.  

- dodaje się §4 w brzmieniu: Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy; 

- § 4 otrzymuje nr 5. 

 

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

wniosek Komisji:  Komisja wnioskuje, aby §3 ust. 1 projektu uchwały w sprawie określenia 

zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich brzmiał następująco:  

„Projekt zaopiniowany przez Wójta oraz przez merytoryczne Komisje Rady Gminy Małkinia 

Górna Przewodniczący Rady uwzględnia w porządku obrad najbliższej sesji Rady Gminy, 

jeżeli wpłynął w ciągu 14 dni przed jej terminem, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy 

od dnia jego złożenia”. 

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas – w odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego, który 

wniosek jest najdalej idący poinformowała, że wniosek złożony przez panią Wójt.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny – wskazał, że w projekcie uchwały brak jest zasad promocji 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, których określenie nakazuje art. 41a ustawy 

o samorządzie gminnym. Brak takich regulacji spowoduje unieważnienie uchwały. Ponadto 

brak jest określenia wymogów formalnych jakim muszą odpowiadać składane projekty – 
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odesłanie do Statutu Gminy jest niewłaściwe, powinno być to jasno określone w uchwale. Brak 

jest podstawy prawnej do żądania oświadczenia o utworzeniu komitetu ze wskazaniem 

Pełnomocnika, jak również nadanie uprawienia Przewodniczącego Rady do weryfikowania 

projektu uchwały. W wykazie mieszkańców nie powinien być ujęty nr Pesel. Zdaniem radnego 

projekt uchwały powinien podlegać całkowitej modyfikacji. W związku z powyższym pan 

Zbigniew Nietubyć złożył wniosek o cofnięcie projektu do prac Komisji. 

 

Podjęto dyskusję na temat projektu uchwały i uwag zgłoszonych przez radnego. W dyskusji 

udział wzięli: pani Wójt, panią mecenas, pan Jacek Bogdan, pan Zbigniew Nietubyć.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Zbigniewa Nietubycia 

o cofnięcie projektu uchwały do Komisji.  

 

Wniosek został odrzucony. Głosów za przyjęciem wniosku:4, przeciw: 11, wstrzymujących się: 

0. Głosowało 15 radnych.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest do niniejszego 

protokółu. 

 

Przewodniczący Rady Gminny odczytał autopoprawkę zgłoszoną przez panią Wójt, a następnie  

poddał ją głosowanie.  

 

Autopoprawka została przyjęta. Głosów za: 11, przeciw:0, wstrzymujących się: 4. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest do niniejszego 

protokółu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego, a 

następnie poddał go pod głosowanie.  

 

Wniosek został odrzucony. Głosów za: 0, przeciw: 15, wstrzymujących się: 0. Głosowało 15 

radnych.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest do niniejszego 

protokółu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 7/II/2018 w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich. Głosów za 11, przeciw: 4,  wstrzymujących się: 0. Głosowało 15 radnych.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest do niniejszego 

protokółu. 

 

Punkt 5. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały był przedmiotem obrad 

Komisji Rady Gminy i został przez nie pozytywnie zaopiniowany.  
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Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – przedstawiła informacje na temat projektu uchwały 

i przedmiotowego Programu. 

 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 8/II/2018 w sprawie przyjęcia Programu  

współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Głosowało 15 radnych.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest do niniejszego 

protokółu. 

Punkt 6. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisję Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony Środowiska, stosunkiem głosów: głosów za 5, przeciw: 2, wstrzymujących 

się: 0.  

 

Pan Leszek Siwek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego – poinformował, 

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały stosunkiem głosów 5 za, 1 przeciw, 1 

wstrzymującym się.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – przedstawiła informacje na temat projektu uchwały 

i przyczyn zaciągnięcia kredytu.  

 

Podjęto dyskusję na temat projektu uchwały i zasadności zaciągnięcia kredytu. W dyskusji głos 

zabrali: radny Józef Jagiełło, radny Leszek Dębek, pani Wójt, pan Zbigniew Nietubyć, 

Przewodniczący Jacek Bogdan, Wiceprzewodniczący Marcin Zawistowski, pani Krystyna 

Wetoszka – Skarbnik Gminy.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 9/II/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego. Głosów za: 10 przeciw:5, 

wstrzymujących się: 0. Głosowało 15 radnych.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest do niniejszego 

protokółu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 przerwy.  

 

Punkt 7. 

 

Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy – przedstawiła informację na temat zmian 

w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2030.   

 



5 

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 10/II/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2018 – 2030. Głosów za: 10, przeciw:1, 

wstrzymujących się: 4.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest do niniejszego 

protokółu. 

 

Punkt 8. 

 

Pani Krystyna Wetoszka przedstawiła informacje na temat zmian w budżecie gminy na 2018 r.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć poinformował o oczywistych pomyłkach pisarskich w projekcie 

uchwały w §5 oraz w uzasadnieniu. Wskazał, że w przypadku uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej nie poddano również pod głosowanie autopoprawki dotyczącej zmiany 

nazwy zadania dotyczącego budowy chodnika na ul. Żeromskiego. Z uwagi na fakt, że uchwałą 

została podjęta to zmiany można dokonać wyłącznie kolejną uchwałą.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę.  

 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji pani Skarbnik, w imieniu pani Wójt, złożyła 

autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w następującym 

zakresie:  

- § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, 

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 5. 

- ostatnie zdanie uzasadnienie do projektu uchwały otrzymuje brzmienie: W związku ze 

zwiększeniem się kwoty deficytu wprowadza się zwiększenie przychodów o kwotę 

4 000.000,00 zł pochodzącą z kredyty bankowego. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożoną autopoprawkę:  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożoną autopoprawkę. Głosowało 15 radnych.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest do niniejszego 

protokółu. 

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 11/II/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

Głosów za: 10, przeciw 1, wstrzymujących się: 4.  Głosowało 15 radnych.  

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest do niniejszego 

protokółu. 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.  
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Pan Marcin Zawistowski – Wiceprzewodniczący – złożył wniosek o zmianę porządku obrad 

polegającą na wprowadzeniu punktu: podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2030.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek.  

 

Wniosek został przyjęty. Głosów za:11, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. Głosowało 15 

radnych. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest do niniejszego 

protokółu. 

 

Przewodniczący odczytał porządek obrad, który poddał pod głosowanie. 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat spraw organizacyjnych Rady 

Gminy. 

3. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2019 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 

na sfinansowanie deficytu budżetowego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia 

Górna na lata 2018 - 2030. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.  

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2018 -2030. 

10. Wolne wnioski i sprawy różne. 

11. Zamknięcie sesji.  

 

Porządek obrad został przyjęty. Głosów za:11, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. Głosowało 

15 radnych. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna załączony jest do niniejszego 

protokółu. 

 

Punkt 9. 

 

Radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmiany wieloletnią prognozę 

finansową na lata 2018 – 2030, z którym się zapoznali.  

 

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  
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Rada Gminy podjęła uchwałę nr 12/II/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2018 -2030. Głosów za: 10, 

przeciw: 1, wstrzymujących się: 4. Głosowało 15 radnych. 

 

Punkt 10. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do dnia 26 listopada 2018 r. radni mogą 

dokonywać wpłat na konto z przeznaczeniem na Szlachetną Paczkę.  

 

Pan Marcin Zawistowski poruszył problem oświetlenia w Małkini Małej Przewóz. Lampy 

gasną całym obwodem. Poprosił o informację co jest przyczyną awarii.  

 

Pan Jerzy Maliszewski podziękował za wykonanie I etapu drogi w Poniatowie.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – nawiązując do otrzymanej odpowiedzi na wnioski w sprawie 

realizacji porządków na osiedlu w terminie do 30 września, zapytał, czy prace zostały 

wykonane.. Czy zostało za prace zostało zapłacone. Jeżeli nie, to czy zostaną wykonane i kiedy. 

Zdaniem radnego nie zostały one zrealizowane.  

 

Pani Wójt poinformowała, że odpowiedzi udzieli na piśmie.  

 

Punkt 11. 

 

Przewodniczący zamknął II zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


