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Protokół Nr XXII/2020 

 

z obrad XXII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 28 kwietnia 2020 roku 

w Urzędzie Gminy Małkinia Górna w trybie korespondencyjnym, pod przewodnictwem pana 

Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy 

 

Przewodniczący Rady Gminy na podstawie art.15zzx ustawy z dnia  2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U 

z 2020 r. poz.374 z późn.zm.) zarządził przeprowadzenie sesji w trybie korespondencyjnym.  

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1300, a zakończyła o godzinie 1920.  

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

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

- Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy, 

- Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy, 

- Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy. 

 

Punkt 1. 

 

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

uczestników sesji. Po przywitaniu Przewodniczący Rady Gminy na podstawie zwróconych kart 

do głosowania stwierdził prawomocność obrad.  

 

Przewodniczący poinformował, że w dniu 27 kwietnia 2020 r. radny Zbigniew Nietubyć złożył 

dwa wnioski formalne, w tym jeden o zmianę porządku obrad.  

Treść wniosków wraz z uzasadnieniem: 

 

1) Otrzymana odpowiedź na moje oraz p. Leszka Dębek pytania i wątpliwości jest mało 

przekonywująca, brak jest w niej odniesienia do przedstawionych stanowisk prawników. 

Przypominam, że czym innym jest uprawnienie dane Przewodniczącemu RG zawarte w 

art. 15zzx Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. .... . tylko do zwołania sesji a zupełnie odrębną 

sprawą jest opracowanie zasad głosowania i zmiana w statucie co jest wyłącznie 

uprawnieniem Rady Gminy. Proszę więc Państwa Radnych o refleksje i składam 

wniosek formalny o przestrzeganie statutu gminy przez Przewodniczącego Rady 

Gminy. Uprawnienia Przewodniczącego RG wymienione są w par. 8 statutu gminy 

Małkinia Górna, Przewodniczący jednoosobowo nie może zmieniać zapisów statutu nie 

upoważniła go też przywołana wyżej ustawa, proszę więc o szacunek dla 

obowiązujących przepisów. 

2) Przywołana podstawa prawna w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie przez Gminę Małkinia Górna wkładów niepieniężnych do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o nie uprawnia Rady Gminy do 

wyrażenia takiej zgody. Potwierdza to wyrok WSA w Gliwicach z 1.03.2017 na który już 

się powoływałem a także wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2002 sygn. akt II SA/Wr 

2716/00. "Skoro przepis art. 18 ust 2 pkt 9 lit g u.s.g dokonuje podziału kompetencji 

stanowiących dotyczących określania przez wójta zasad wnoszenia, cofania i zbywania 

udziałów i akcji to jakiekolwiek od nich odstępstwa muszą być traktowane, jako 

sprzeczne z zasadą podziału władz organów administracji publicznej na stanowiące i 

wykonawcze. Niedopuszczalne jest bowiem aby inny organ podejmował działania, do 
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których nie został uprawniony". To Wójt Gminy jest uprawniony do podjęcia 

konkretnych działań w celu wsparcia finansowego Spółki i bezprawne jest 

przygotowanie tej uchwały oraz niedopuszczalne aby Rada Gminy wchodziła w jego 

kompetencje. Niech Wójt realizuje swoje uprawnienia i weźmie odpowiedzialność za tą 

nieodpowiedzialną decyzję. Inną kwestią jest chęć przekazania tak strategicznego 

obiektu spółce, która jest  w coraz trudniejszej sytuacji finansowej, na to nie ma mojej 

zgody i wnoszę o zmianę porządku obrad i wykreślenie pkt. 5 tj. podjęcia uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Małkinia Górna wkładów 

niepieniężnych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o  Na 

moje pytanie czy przejęcie obiektu przez ZGKiM nie spowoduje podwyżek opłat za 

odbiór nieczystości udzielono mi odpowiedzi,"...że nie powinno", to nie jest 

merytoryczna odpowiedź i zapewne nie usatysfakcjonuje mieszkańców gminy, nie wiem 

czyje jest to stanowisko bo nie ma pod nim podpisu. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał sposób głosowania poszczególnych radnych na wyżej 

wymienione wnioski.  

 

Rada Gminy odrzuciła wniosek nr 1. Głosów za: 5, przeciw: 10, wstrzymujących się: 0. 

Głosowało 15 radnych.  

 

Rada Gminy odrzuciła wniosek nr 2. Głosów za: 5, przeciw: 10, wstrzymujących się: 0. 

Głosowało 15 radnych.  

 

Imienne karty do głosowania załączone są do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad 

 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad w oparciu o zwrócone przez radnych 

karty głosowań. 

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 11 marca 2020 r. 

do 28 kwietnia 2020 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu stanowiącego własność Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie 

bezprzetargowym. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Małkinia 

Górna wkładów niepieniężnych do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z o.o. 

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

Górna na lata 2020 – 2033. 

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

8. Wolne wnioski i sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji.  
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Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wniesienie przez Gminę Małkinia Górna wkładów niepieniężnych do Zakładu 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. wpłynęła autopoprawka, dlatego też 

poprosił radnych o niegłosowanie nad ww. uchwałą. Wniosek o wprowadzenie autopoprawki, 

projekt uchwały po autopoprawce oraz karta do głosowania zostaną dostarczone do radnych.  

 

Punkt 2. 

 

Pani Bożena Kordek przedstawiła informację o działalności Wójta Gminy Małkinia Górna 

w okresie od 11 marca 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy w celu przeprowadzenia głosowania, ogłosił przerwę w obradach 

do godziny 16:00.  

Punkt 3. 

 

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

 

Pytania radnych wraz z odpowiedziami w sprawie projektu uchwały załączone są do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał sposób głosowania poszczególnych radnych na projekt 

uchwały.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 167/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 15 radnych.  

 

Imienne karty do głosowania załączone są do protokołu.  

 

Punkt 4.  

 

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

 

Pytania radnych wraz z odpowiedziami w sprawie projektu uchwały załączone są do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał sposób głosowania poszczególnych radnych na projekt 

uchwały.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 168/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

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

 

Imienne karty do głosowania załączone są do protokołu.  

 

Punkt 5.  

 

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

 

Pytania radnych wraz z odpowiedziami w sprawie projektu uchwały załączone są do protokołu.  
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek o wprowadzenie autopoprawki polegającej na 

zmianie wartości wkładu niepieniężnego z 5 315 000,00 zł na 6 763 100,00 zł. Przedstawił 

sposób głosowania poszczególnych radnych na projekt uchwały.  

 

Autopoprawka została przyjęta. Głosów za: 9, przeciw: 5, wstrzymujących się: 1. Głosowało 

15 radnych.  

Imienne karty do głosowania załączone są do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że radni Zbigniew Nietubyć i Leszek Dębek 

złożyli na piśmie dodatkowe pytania w zakresie projektu uchwały, które odczytał. Pytania 

załączone są do protokołu.  

 

Pani Wójt i Skarbnik Gminy udzieliły odpowiedzi na pytania radnych.  
 

Przewodniczący Rady Gminy, w celu przeprowadzenia głosowania nad projektem uchwały, 

ogłosił przerwę w obradach do 18:30.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał sposób głosowania poszczególnych radnych na projekt 

uchwały.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 169/XXII/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 

przez Gminę Małkinia Górna wkładów niepieniężnych do Zakładu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka z o.o. Głosów za: 9, przeciw: 5, wstrzymujących się: 1. Głosowało 

15 radnych.  

 

Imienne karty do głosowania załączone są do protokołu. 
 

Punkt 6. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Pytania radnych wraz z odpowiedziami w sprawie projektu uchwały załączone są do protokołu.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 170/XXII/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. Głosów za: 10, przeciw: 3, 

wstrzymujących się: 2. Głosowało 15 radnych.  

 

Imienne karty do głosowania załączone są do protokołu. 

 

Punkt 7.  

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Pytania radnych wraz z odpowiedziami w sprawie projektu uchwały załączone są do protokołu.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 171/XXII/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. Głosów za: 9, przeciw: 3, wstrzymujących się: 3. Głosowało 15 radnych.  

 

Imienne karty do głosowania załączone są do protokołu. 
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Punkt 8.  

 

Przewodniczący odczytał wolne wnioski i sprawy różne zgłoszone przez radnych w formie 

pisemnej. Radni poruszyli następujące kwestie: 

 

Radny Marcin Zawistowski: 

 

1. Jakie są obecnie kierunki działania dot. sprawy podziału i wykupu gruntów pod cmentarz  

2. Na jakim etapie są przedłużające się negocjacje dot. wykupu gruntu pod poszerzenie wjazdu 

na cmentarz? 

3. Proszę o informacje na jakim etapie jest projekt wodociągowania we wsi Małkinia Mała - 

Przewóz 

4. Jak wygląda plan asfaltowania drogi we wsi Małkinia Mała - Przewóz - przenoszony 

od ponad 5 lat z roku na rok. 

5. Z kim były konsultowana akcja wymiany lamp w sołectwie Małkinia Górna I? 

6. Na ul. 1 Maja od kilku tygodni nie ma już wykonawcy linii kolejowej, zostawili po sobie 

bałagan w postaci zapadnięć ziemi, chodnika, bardzo dużej ilości piasku na jezdni i chodnikach 

- ogólnie nieład. Co więcej po 1 etapie kanalizacji ul. 1 Maja nadal nie uzupełniono asfaltu. 

Kiedy nastąpi uprzątnięcie bałaganu na ul. 1 Maja oraz kiedy nastąpi uzupełnienie nawierzchni. 

7. Z posiadanych informacji projektant wiaduktu kolejowego nie przewidział/zaprojektował 

drogi zjazdowej odciętych mieszkańców Przewozu. Proszę o podjęcie niezbędnych działań aby 

poszkodowani mieszkańcy którym zlikwidowano połączenie i jakąkolwiek komunikację 

z pozostałą częścią wsi aby chociaż w taki sposób można było poprawić standard życia. 

8. Czy są już jakieś odpowiedzi od zarządcy drogi w sprawie poprawy nawierzchni 

skrzyżowania dróg Ostrowskiej/Brokowskiej? Czy są jakieś informacje dot. możliwości 

zamontowania sygnalizacji świetlnej? Zgłaszam również ubytki/zniszczone krawężniki przy 

ww. skrzyżowaniu - bez rezultatu. 

9. Czy gmina zakupiła już komputery z funduszy europejskich? Kwota dla naszej Gminy to 70 

tyś zł. Większość sąsiednich gmin już dokonało zakupu i przekazało sprzęt najbardziej 

potrzebującym uczniom - w związku ze zdalnym nauczaniem 

10. Czy wiadomo czy inwestor PKP przedłuży asfalt dalej w kierunku tzw. Dyndulewa? 

ul. Kolejową? Czy wiadomo czy odnoga asfaltu od ul. Kolejowej do prawdopodobnie 

przepompowni ścieków została wykonana na zlecenie PKP? i czy została wykonana na gruncie 

PKP czy gminnym ?? 

11. W związku z ograniczeniem w przemieszczaniu się mieszkańców oraz sytuacją 

epidemiologiczną apeluję aby projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  został 

opublikowany w internecie - szczególnie dla tego że plan dotyczy całego obszaru Gminy i jest 

materią niezwykle istotną z którą powinni zapoznać się maksymalnie wszyscy mieszkańcy 

naszej Gminy. Pytanie jest również takie, czy projekt ten musiałby ogłaszany właśnie w tym 

czasie kiedy jest wprowadzony stan epidemii ? i kiedy są bardzo duże ograniczenia 

w przemieszczaniu się i izolacji społecznej?  

12. Czy projekt na boisko przy SP nr 1 jest jeszcze ważny? Jeśli tak to do kiedy? W jednej 

z korespondencji zwracałem się z prośbą o zmianę tego planu i przystosowanie do realiów 

i uwzględnieniem złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Czy jakiś projekt z terenu 

gminy został złożony do UMWM?? jeśli tak to jaki to projekt. 

13. Zgłaszano mi nieświecącą lampę na parkingu dworca PKP. 

14. Proszę o uzupełnienie masa asfaltową skrzyżowania ul. Strażackiej i Brokowskiej. 

15. Wszystkim mieszkańcom życzę dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla wszystkich 

czasie.  



6 

 

 

 

Radny Leszek Dębek: 

1. Jakie koszty poniosła i ponosi Gmina w związku z epidemią  koronawirusa? Na co konkretnie 

są kierowane wydatki z budżetu Gminy? Czy pani Wójt złożyła lub będzie składała wnioski 

o dotacje zewnętrze w związku z poniesionymi kosztami? 

2. Ok. 2 tygodni temu zgłosiłem (pierwszy raz)  telefonicznie o dziurze w drodze gruntowej na 

ul. Kolejowej przy mostku. Po tygodniu nie było żadnej reakcji. Ponownie zadzwoniłem w tej 

sprawie do pana Sekretarza. Miejsce dziury zostało zabezpieczone po przez oznaczenie biało 

czerwoną szarfą. Więc ma zapytanie czy droga w tym miejscu zostanie naprawiona, jeżeli tak 

to kiedy? 

3. Proszę o zamontowanie na ul. Przedszkolnej w obrębie przedszkola progów zwalniających, 

o progi zwalniające proszą mieszkańcy Małkini,  problem ten podnosił też na ostatniej sesji 

p. Przewodniczący. 

4. Czy pani Wójt otrzymała pismo z Poczty Polskiej o przekazaniu danych ze spisu wyborców, 

jeżeli otrzymała pani taki wniosek czy pani takie dane przekaże? W rozmowie z wieloma 

osobami z mojego okręgu wyborczego wypowiedzi są zdecydowane, aby takich list nie 

przekazywać, gdyż brak jest podstawy prawnej. Ja z takim stanowiskiem w pełni zgadzam się. 

5. Czy Gmina jest przygotowana do wyborów prezydenckich, czy są wybrani członkowie 

komisji wyborczych? 

6. W planie zamówień publicznych na 2020 rok w pierwszym kwartale znajduje się: 

• ·budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Przedszkolnej 

• ·rozbudowa  i przebudowa ul. Przedszkolnej etap II  -w  obu przypadkach miał być 

ogłoszony przetarg nieograniczony 

• ·budowa mieszkań komunalnych – dialog konkurencyjny 

Czy w tych trzech przedmiotach zamówień podjęto działania? 

7. W ostatnim okresie czasu na forach społecznościowych pojawiły się  wpisy dot. schroniska 

dla zwierząt w Radysach. Oczywiście jestem przeciw hejtowi, jaki został zastosowany wobec 

pani Wójt i Przewodniczącemu RG. Mam pytanie czy w tej sprawie Urząd Gminy posiada pełną 

wiedzę na temat schroniska w Radysach, czy w schronisku przeprowadzono kontrolę. Proszę 

o pełną  informację na temat schroniska na piśmie.  

 

Radny Mirosław Niedźwiedź: 

1. W związku z otrzymywanymi skargami mieszkańców wsi Błędnica związanych 

z zastosowaniem niewłaściwego kruszywa w naprawie drogi relacji Błędnica - Małkinia Dolna, 

zwracam się z prośbą o pilne rozpatrzenie zmiany nawierzchni drogi.  Mieszkańcy wyżej 

wymienionego terenu, uskarżają się na duże zapylenie powietrza przez zastosowane materiały 

na pokrycie nawierzchni, w której znajdują się: 

- duże ilości czerwonej cegły 

- pustak suporex 

- duża ilość gwoździ i innych elementów metalowych 

Wnoszę o natychmiastowe usunięcie niewłaściwego materiału z w/w drogi oraz naprawienie 

nawierzchni przy zastosowaniu kruszywa opisanego w specyfikacji zamówienia 

przetargowego. Powyższe uzasadnia, aby dalej nie generować kosztów utrzymania drogi  do 

natychmiastowego pokrycia jej nawierzchnią asfaltową. 

2. Zużyta folia po sianokiszonce nie jest odbierana od rolników ze wsi Orło. Proszę 

o wyjaśnienie jakie są tego powody? 
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Radny Zbigniew Nietubyć: 

1. W związku z nadal obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego i pojawiającymi się 

pytaniami od mieszkańców, a w szczególności tzw. małych przedsiębiorstw prowadzących 

np. punkty gastronomiczne ze sprzedażą alkoholu proszę o informacje czy wydane Zarządzenie 

nr 27/2020 w sprawie udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Małkinia Górna 

umożliwia im skorzystanie ze zwolnień z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych na czas zamknięcia lokalu czy z ulg w czasie ograniczenia działalności. Pytania 

i oczekiwania mieszkańców są jak najbardziej zasadne, gdyż zawieszenie lub ograniczenie 

działalności spowodowało spadek lub utratę ich dochodów.  

Biorąc pod uwagę zagrożenie suszą oraz stan zagrożenia epidemicznego proszę o rozważenie 

możliwości przygotowania projektów uchwał dot. zwolnień z podatków w tym także na 

podstawie art. 15p Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowych.  

2. W związku z ciągle pojawiąjącymi się pytaniami mieszkańców dotyczącymi zmiany stawek 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmiany wzorów deklaracji, możliwości 

skorzystania z ulg z tytułu zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach 

przydomowych proszę o szerszą informacje dla mieszkańców Gminy Małkinia Górna łącznie 

z kampanią edukacyjną dotyczącą segregacji odpadów. 

Pani Wójt poinformowała, że odpowiedzi udzieli w formie pisemnej.  

 

Punkt 9. 

 

Przewodniczący zamknął XXII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


