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Protokół Nr XXV/2020 

 

z obrad XXV sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 22 września 2020 roku 

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Ostrowskiej 9, pod przewodnictwem 

pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1200, a zakończyła o godzinie 1730. Ustawowy 

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

w załączeniu do protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli goście według załączonej listy obecności oraz: 

- Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy, 

- Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy, 

- Pani Marzena Michałowska – mecenas, 

- kierownicy referatów Urzędu Gminy. 

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 XXIV sesji. 

2) Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 17 lipca 2020 r. 

do 22 września 2020 r. 

3) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

4) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

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

bezprzetargowym. 

5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. 

6) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Małkinia Górna na 2020 r. 

7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Małkinia Górna. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia 

Górna na lata 2020 – 2033. 

9) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. 

10) Podjęcie stanowiska Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego. 
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11) Podjęcie stanowiska Rady Gminy Małkinia Górna w sprawie naliczania części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gmin wiejskich w tym Gminy Małkinia Górna. 

12) Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli w następującym zakresie:  

a) dokumentacji dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej w Zawistach 

Podleśnych oraz podjętych przez Gminę działań odszkodowawczych w związku 

z bezumownym korzystaniem z terenu przez dzierżawcę,  

b) analizy zgodności treści uchwały nr 135/XVI/2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. podjętej 

na XVI sesji z treścią ww. uchwały opublikowanej na BIP i przekazanej Regionalnej 

Izby Obrachunkowej,  

c) zawartych umów i ich realizacji w ramach wykonania obowiązków określonych 

w art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, w latach 2019 - 2020. 

13) Wolne wnioski i sprawy różne. 

14) Zamknięcie sesji. 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XXIV sesji Rady Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 12, 

wstrzymujących: 1, przeciw: 0. Głosowało 13 radnych.  W głosowaniu nie brał udziału radny 

Marcin Zawistowski i Krzysztof Kołota.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt. 2 

 

Pan Bożena Kordek- Wójt Gminy Małkinia Górna - przedstawiła informację z działalności 

Wójta w okresie między sesjami, tj. 17 lipca 2020 r. do 22 września 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Aldona Sikorska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług – omówiła 

projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 193/XXV/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.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 4. 
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Pani Aldona Sikorska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu i Usług – omówiła 

projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 194/XXV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu garażu stanowiącego własność Gminy Małkinia Górna, na 

czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 15 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 5. 

 

Pan Tomasz Pietrusiński – przedstawiciel firmy P2 – przedstawił założenia dotyczące 

wybudowania sklepu Pepco w Małkni Górnej. 

 

Radni Zbigniew Nietubyć oraz Józef Jagiełło wskazali, że nie znają warunków na jakich ma 

być wydzierżawiona przedmiotowa działka.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 195/XXV/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Głosów za: 10, 

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

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 6. 

 

Pani Lidia Wileńska – inspektor – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 196/XXV/2020 zmieniającej uchwałę w sprawie 

określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2020 r. Głosowało 15 radnych.  
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Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 7. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 197/XXV/2020 w sprawie ustalenia dopłaty do 

taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy 

Małkinia Górna. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.  

 

Punkt 8. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej zgodnie z uzasadnieniem do projektu uchwały.  

 

Pani Wójt złożyła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały.  

Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę. Głosowało 15 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 198/XXV/2020 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2020 – 2033. Głosowało 15 radnych. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 9. 
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Pani Wójt złożyła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały.  

Autopoprawka stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Podjęto dyskusję na temat zmian w budżecie gminy.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć w związku ze zwiększeniem środków na odbiór odpadów komunalnych 

poprosił o udostępnienie pisma/zestawienia ZGKiM potwierdzające zasadność zwiększenia – 

jeśli takie jest. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę. Głosowało 15 radnych. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 199/XXV/2020 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2020 rok. Głosowało 15 radnych. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 10. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dyskusja w sprawie stanowiska odbyła się 

na posiedzeniach Komisji. Poddał pod głosowanie projekt stanowiska.  

 

Rada Gminy podjęła stanowisko w sprawie zachowania integralności Województwa 

Mazowieckiego. Głosów za: 12, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 13 radnych. 

W głosowaniu nie wzięli udziału: Józef Jagiełło, Mirosław Niedźwiedź.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 11. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt stanowiska.  

 

Pan Mirosław Wróbel – zaproponował, aby drugie zdanie akapitu trzeciego otrzymało 

brzmienie: Ustalone wynagrodzenia pedagogów nie znalazły pokrycia w przekazanej gminie 

części oświatowej subwencji ogólnej, co spowodowało znaczny wzrost wydatków własnych.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie naliczania części oświatowej 

subwencji ogólnej dla gmin wiejskich w tym Gminy Małkinia Górna. Głosowało 15 radnych.  
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Punkt 12. 

 

Pani Dorota Koroś – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – odczytała protokół z kontroli: 

- dokumentacji dotyczącej dzierżawy nieruchomości gruntowej w Zawistach Podleśnych oraz 

podjętych przez Gminę działań odszkodowawczych w związku z bezumownym korzystaniem 

z terenu przez dzierżawcę, 

- analizy zgodności treści uchwały nr 135/XVI/2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. podjętej na XVI 

sesji z treścią ww. uchwały opublikowanej na BIP i przekazanej Regionalnej Izby 

Obrachunkowej, 

- zawartych umów i ich realizacji w ramach wykonania obowiązków określonych w art. 11 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, w latach 2019 - 2020. 

 

Protokoły stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 13. 

 

Pan Józef Jagiełło: 

- przypomniał o wniosku ws. montażu stojaków rowerowych przy targowisku gminny, do tej 

pory stojaki nie zostały zamontowane; 

- zapytał na jakim etapie realizacji jest projektu uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy 

Księdza Prałata Mariana Niemyjskiego złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej; 

- z jakich przyczyn został unieważniony przetarg nieograniczony na przebudowę 

ul. Przedszkolnej.  

- z jakich przyczyn unieważniono otwarty konkurs ofert nr 2 dla organizacji pozarządowych na 

realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna z zakresu 8 zadań. 

 

Pan Marcin Zawistowski: 

- w związku z zakończeniem prac dot. przebudowy stacji kolejowej poprosił o pilne 

doświetlenie łącznika między ul. Kościelną a ul. 1 Maja oraz o reorganizację przejść dla 

pieszych w ww. obszarze; 

- poprosił o wyrównanie wjazdu na cmentarz i ul. Strażackiej. Poprosił o sprawdzenie, czy 

gmina jest w posiadaniu kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki, którą można by było ułożyć 

na zjazdach z ul. Brokowskiej i przy remizie OSP.  

- poprosił o umycie przystanków autobusowych i podjęcie działań, które spowodują 

przestrzeganie informacji dot. zakazie umieszczania plakatów na przystankach; 

- poprosił o zwrócenie się do powiatu o remont pozostałej części ul. Kościelnej i budowę ciągu 

pieszo-rowerowego w stronę Kańkowa.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – poprosił aby osiedle 40-lecia było systematycznie sprzątane, a w 

szczególności plac zabaw; 
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- zapytał czym kieruje się Wójt, że zawiera umowę na przebudowę ul. Przedszkolnej w systemie 

zaprojektuj i wybuduj. Wskazał, że kwota umowy za wykonanie ww. zadania jest zbyt wysoka 

i należy przy tej inwestycji poszukać oszczędności; 

- wskazał, że odpowiedzi na interpelacje radnych nie są udzielane w ustawowym terminie; 

- poinformował, że wraz z radnym Józefem Jagiełłą otrzymali pismo od pełnomocnika spółki  

wzywające do zaprzestania określonej działalności. Zdaniem radnego jest to próba zastraszenia 

i ograniczenie swobodnego sprawowania mandatu radnego. Poinformował, że na podstawie 

§44 Statutu, radni we wszystkich sprawach związanych z ochroną prawną, mogą  zwracać się 

do Rady. Dodał, że pozostawia Radzie Gminy decyzję czy jest zasadne wypracowanie 

stanowiska Rady w tej sprawie.  

 

Pan Leszek Dębek – zapytał kiedy zakończą się długotrwałe rozmowy w sprawie budowy 

budynku na ul. Kolejowej i zostaną podjęte konkretne działania.  

- na drogach dojazdowych do rzeki Bug w Pogórzu Gazdy ustawione zostały znaki zakaz 

wjazdu, zapytał kto ustawił znaki. Pytanie jest na prośbę wędkarzy, którzy skarżą się, że nie 

mogą tam wjechać.  

-  wyraził zadowolenie z zaplanowanych prac na hali sportowej, jednakże dlaczego jest to 

realizowane w trakcie roku szkolnego, co uniemożliwi prowadzenie zajęć w szkole. 

- poprosił o częstsze zlecenia na sprzątnięcie przystanków autobusowych oraz studzienek 

ściekowych.  

Pan Jacek Bogdan – podziękował za uporządkowanie terenu przy biedronce oraz utrzymanie  

czystości na ul. Biegańskiego. 

 

Pan Jerzy Maliszewski podziękował za zrealizowanie zadania: budowa drogi w Poniatowie.  

 

Pan Leszek Siwek – poprosił panią Wójt o rozmowę z Nadleśniczym w Ostrowi w sprawie 

drogi w Sumiężnem.  

 

Pani Urszula Fidorczuk – zapytała na jakim etapie jest realizacja budowy drogi dojazdowej do 

domków nauczycielskich. 

 

Punkt 14. 

 

Przewodniczący zamknął XXV zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 
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