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Protokół Nr VI/2018 

 

z obrad VI sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

07 marca 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 1100, a zakończyła o godzinie 1450. Ustawowy 

skład Rady Gminy – 15 radnych, w sesji wzięło udział 14 radnych – lista obecności 

w załączeniu do protokółu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi według załączonej listy obecności oraz: 

- Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy, 

- Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy; 

- Pani Marzena Michałowska – mecenas, 

- Pan Zbigniew Bocian – dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim; 

- 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.  

 

Przewodniczący złożył wniosek o wprowadzenie zmiany w pkt 1 porządku obrad polegającą 

na wycofaniu przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad.  

 

Wniosek został przyjęty. Głosów za: 13, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.  

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Raport przeprowadzonego głosowania jest 

dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Porządek obrad: 

 

1) Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.   

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

3) Informacja przedstawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

na temat postępu prac związanych z ochroną przeciwpowodziową miejscowości 

Małkinia Górna oraz innych miejscowości Gminy leżących w bezpośrednim 

sąsiedztwie rzeki Bug.  

4) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Policji oraz informacja o stanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok. 

5) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2018 rok. 
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6) Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę 

Małkinia Górna w 2018 roku.  

7) Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka 

Kultury w Małkini Górnej i nadania statutu. 

8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2019 r.  

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

nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna. 

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego.  

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

Górna na lata 2019 – 2032.  

12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.  

13) Wolne wnioski i sprawy różne. 

14) Zamknięcie sesji.  

 

Punkt 2. 

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

miedzy sesjami. Informacja jest załączona do protokołu. 

 

Punkt 3. 

 

Pan Zbigniew Bocian - dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim – przedstawił 

informacje na temat struktury Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz 

na temat postępu prac związanych z ochroną przeciwpowodziową miejscowości Małkinia 

Górna oraz innych miejscowości Gminy leżących w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bug. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał dlaczego nie został zatwierdzony projekt regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Małkinia 

Górna, który Rada Gminy Małkinia Górna podjęła 17 lipca 2018 r.  

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.  

 

Punkt 4. 

Sprawozdania z działalności Komendanta Policji oraz informacja o stanie porządku 

i bezpieczeństwa publicznego za 2018 rok. 

 

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.  

 

Punkt 5. 

Sprawozdania z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej za 2018 rok.  

 

Radni nie wnieśli uwag do sprawozdania.  
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Punkt 6.  

Radni nie wnieśli uwag do informacji o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych 

przez Gminę Małkinia Górna w 2018 roku.  

 

Punkt 7.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informacje na temat projektu uchwały.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny – wskazał, że jego zdaniem w §1 projektu uchwały powinien 

być określony sposób powołania i odwołania dyrektora. Ponadto niewłaściwy jest sposób 

wejścia w życie uchwały, gdyż Statut jest aktem prawa miejscowego. Zdaniem radnego 

zmieniana uchwała jest niezgodna z obowiązującym prawem. Powinna być uchylona i przyjęta 

we właściwy sposób, tj. po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.  

 

Pani Izabela Szymańska – kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr – udzieliła wyjaśnień 

na przedstawione wątpliwości. 

 

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

  

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 70/VI/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany nazwy 

Gminnego Ośrodka Kultury w Małkini Górnej i nadania statutu. Głosów za: 10, 

wstrzymujących się: 0, przeciw: 4. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 8. 

 

Pani Bogusława Łupińska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa 

Handlu i Usług – poinformowała, że na posiedzeniach Komisji wprowadzona została 

autopoprawka w §15 Programu, który otrzymuje brzmienie: Gmina pokrywa 100% kosztów 

zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych (psów i kotów) posiadających właścicieli 

z terenu Gminy Małkinia Górna, którzy wypełnili oświadczenie, o którym mowa w § 16 

Programu oraz przedłożą zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie. 

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 71/VI/2019 w sprawie określenia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Małkinia Górna na 2019 r. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 9. 

 

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

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 72/VI/2019 w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Małkinia Górna. Głosowało 14 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 10.  

 

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

Wójt zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na tym, że w §1 wyrazy Małkinia 

Górna zastępuje się wyrazem Kańkowo.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zgłoszoną autopoprawkę.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę. Głosowało 14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 73/VI/2019 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Ostrowskiego. Głosowało 14 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 11. 

 

Pani Bożena Kordek przedstawiła informację na temat zmian w wieloletniej prognozie 

finansowej na lata 2019 – 2032.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 74/VI/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 13, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało 14 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 12. 

 

Pani Bożena Kordek przedstawiła informację na temat zmian w budżecie gminy na 2019 r.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 75/VI/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Małkinia Górna 

na 2019 rok. Głosów za: 13, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 14 radnych. 

 

Wykaz imiennego głosowania radnych Rady Gminy Małkinia Górna został dołączony 

do niniejszego protokołu.  
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Punkt 13. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – przedstawiła nowo wybranych sołtysów. Złożyła 

życzenia z okazji Dnia Sołtysa.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć poinformował o podjętej inicjatywie mającej na celu uhonorowanie 

ks. prałata Mariana Niemyjskiego poprzez nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Gminy 

Małkinia Górna. Poinformował o możliwości złożenia podpisu na liście poparcia dla projektu 

uchwały w tej sprawie.  

 

Pan Leszek Siwek poprosił o lobbowanie w sprawie drogi w Glinie oraz o wykonanie prac przy 

świetlicy w Sumiężnem np. ogrodzenie.  

 

Pan Arkadiusz Murawski – radny - poprosił o informację kto jest właścicielem gruntów, 

budynków znajdujących się przy ul. Nurskiej (stare bloki kolejowe).  

 

Punkt 14. 

 

Przewodniczący zamknął VI zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


