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Protokół Nr XX/2020 

 

z obrad XX sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

09 marca 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 1100, a zakończyła o godzinie 1330. 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, 

- Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, 

- Pani Janina Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, 

- 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 

i przedstawił porządek obrad. 

 

 

Porządek obrad: 

 

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

sesji.  

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

3. Informacja o środkach zewnętrznych pochodzących z dofinansowania Unii 

Europejskiej pozyskanych w latach 2015 – 2020 przez Gminę Małkinia Górna.   

4. Informacja dotycząca działań inwestycyjnych realizowanych przez Samorząd 

Województwa Mazowieckiego na terenie Gminy Małkinia Górna. 

5. Wystąpienie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

Gminę Małkinia Górna na rok 2020. 

8. Wolne wnioski i sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XVIII i XIX sesji Rady Gminy Małkinia Górna.  

Raporty przeprowadzonego głosowania jest dołączone do niniejszego protokołu.  
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Punkt 2. 

 

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

Małkinia Górna w okresie od 03 lutego 2020 r. do 09 marca 2020 r.  

 

Punkt 3. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – przedstawił i omówił prezentację dotyczącą zadań 

zrealizowanych przez Gminę Małkinia Górna  w latach 2015 - 2020 ze środków zewnętrznych 

pochodzących z dofinansowania Unii Europejskiej.  

 

Punkt 4. i 5. 

 

Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego wraz z panią Janiną  przedstawili 

informację na temat inwestycji realizowanych i planowanych przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego na terenie Gminy Małkinia Górna. Omówił problem związany z gospodarką 

odpadów komunalnych.  

 

Pan Zygmunt Kazanowski – sołtys sołectwa Klukowo – poruszył następujące sprawy: 

- budowa wiaduktu w miejscowości Małkini Górnej i obowiązującej organizacji ruchu 

na przejeździe kolejowym, 

- procedury dotyczącej wymiany pieców węglowych na ekologiczne, 

- ograniczenie produkcji opakowań plastikowych, 

- utworzenie farm fotowoltaicznych.  

 

Pan Leszek Dębek – radny – zapytał o następujące kwestie: 

- czy prawdą jest, że po zakończeniu modernizacji linii kolejowej Warszawa – Białystok 

pociągi pośpieszne nie będą zatrzymywać się na stacji w Małkini, a w Czyżewie. Czy Samorząd 

Województwa Mazowieckiego jest decyzyjny w tej sprawie, 

- czy Samorząd Województwa Mazowieckiego będzie w stanie wesprzeć finansowo 

spółdzielnie mieszkaniową w modernizacji dwóch kotłowni węglowych. 

 

Pan Józef Jagiełło – radny – poruszył następujące sprawy: 

- zapytał, czy jest możliwość doprojektowania chodnika po drugiej stronie ul. Nurskiej, 

- brak parkingu przy Urzędzie Poczty Polskiej, 

- czy przy realizacji budowy drogi wojewódzkiej nr 627 będzie uwzględniony ciąg pieszo-

rowerowy, 

- organizacja ruchu dla samochodów ciężarowych na ul. Kościelnej i utrudnienia z tym 

związane dla mieszkańców Zawist i Kańkowa i budowa tzw. obwodnicy.  

 

Pan Marcin Zawistowski – radny - zasygnalizował potrzebę zamiany organizacji ruchu 

na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 627 i 694. Poruszył kwestię usunięcia z Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego budowy obwodnicy 

Małkini. Wskazał, że realizowany będzie budżet obywatelski województwa mazowieckiego. 

Poinformował, mieszkańców wsi Przewóz, że złoży projekt.  

 

Pan Mirosław Wróbel – radny – zapytał następujące sprawy: 

- zła nawierzchnia drogi wojewódzkiej nr 694 (ul. Brokowska) i odwodnienia jej północnej 

strony; 

- możliwość budowy spalarni śmieci. 
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Pan Jacek Bogdan – Przewodniczący Rady Gminy - poruszył temat gospodarki odpadami 

komunalnymi i opłatami z tym związanymi. 

 

Pan Mirosław Niedźwiedź – radny - zapytał jakie środki są zabezpieczone na drogę 

wojewódzką nr 627.  

 

Pan Arkadiusz Murawski – radny – poprosił Samorząd Województwa Mazowieckiego 

o wsparcie na budowę kanalizacji w gminie Małkinia Górna oraz podjęcie działań 

zmierzających do ograniczenia wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Poprosił 

o usprawnienie ruchu pieszego i rowerowego na remontowanym odcinku ul. Nurskiej.  

 

Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Janina Orzełowska- 

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – 

ustosunkowali się do poruszonych kwestii.  

 

Punkt 6.  

 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania  z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych 

za 2019 rok. 
 

Punkt 7. 

 

Pani Danuta Barszcz – inspektor  – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony Środowiska oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia 

Komunalnego przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 156/XX/2020 w sprawie przyjęcia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna na rok 2020. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 8.  

 

Spraw różnych nie było.  

Punkt 9. 

 

Przewodniczący zamknął XX zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


