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Protokół Nr VIII/2019 

 

z obrad VIII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

14 maja 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 1500, a zakończyła o godzinie 1820. Ustawowy 

skład Rady Gminy – 15 radnych, w sesji wzięło udział 12 radnych – lista obecności 

w załączeniu do protokółu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi według załączonej listy obecności oraz: 

- Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy, 

- Pan Józef Bogucki – Sekretarz 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 nie wniesiono.  

 

Porządek obrad: 

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

Rady Gminy.  

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

3. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2018 Programu współpracy Gminy 

Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2018 Programu Rozwoju i Promocji 

Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2018 roku”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy 

Małkinia Górna na rok 2018. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych 

dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" 

na lata 2019 – 2023. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statutach Sołectw w Gminie 

Małkinia Górna. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Małkinia Górna. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 

na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek. 

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

Górna na lata 2019 – 2032.  

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

14. Wolne wnioski i sprawy różne. 

15. Zamknięcie sesji.  

 

Protokół z VII sesji rady Gminy przyjęto jednogłośnie. Głosowało 12 radnych. Raport 

przeprowadzonego głosowania jest 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. 

 

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

z organizacjami pozarządowymi – omówiła sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Programu 

współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

Uwag do sprawozdania nie wniesiono.  

 

Punkt 4. 

 

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

z organizacjami pozarządowymi – omówiła sprawozdanie z realizacji w roku 2018 Programu 

Rozwoju i Promocji Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna. 

 

Uwag do sprawozdania nie wniesiono.  

 

Punkt 5. 

 

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

z organizacjami pozarządowymi –  omówiła sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2018 roku”. 

 

Uwag do sprawozdania nie wniesiono.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej – 
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omówiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy 

Małkinia Górna na rok 2018. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy 

Małkinia Górna na rok 2018. Obie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

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

  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 84/VIII/2019 w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej dla gminy Małkinia Górna na rok 2018. Głosowało 12 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 7. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – omówiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 

szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania 

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023 

Obie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 85/VII/2019 w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci 

produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek 

w szkole i w domu" na lata 2019 – 2023. Głosowało 12 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 8. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji dotyczącą 

projektu uchwały zmieniającej uchwałę 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. Obie 

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 86/VIII/2019 zmieniającej uchwałę 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 12 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 9.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.   

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Statutach Sołectw w Gminie Małkinia 

Górna. Obie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 87/VIII/2019 w sprawie wprowadzenia zmiany 

w Statutach Sołectw w Gminie Małkinia Górna. Głosowało 12 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 10.  

 

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

Środowiska – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków obowiązującego na terenie Gminy Małkinia Górna. Obie Komisje pozytywnie 

zaopiniowały projekt uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 88/VIII/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie. Gminy Małkinia 

Górna. Głosowało 12 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu 

 

Punkt 11.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 

na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

i pożyczek. Obie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
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Podjęto dyskusję w sprawie projektu uchwały. W dyskusji udział wzięli: Wójt Gminy, Józef 

Jagiełło, Zbigniew Nietubyć, Leszek Dębek, Jacek Bogdan.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 89/VII/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Głosów za: 7, przeciw: 4, 

wstrzymujących się: 1. Głosowało 12 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu 

 

Punkt 12. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy - przedstawił informację na temat zmian w wieloletniej 

prognozie finansowej na lata 2019 – 2032.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna 

na lata 2019 – 2032. Obie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 90/VIII/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 9, przeciw: 1, 

wstrzymujących się: 2. Głosowało 12 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 13. 

 

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

Złożyła wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały polegającej na tym, że § 2 

otrzymuje brzmienie: Budżet Gminy po wprowadzeniu zmian, wynikających z § 1 niniejszej 

uchwały stanowi kwoty: 

1) dochody 61 205 259,09 zł, w tym: dochody bieżące 54 756 471,09 zł, 

dochody majątkowe 6 448 788,00 zł 

2) wydatki 68 545 285,51 zł, w tym wydatki bieżące 45 955 386,49 zł, 

wydatki majątkowe 22 589 899,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 

Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszoną autopoprawkę. 

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 12 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy Małkinia Górna przedstawili opinię Komisji dotyczącą 

projektu uchwały w sprawie z w sprawie zmiany budżetu gminy Małkinia Górna na 2019 rok. 

Obie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  
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Rada Gminy podjęła uchwałę nr 91/VIII/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Małkinia 

Górna na 2019 rok. Głosów za: 8, przeciw: 1, wstrzymujących się: 3. Głosowało 12 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 14. 

 

Pani Wójt zaprosiła wszystkich na IV majówkę w Rostkach Wielkich.  

 

Pan Tadeusz Papuga – podziękował pani sołtys i mieszkańcom Daniłowa za przeprowadzenie 

akcji polegającej na zbieraniu śmieci w sołectwie. Podziękował również uczestnikom marszu 

ekologicznego przedszkolaków. Poprosił o zmobilizowanie strażaków do przeprowadzenia 

akcji polegającej na sprzątnięciu lasu. Ponadto wyraził uznanie i wsparcie dla strajkujących 

nauczycieli.  

Pan Krzysztof Kołota zaprosił na majówkę w Rostkach Wielkich. Zapytał o kanalizację 

w Rostkach Wielkich. 

 

Pan Leszek Dębek wyraził swoje stanowisko w sprawie protestu nauczycieli i potrącenia ich 

pensji, które zdaniem radnego nastąpiło niesłusznie. Poprosił o podjęcie rozmów w tej sprawie. 

Zapytał, czy i od kiedy będzie można składać wnioski dotyczące instalacji fotowoltaicznej; 

kiedy uruchomiony zostanie nowy rynek, w jaki sposób będą naliczane opłaty na starym 

targowisku; czy gmina otrzyma dofinansowanie do targowiska. 

 

 

Pan Zbigniew Nietubyć zapytał kiedy zostanie otwarte nowe targowisko i jakie są ewentualne 

przeszkody w jego otwarciu; czy termin realizacji inwestycji przy Bazylice w Prostyni nie jest 

zagrożony. 

 

Pan Leszek Siwek poprosił o: rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu 

wokół świetlicy w Sumiężnem; podjęcie działań w sprawie drogi Glina – Sumiężne; równanie 

drogi w Klukowie Morgi. 

 

Pan Józef Jagiełło zapytał: czy jest już określny termin konsultacji z Prospreco dotyczących 

poszerzenia działalności firmy; co się dzieję w sprawie zagospodarowania terenu wokół szkoły 

w Kańkowie.  

 

Pani Dorota Koroś – poinformowała, że Szkoła Podstawowa w Kiełczewie przeprowadziła 

akcję pn. „Operacja rzeki Bug”. 

 

Pan Jacek Bogdan poprosił o wystąpienie do wykonawcy ul. Nurskiej o podsypanie drogi 

na zakręcie ww. ulicy.  

 

 

Głos zabrał sołtys pan Zygmunt Kazanowski w sprawie drogi Klukowo Morgi i przebudowy 

hydrantu.  

 

Pan Rafał Dąbrowski – sołtys sołectwa Borowe – podziękował za rozpoczęcie prac dotyczących 

budowy wodociągu na Borowych. Zwrócił się z prośbą do komendant Komisariatu Policji 

w Małkini Górnej o interwencję w sprawie nieprawidłowo zaparkowanych samochodów 

w godzinach rannych przy SP nr 2 na ul. Leśnej.  
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Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – udzieliła odpowiedzi na wszystkie poruszone sprawy.   

 

Punkt 12. 

 

Przewodniczący zamknął VIII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


