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Protokół Nr XXI/2020 

 

z obrad XXI sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

11 marca 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej, przy ul. Leśnej 15, 

pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1000, a zakończyła o godzinie 1915. 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. 

 

Punkt 1. 

 

Pan Jacek Bogdan - Przewodniczący Rady Gminy - otworzył sesję, powitał wszystkich 

zebranych. Po przywitaniu Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć złożył wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu 

do porządku punktu drugiego, tj. Informacja Wójta Gminy na temat przygotowań Gminy 

Małkinia Górna do walki z koronawirusem. 

 

Wniosek został przyjęty. Głosów za: 10, przeciw: 2, wstrzymujących się: 1. Głosowało 13 

radnych. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Pan Marcin Zawistowski złożył wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na tym, aby 

wprowadzony punkt, tj. Informacja Wójta Gminy na temat przygotowań Gminy Małkinia 

Górna do walki z koronawirusem omówiony był w punkcie 16 porządku obrad. 

 

Rada Gminy odrzuciła wniosek radnego Marcina Zawistowskiego. Głosów za: 7, przeciw:4, 

wstrzymujących się:2. Głosowało 13 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

Porządek obrad: 

 

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

2. Informacja Wójta Gminy na temat przygotowań Gminy Małkinia Górna do walki 

z koronawirusem. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Małkini 

Górnej oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie 

Gminy Małkinia Górna. 
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4. Rozpatrzenie sprawozdania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2019 zadań z zakresu wspierania rodziny 

na terenie Gminy Małkinia Górna. 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu współpracy Gminy 

Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których 

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

publicznego i o wolontariacie. 

7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2019 roku”.  

8. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2019 Programu Rozwoju i Promocji 

Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2020 r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Małkinia Górna. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej 

opłaty.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków 

i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 

przez Gminę Małkinia Górna wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna 

na lata 2020 – 2033. 

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

19. Wolne wnioski i sprawy różne. 

20. Zamknięcie sesji.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XX sesji Rady Gminy Małkinia Górna. 

Głosowało 12 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt. 2 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – przedstawiła informację na temat podjętych 

i planowanych działań związanych z ochroną mieszkańców Gminy przed koronawirusem. 

 

Radni podjęli dyskusję na temat przygotowania Gminy Małkinia Górna do epidemii.  
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Punkt 3. 

 

Pani Justyna Biedrzycka – Komendant Komisariatu Policji w Małkini Górnej – omówiła 

sprawozdanie z działalności Komendanta Komisariatu Policji w Małkini Górnej oraz 

informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna. 

 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy.  

 

Punkt 4. 

 

Sprawozdanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie za rok 2019. 

 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania. 

 

Punkt 5.  

 

Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie Gminy 

Małkinia Górna.  

 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania. 

 

Punkt 6.  

 

Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Programu współpracy Gminy Małkinia Górna 

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

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

 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania. 
 

Punkt 7. 

 

Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w 2019 roku”. 

 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania. 

 

Punkt 8. 

 

Sprawozdanie z realizacji w roku 2019 Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie 

Małkinia Górna. 

 

Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania. 

 

Punkt 9.  

Pani Lidia Wileńska – inspektor. ds. nieruchomości, rolnictwa i gospodarki gruntami - omówiła 

projekt uchwały.  
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Radni Marcin Zawistowski i Zbigniew Nietubyć złożyli wniosek, aby objąć nadzorem 

schronisko, z którym Gmina zawarła umowę.  

 

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 157/XXI/2020 w sprawie określenia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Małkinia Górna na 2020 r. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 10.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – przedstawił informację na temat projektu 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 158/XXI/2020  w sprawie wskazania wstępnych 

miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 11. 

 

Wiesława Zawisza - inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej – omówiła projekt 

uchwały.  

 

Pan Leszek Dębek poruszył kwestie związane z zasadami nakładania kar dla mieszkańców 

spółdzielni, braku możliwości kompostowania odpadów i kosztów odbioru odpadów ze 

spółdzielni oraz opracowania procedury kontroli właściwej segregacji.  

 

Pan Dariusz Chmielewski – Prezes SMLW Zacisze – przedstawił informacje na temat sytuacji 

w jakiej znajdują się spółdzielnie mieszkaniowe w świetle obowiązujących przepisów.  

 

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.  
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Rada Gminy podjęła uchwałę nr 159/XXI/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 10, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 3. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 12. 

 

Pan Michał Dzięgielewski – kierownik w ZGKiM – przedstawił i omówił prezentację dotyczącą 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Małkinia Górna.  

W prezentacji została m.in. przedstawiona symulacja kosztów odbioru odpadów komunalnych 

z nieruchomości zamieszkałych w 2020 r.  

 

Podjęto dyskusję na temat projektu 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 podjęła uchwałę nr 160/XXI/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu gminy Małkinia Górna i zagospodarowania tych odpadów. Głosów za: 9, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 4. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 13. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały. W imieniu Pani Wójt złożył 

wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały polegającej na tym, że kwoty w 

§2 będą przedstawiać się następująco: ust. 1 – 21,00 zł, ust. 2 – 42,00 zł, ust. 3 – 2,00 zł.  

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony Środowiska odczytała wnioski Komisji w zakresie § 2 projektu uchwały:  

Wniosek nr 1: 

§ 2. 1.Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą daną nieruchomość, jeśli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny w wysokości 42,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą daną 

nieruchomość. 

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 
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przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

 

Wniosek nr 2: 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości 20,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą daną nieruchomość, jeśli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 

sposób selektywny w wysokości 40,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą daną 

nieruchomość. 

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego odczytał wniosek 

Komisji w zakresie §2 projektu uchwały:  

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 21,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą daną nieruchomość, jeśli 

odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny w wysokości 42,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującą daną 

nieruchomość. 

3. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym, w wysokości 2,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

 

Pan Leszek Dębek złożył wniosek wraz z jego uzasadnieniem, aby kwoty w §2 przedstawiały 

się następująco: ust. 1 – 18,00 zł, ust. 2 – 36,00 zł, ust. 3 – 2,00 zł.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć na ręce Przewodniczącego Rady Gminy złożył listę osób 

niewyrażających zgody na tak drastyczną podwyżkę za odbiór odpadów komunalnych. Lista 

z podpisami mieszkańców załączona jest do protokołu.  

 

Podjęto dyskusję na temat przyczyn podwyżki opłaty za odbiór odpadów komunalnych 

i wysokości opłat.  

 

Pan Tadeusz Papuga odczytał petycję skierowaną do Prezesa Rady Ministrów.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zgłosił wniosek formalny o przerwanie wypowiedzi radnego Tadeusza 

Papugi.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek formalny. 
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Rada Gminy odrzuciła wniosek. Głosów za: 4, przeciw: 9, wstrzymujących się: 0. Głosowało 

13 radnych. Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszoną przez Panią Wójt do projektu 

uchwały. Wskazał, że autopoprawka jest taka sama jak wniosek Komisji Budżetu i Mienia 

Komunalnego oraz jeden wniosek Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 

Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska i zostaną one przegłosowane w 

jednym głosowaniu.  

 

Autopoprawka została odrzucona. Głosów za:0, przeciw: 13, wstrzymujących się: 0. Głosowało 

13 radnych. Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 

Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska (wniosek nr 2), tj. kwoty w § 2 

przedstawiają się następująco ust. 1 – 20,00 zł, ust. 2 – 40,00 zł, ust. 3 – 2,00 zł. 

 

Wniosek został przyjęty: Głosów za: 9, przeciw: 4, wstrzymujących się: 0. Głosowało 13 

radnych. Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Leszka Dębka, tj. 

kwoty w §2 przedstawiają się następująco: ust. 1 – 18,00 zł, ust. 2 – 36,00 zł, ust. 3 – 2,00 zł.  

 

Wniosek został odrzucony. Głosów za: 4, przeciw: 9, wstrzymujących się: 1. Głosowało 13 

radnych. Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 161/XXI/2020 w sprawie określenia metody ustalania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia 

stawki tej opłaty. Głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Obrady opuścił radny Jerzy Maliszewski.  

 

Punkt 14. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – przedstawił informacje na temat projektu 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 162/XXI/2020 w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
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nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. Głosowało 12 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 15. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy - omówił projekt uchwały.  

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas – przedstawiła uzasadnienie zmiany 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. 

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 163/XXI/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie przez Gminę Małkinia Górna wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Głosów za: 8, przeciw: 2, wstrzymujących się: 2. 

Głosowało 12 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 16. 

 

Pani Marzena Kulsza – Skarbnik Gminy – 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 164/XXI/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Głosowało 12 radnych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Obrady opuściła radna Dorota Koroś.  

 

Punkt 17. 

 

W związku z wprowadzeniem przez Radę Gminy zmian w uchwale w sprawie określenia 

metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia 

Górna oraz ustalenia stawki tej opłaty Wójt Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały 

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020- 2033. 

Radni otrzymali materiały uwzględniające zmiany wynikające z powyższego. Pani Skarbnik 

omówiła projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę.  

Rada Gminy przyjęła autopoprawkę. Głosów za: 7, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. 

Głosowało 11 radnych.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 165/XXI/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. Głosów za: 7, przeciw: 0, wstrzymujących się 4. 

Głosowało 11 radnych.  

 

Punkt 18. 

 

W związku z wprowadzeniem przez Radę Gminy zmian w uchwale określenia metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz 

ustalenia stawki tej opłaty, Wójt Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2020 r. Radni otrzymali materiały uwzględniające zmiany 

wynikające z powyższego. Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę.  

Rada Gminy przyjęła autopoprawkę. Głosów za: 7, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. 

Głosowało 11 radnych.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 166/XXI/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. Głosów za: 7, przeciw: 0, wstrzymujących się 4. Głosowało 11 radnych.  

 

Punkt 19. 

 

Pan Leszek Dębek – zapytał, na jakiej podstawie zmieniono strukturę organizacyjną Urzędu 

Gminy, ponieważ nie ma zarządzenia w tej sprawie na BIP. Poprosił o wyjaśnienie, co jest 

przyczyną odejść pracowników z wieloletnim stażem pracy w Urzędzie Gminy. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – wskazał, że jest pilna potrzeba równania dróg. Zdaniem radnego 

przetarg ogłoszono zbyt późno, a jego unieważnienie nie miało uzasadnienia.  

 

Pan Józef Jagiełło – poprosił o wyrównanie drogi w Zawistach Podleśnych.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź – poprosił o wyrównanie drogi Małkinia Dolna – Błędnica.   

 

Pani Wójt poinformowała, że odpowiedzi udzieli w formie pisemnej.  

 

 

Punkt 20. 

Przewodniczący zamknął XXI zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


