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Protokół Nr IV/2018 

 

z obrad IV sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

03 stycznia 2019 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 15
00

, a zakończyła o godzinie 16
40

. Ustawowy 

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

w załączeniu do protokółu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi według załączonej listy 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 2019 - 2032. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnieniem wyżej 

wymienionego punktu.  

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

 

Porządek obrad: 

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

Rady Gminy. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju i Promocji Wolontariatu 

w Gminie Małkinia Górna na 2019 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Małkinia Górna 

na 2019 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów w gminie Małkinia 

Górna.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady 

Gminy na 2019 rok.  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi 
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finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy 

Małkinia Górna na lata 2019 - 2032.  

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

10. Wolne wnioski i sprawy różne. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

Protokół z III 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 Wiesława Augustyniak – inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia oraz współpracy 

z organizacjami pozarządowymi – omówiła projekt uchwały i główne założenia Programu.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go 

pod głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 23/IV/2019 w sprawie przyjęcia Programu 

Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna na 2019 rok. Głosowało 15 

radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Wiesława Augustyniak – inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia oraz współpracy 

z organizacjami pozarządowymi – omówiła projekt uchwały i główne założenia Programu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał 

go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 24/IV/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy 

Małkinia Górna na 2019 rok Głosowało 15 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 4. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje na temat projektu uchwały.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go 

pod głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 25/IV/2019 w sprawie zarządzenia wyborów 

sołtysów w gminie Małkinia Górna. Głosowało 15 radnych.  
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Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 5. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje na temat projektu uchwały.  

 

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

  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 26/IV/2019 w sprawie uchwalenia planu pracy 

Rady Gminy na 2019 rok. Głosowało 15 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 przerwy.  

 

Punkt 6. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje na temat projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 27/IV/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych 

Komisji Rady Gminy na 2019 rok. Głosowało 15 radnych.  

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 7. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje na temat projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 28/IV/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia 

Górna. Głosowało 15 radnych. 

 

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 2019 – 2032.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie.  
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Rada Gminy podjęła uchwałę nr 29/IV/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 10, przeciw: 1, 

wstrzymujących się: 3. Głosowało 14 radnych. 

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

Punkt 9. 

 
Pani Wójt złożyła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy na 2019 r. Autopoprawka załączona jest do niniejszego protokołu.  

 

Pani Krystyna Wetoszka przedstawiła informacje na temat zmian w budżecie gminy 

na 2018 r.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożoną autopoprawkę.  

Autopoprawka została przyjęta. Głosów za: 11, przeciw: 1, wstrzymujących się:3.  

 

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 30/IV/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Małkinia 

Górna na 2019 rok. Głosów za: 11, przeciw: 4, wstrzymujących się: 0. Głosowało 15 radnych. 

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  

Punkt 10. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że nadal nie zostały uprzątnięte kratki ściekowe na osiedlu 

domów jednorodzinnych.  

 

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

Środowiska – poinformowała, że zlecenie zostało przekazane do ZGKiM.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź zapytał dlaczego sprzęt (kosiarka, podkaszarka, piła motorowa) 

zakupiony z funduszu sołeckiego, nie został przekazany sołectwu.  

 

Pani Elżbieta Przywoźna – kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej – 

poinformowała, że planowany termin przekazania sprzętu to początek wiosny. 

 

Przewodniczący Rady Gminy złożył życzenia noworoczne.  

 

Punkt 11 

 

Przewodniczący zamknął IV zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 
Protokolant 

Beata Dębkowska 


