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Protokół Nr III/2018 

 

z obrad III sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

13 grudnia 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 1500, a zakończyła o godzinie 1930. 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.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – złożyła wniosek o rozszerzenie porządku obrad 

o następujące punkty: 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia Górna 

na lata 2018 – 2030; 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wyżej 

wymienionych punktów.  

 

Porządek obrad został przyjęty. Głosów za 14, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 

15 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z I i II sesji 

Rady Gminy. 

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

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia 

wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 

„Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-2023.  

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna. 
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6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia stawki tej 

opłaty. 

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

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Małkinia 

Górna na lata 2018 – 2030; 

9. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania 

odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna 

na lata 2019-2032. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2019 rok. 

13. Wolne wnioski i sprawy różne. 

14. Zamknięcie sesji. 

 

Protokół z I i II sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

Punkt 2. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – przedstawiła informację z działalności Wójta w okresie 

miedzy sesjami. Informacja jest załączona do protokołu.  

 

Punkt 3. 

 

Przewodniczący Rady Gminny odczytał autopoprawkę zgłoszoną przez panią Wójt do projektu 

uchwały, a następnie poddał ją pod głosowanie. Autopoprawka załączona jest do protokołu.  

 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

 

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

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 13/III/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego 

programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia 

Górna na lata 2019-2023.Głosowało 15 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – omówiła projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady Gminny odczytał autopoprawkę zgłoszoną przez panią Wójt do projektu 

uchwały, a następnie poddał ją pod głosowanie. Autopoprawka załączona jest do protokołu.  
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Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

 

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

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 14/III/2018 w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego programu osłonowego 

w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Małkinia Górna na lata 2019-

2023. Głosowało 15 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Elżbieta Figat – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska – przedstawiła informacje na temat projektu uchwały. 

 

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

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 15/III/2018 zmieniającą uchwałę w sprawie 

zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia 

Górna. Głosowało 15 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 przerwy. 

 

Punkt 6. 

 

Pani Elżbieta Figat – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska – przedstawiła informacje na temat projektu uchwały. 

 

Radni podjęli dyskusję na temat projektu uchwały. 

 

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

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 16/III/2018 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Małkinia Górna oraz ustalenia 

stawki tej opłaty. Głosów za: 10 przeciw:5, wstrzymujących się: 0. Głosowało 15 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 przerwy.  
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Punkt 7. 

 

Pani Elżbieta Figat – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska – przedstawiła informacje na temat projektu uchwały. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 17/III/2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

Punkt 8. 

 

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

w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2030.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie zgody na procedowanie 

nad uchwałą w trybie jednego czytania. Głosów za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. 

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

 

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

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 18/III/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2018 – 2030. Głosów za: 11, przeciw:0, 

wstrzymujących się: 4.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

Punkt 9. 

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

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie w sprawie zgody na procedowanie 

nad uchwałą w trybie jednego czytania. Głosów za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. 

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

 

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

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 19/III/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2018 – 2030. Głosów za: 11, przeciw:0, 

wstrzymujących się: 4.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

Punkt 10. 

 

Pani Elżbieta Figat – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska – przedstawiła informacje na temat projektu uchwały. 

 

Pan Józef Jagiełło – radny – złożył wniosek o wykreślenie § 2 projektu uchwały. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosku.  

 

Wniosek został odrzucony. Głosów za: 4, przeciw: 8, wstrzymujących się: 3. Głosowało 15 

radnych. 

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

 

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

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 19/III/2018 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za 

usługi odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych 

z nieruchomości. Głosów za: 11, przeciw:4, wstrzymujących się:0.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

 

Punkt 11. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał autopoprawkę do projektu uchwały, która jest załączona 

do protokołu.  

 

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

że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej gminy Małkinia Górna na lata 2019 -2030. Głosów za: 6, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1.  

 

Pani Urszula Fidorczuk – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 

Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska – poinformowała, że Komisja 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy 

Małkinia Górna na lata 2019 -2030. Głosów za: 5, przeciw: 0, wstrzymujących się: 2.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która 

dołączona jest do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały. 

 

Autopoprawka do projektu uchwały została przyjęta. Głosów za: 11 za, 0 przeciw; 4 

wstrzymujące się.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 21/III/2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2019-2032. Głosów za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących się: 4. 

Głosowało 15 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  
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Punkt 12. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał autopoprawkę do projektu uchwały, która jest załączona 

do protokołu.  

 

Pani Wójt omówiła projekt uchwały, następnie podjęto dyskusję.  

 

Obrady opuścił radny Leszek Siwek. 

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która 

dołączona jest do protokołu.   

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę.  

 

Autopoprawka do projektu uchwały została przyjęta. Głosów za: 12 za, 1 przeciw; 

1 wstrzymujący się. Głosowało 14 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony do 

niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 22/III/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia 

Górna na 2019 rok. Głosów za: 10 za, 0 przeciw; 4 wstrzymujących się. Głosowało 14 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

Punkt 13.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że otrzymał zapytanie od mieszkanki gminy. 

Pismo zostało przekazane pani Wójt celem udzielenia odpowiedzi. Przypomniał o terminie 

złożenia oświadczeń majątkowych.   

 

Pani Marzena Niemierka – sołtys sołectwa Podgórze Gazdy – podziękowała radnemu 

Marcinowi Zawistowskiemu za oddanie krwi dla członka jej rodziny.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał, czy wybrany został przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji.  

 

Przewodniczący poinformował, że przewodniczącym został pan Krzysztof Kołota.  

 

Punkt 14. 

 

Przewodniczący zamknął III zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


