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Protokół Nr VII/2019 

 

z obrad VII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

27 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 1300, a zakończyła o godzinie 1640. 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, 

- Pani Krystyna Wetoszka – Skarbnik Gminy; 

- Pani Marzena Michałowska – mecenas, 

- Pan Michał Dzięgielewski - kierownik ds. Transportu i Gospodarki Odpadami w ZGKiM; 

- Pan Józef Rostkowski – wicestarosta w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej; 

- 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.  

 

Uwag do porządku obrad i protokołów nie wniesiono.  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie protokołu z V i VI sesji 

Rady Gminy.  

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

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego  na terenie Gminy Małkinia Górna. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz 

Gminy Małkinia Górna. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu 

określającego zasady korzystania z targowiska.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości 

stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta 

opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego 

na wykonanie zadania inwestycyjnego.  

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

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

Górna na lata 2019 – 2032.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.  

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

12. Zamknięcie sesji.  
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Punkt 2. 

 

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

miedzy sesjami. Informacja jest załączona do protokołu. 

 

Punkt 3. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego  na terenie Gminy Małkinia Górna.  

Obie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny – poinformował, że w uzasadnieniu do projektu uchwały 

wskazano, że podjęcie nowego projektu regulaminu wynika ze zmian w prawodawstwie 

w okresie od uchwalenia poprzedniego regulaminu. Radny wskazał, że od czasu podjęcia przez 

Radę Gminy uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego  na terenie Gminy Małkinia Górna, tj. od 17 lipca 

2018 r. nie nastąpiły zmiany w prawie. Radni nie otrzymali informacji na temat opinii organu 

regulacyjnego dla projektu regulaminu podjętego w lipcu 2018 r.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – udzieliła wyjaśnień na przedstawione wątpliwości.  

 

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

  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 76/VII/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 

Małkinia Górna Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 4. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy 

Małkinia Górna. Obie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 77/VII/2019 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy darowizny na rzecz Gminy Małkinia Górna. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Pan Leszek Siwek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego - przedstawił 

wnioski Komisji do projektu uchwały w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” 

i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska:  
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1) §1 ust.3 regulaminu stanowiącego załącznik do projektu uchwały otrzymuje 

brzmienie: Administratorem Targowiska jest Gmina Małkinia Górna. 

2) §2 ust 1 regulaminu otrzymuje brzmienie: Targowisko czynne jest w soboty od 

godziny 5:00 do godziny 15:00 za wyjątkiem dni wolnych, z uwzględnieniem ust. 2. 

3) §7 ust.4. regulaminu otrzymał brzmienie: Osobie posiadającej rezerwację 

gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku pod warunkiem jego 

zajęcia do godz.7:00.  

Natomiast §7 ust.5 otrzymuje brzmienie: Zarezerwowane stanowisko handlowe nie zajęte 

do godz. 7:00 w danym dniu handlowym może być zagospodarowane zgodnie 

z potrzebami targowiska tylko w tym dniu. 

4) wykreślić ust. 2 w §9, tym samym ust. 3 otrzymuje numer 2. 

 

Pani Urszula Fidorczuk – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 

Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska – przedstawiła wnioski Komisji 

do projektu uchwały w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego 

zasady korzystania z targowiska:  

1) §1 ust.3 regulaminu otrzymuje brzmienie: Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska 

„Mój Rynek” sprawuje Wójt Gminy Małkinia Górna, który wyznacza zarządcę 

targowiska zawierając z nim właściwą umowę. 

2) §2 ust 1 regulaminu otrzymuje brzmienie: 

Targowisko czynne jest w soboty od godziny 5:00 do godziny 15:00 za wyjątkiem dni 

wolnych, z uwzględnieniem ust. 2. 

3) §7 ust.4. regulaminu otrzymuje brzmienie: Osobie posiadającej rezerwację 

gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku pod warunkiem jego 

zajęcia do godz.7:00. 

natomiast §7 ust.5 otrzymuje brzmienie: Zarezerwowane stanowisko handlowe nie 

zajęte do godziny 7:00 w danym dniu handlowym może być zagospodarowane zgodnie 

z potrzebami targowiska tylko w tym dniu. 

4) wykreślić ust. 2 w §9, tym samym ust. 3 otrzymuje numer 2. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – poinformował, że w §4 regulaminu wymienione zostały ograniczenia 

handlu m.in. środków farmakologicznych, materiałów medycznych, środków odurzających, 

substancji psychotropowych; zwierząt domowych. Zdaniem radnego nie jest to konieczne, 

ponieważ kwestie te uregulowane są właściwymi ustawami.  

 

Pan Mirosław Wróbel – radny – złożył wniosek aby §4 ust.1 pkt 4 otrzymał brzmienie: kamieni 

i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotów bez wymaganej cechy probierczej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska, aby §1 ust.3 

regulaminu otrzymał brzmienie: Nadzór nad funkcjonowaniem targowiska „Mój Rynek” 

sprawuje Wójt Gminy Małkinia Górna, który wyznacza zarządcę targowiska zawierając z nim 

właściwą umowę. 

 

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

przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji dotyczący zmiany 

w § 2 ust. 1, w §7 ust. 4 i 5, wykreślenia §9 ust. 1 pkt regulaminu.  
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Mirosława Wróbla.  

 

Wniosek został przyjęty. Głosów za: 12, przeciw:0, wstrzymujących się: 3. Raport 

przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 78/VII/2019 w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” 

i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska. Głosów za: 13, przeciw:0, 

wstrzymujących się: 2.   

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 6.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt uchwały.  

Pan Leszek Siwek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego - przedstawił 

wnioski Komisji do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia 

wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta 

opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna: 

1) §2 ust.3 otrzymuje brzmienie: Wysokość dziennej stawki opłaty targowej dla rolników 

sprzedających płody rolne pomniejsza się o 50 % w stosunku do stawek określonych 

w ust. 1 i 2. 

2) §4 ust 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa 

w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 45% od pobranych i terminowo 

odprowadzonych kwot. 

 

Pani Urszula Fidorczuk – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, 

Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Ochrony Środowiska – przedstawiła wnioski Komisji 

do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawki 

opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta opłaty targowej 

i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna: 

1) §2 ust.3 otrzymuje brzmienie: Wysokość dziennej stawki opłaty targowej dla rolników 

sprzedających płody rolne pomniejsza się o 50 % w stosunku do stawek określonych 

w ust. 1 i 2. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny – wskazał, że pomniejszenie opłaty dla rolników może 

stanowić bonifikatę, zapytał czy proponowany zapis jest właściwy oraz, czy sformułowanie 

opłata targowa nie powinno być zastąpione zwrotem: koszt najmu powierzchni. Zapytał, czy 

właściwym jest określenie w § 4 ust. 3 konkretnego dnia tygodnia.  

 

Pan Leszek Dębek – radny – złożył wniosek, aby § 4 ust. 3 otrzymał brzmienie: Inkasent 

pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy tygodniowe, w każdy pierwszy dzień 

roboczy, za tydzień poprzedni, na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Małkini Górnej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji dotyczący zmiany §2 

ust.3.  
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Wniosek został przyjęty. Głosów za: 15, przeciw:0, wstrzymujących się: 0. Raport 

przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego 

polegający na tym, że §4 ust 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wynagrodzenie inkasentów, 

o których mowa w ust. 1, za pobór opłaty targowej w wysokości 45% od pobranych i terminowo 

odprowadzonych kwot. 

 

Wniosek został odrzucony. Głosów za: 5, przeciw: 8, wstrzymujących się: 2. Raport 

przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Leszka Dębka.  

 

Wniosek został przyjęty. Głosów za: 12, przeciw:0, wstrzymujących się: 3. Raport 

przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Mienia 

Komunalnego  

 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 79/VII/2019 wprowadzenia opłaty targowej, określenia 

wysokości stawki opłaty targowej, zasad poboru opłaty targowej oraz wyznaczenia inkasenta 

opłaty targowej i wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Małkinia Górna. Głosów za: 10, 

przeciw:5, wstrzymujących się: 0.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 7.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Pan Józef Rostkowski – wicestarosta w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej – 

przedstawił informacje na temat planów dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 2636W Morzyczyn Włościański – Kiełczew – Prostyń – Treblinka”.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego 

na wykonanie zadania inwestycyjnego. Obie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 80/VII/2019 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na wykonanie zadania inwestycyjnego. Głosowało 15 

radnych.  
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Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 8.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt uchwały. 

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 81/VII/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. Głosowało 15 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu 

 

Punkt 9. 

 

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 jednogłośnie podjęła uchwałę nr 82/VII/2019 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 15, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 0. Głosowało 15 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 10. 

 

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

Złożyła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały polegającej 

na wykreśleniu z §1 zwrotu dochodach i. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszoną autopoprawkę. 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 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 83/VII/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy 

Małkinia Górna na 2019 rok. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Sesję opuścił radny Mariusz Rytel-Andrianik.  
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Punkt 11. 

 

Pan Jacek Bogdan – Przewodniczący Rady Gminy – poinformował, że w terminie do 30 

kwietnia 2019 r. radni zobowiązani są złożyć oświadczenie majątkowe; na adres e-mail została 

przesłana odpowiedź zakładu Rockwool Polska Sp. z o.o.; wszystkie wnioski i interpelacje 

zostały przekazane do Wójta Gminy.  

 

Pan Tadeusz Papuga – radny – złożył wniosek o konsolidację funduszu sołeckiego. Zapytał 

do kogo można zwrócić się po worki na śmieci zebranych z poboczy dróg i lasu i gdzie można 

je składować.  

 

Pan Leszek Dębek – radny – zwrócił uwagę na zły stan następujących dróg: do cmentarza, przy 

delikatesach, przy ZGKiM – zapytał, czy są plany dotyczące jej przebudowy. Zapytał, czy będą 

kontynuowane prace porządkowe na ul. Leśnej.  

 

Pan Krzysztof Kołota – radny – poprosił o uprzątnięcie zjazdu nad Bug w Rostkach Wielkich. 

Zwrócił uwagę na wyrwę w chodniku przy sklepie Mila. 

 

Pan Marcin Zawistowski – Wiceprzewodniczący – zgłosił problem częstych awarii oświetlenia 

w Małkini Mała- Przewóz oraz na ul. Brokowskiej. Poprosił o wyrównanie wjazdu na cmentarz.  

 

Pan Józef Jagiełło – radny – poprosił o wyrównanie ul. Jana III Sobieskiego.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny – poinformował, że materiały Komitetu Inicjatywy 

Uchwałodawczej wraz z projektem uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Małkinia Górna” został przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy w celu dalszego 

procedowania. Ponadto poprosił o uzupełnienie chodnika przy Urzędzie Gminy na wysokości 

wału przeciwpowodziowego.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź – radny – poprosił o usunięcie wyrwy powstałej po awarii 

wodociągu w Błędnicy.  

 

Pan Leszek Siwek – radny – poprosił o jak najszybsze wyrównanie drogi z Sumiężnego 

do Gliny.  

 

Pan Jerzy Maliszewski – Wiceprzewodniczący – zapytał czy opracowany zostanie 

harmonogram równania dróg.  

 

Pan Zygmunt Kazanowski – sołtys sołectwa Klukowo – poruszył następujące sprawy:  

- w związku z wysokim kosztem odławiania psów i kotów zaproponował wprowadzenie 

czipowanie zwierząt;  

- poprosił o równanie wszystkich dróg w Glinie; 

- wyraził aprobatę dla pomysłu radnego Tadeusza Papugi dotyczącego konsolidacji funduszu 

sołeckiego.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – udzieliła odpowiedzi na wszystkie poruszone sprawy.   

Poinformowała, że od 02 kwietnia 2019 r. rozpocznie się remont ul. Nurskiej.  
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Punkt 12. 

 

Przewodniczący zamknął VII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


