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Protokół Nr IX/2019 

 

z obrad IX sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

14 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej, 

pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1300, a zakończyła o godzinie 1530. 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, 

- Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy, 

- Pani Marzena Michałowska – mecenas, 

- ks. Marian Niemyjski, 

- 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 Rady Gminy złożył wniosek o wprowadzenie następujących zmian do 

porządku obrad:  

 

− Pkt 1 otrzymuje brzmienie: Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 

Przyjęcie protokołu z IV,V, VI,VIII sesji Rady Gminy.  

 

− Pkt 7 otrzymuje brzmienie: Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały 

przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Małkinia Górna. 

 

− Pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, 

na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna w 2019 r. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zmiany do porządku obrad. Raport przeprowadzonego 

głosowania są dołączone do niniejszego protokołu. Głosowało 13 radnych. 

 

Porządek obrad: 

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

sesji Rady Gminy.  

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Małkinia 

Górna”.  

3. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.  
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4. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji w roku 2018 zadań z zakresu wspierania rodziny 

na terenie Gminy Małkinia Górna.  

5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz określenia granic ich obwodów 

od dnia 1 września 2019 r.  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat 

za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne 

w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, 

na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach 

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna w 2019 r. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie lokalizacji targowiska „Mój Rynek” 

i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.  

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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.  

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.  

 

Protokoły z IV,V, VI,VIII sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie. Głosowało 13 radnych. 

Raporty przeprowadzonego głosowania są dołączone do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 2. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć – radny, przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej – 

omówił uzasadnienie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy 

Małkinia Górna”.  

 

Pani Urszula Rytel – inspektor ds. promocji gminy i kontaktu z mediami – omówiła prezentację 

dotyczącą działalności ks. prałata Mariana Niemyjskiego w gminie Małkinia Górna.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że projekt uchwały został pozytywnie 

zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy Małkinia Górna. Odczytał projekt uchwały, 

a następnie poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 92/IX/2019 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel 

Gminy Małkinia Górna”. Głosów za: 13, przeciw:0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 14 

radnych.  
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Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 20 minut przerwy.  

Obrady opuścił radny Jerzy Maliszewski.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – informacja została przedłożona w formie pisemnej.  

Informacja jest załączona do protokołu. 

 

Punkt 4. 

 

Uwag do sprawozdania z realizacji w roku 2018 zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie 

Gminy Małkinia Górna. 

 

Punkt 5. 

 

 

Uwag do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2018. 

 

Punkt 6. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy Małkinia Górna.  

 

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

  

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 93/IX/2019 w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna oraz określenia 

granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 7. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy Małkinia Górna. Następnie odczytał 

wniosek Wójta Gminy Małkinia Górna o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały 

polegającej na tym, że § 3 otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 

2019 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie autopoprawki, który został 

przyjęty jednogłośnie. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 94/IX/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole i oddziały 

przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Małkinia 

Górna. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 8. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy Małkinia Górna. 

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 95/IX/2019 w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane nauczycielom 

zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Małkinia 

Górna w 2019 r. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 9.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy Małkinia Górna. 

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 96/IX/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie lokalizacji 

targowiska „Mój Rynek” i regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska. 

Głosów za: 12, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 10.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy Małkinia Górna. 

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 97/IX/2019 w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 

13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Punkt 11.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy Małkinia Górna. 

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 98/IX/2019 zmieniającą uchwałę 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.. Głosów za: 10, przeciw: 0, wstrzymujących się: 3. Głosowało 13 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 12. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy Małkinia Górna. 

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 99/IX/2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2019 – 2032. Głosów za: 11, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 2. Głosowało 13 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 13. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna poinformował, że projekt uchwały został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisje Rady Gminy Małkinia Górna. 

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 100/IX/2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Małkinia 

Górna na 2019 rok. Głosów za: 9, przeciw: 3, wstrzymujących się: 1. Głosowało 13 radnych. 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 14. 

 

Pani Barbara Zaremba – mieszkaniec -  zapytała na jakim etapie znajduje się sprawa budowy 

obwodnicy od ul. Ostrowskiej.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – poinformowała, że odpowiedź zostanie udzielona na 

piśmie.  

 

Pan Marcin Zawistowski – zapytał o termin zakończenia wykonywania podłączeń 

kanalizacyjnych na ul. Ostrowskiej i ul. Kościelnej. Poprosił o zobowiązanie wykonawcy 

modernizacji linii kolejowej do sprzątnięcia ulicy 1 Maja.   
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Pan Józef Jagiełło – poprosił o szczegółową informację na temat planów zagospodarowania 

budynku po byłej szkole podstawowej w Kańkowie. Poprosił o interwencję u Intercor 

w sprawie rozsypanego na drodze w Zawistach Podleśnych kruszywa.  

 

Pan Leszek Dębek – w nawiązaniu do punktu 2 informacji z działalności Wójta zapytał na czym 

ma polegać kontrola podatkowa na terenie gminy Małkinia Górna.  

 

Pan Mariusz Rytel-Andrianik – zapytał czy znane jest stanowisko firmy Duon w sprawie  

budowy sieci gazowej w Prostyni.  

 

Pan Arkadiusz Murawski poprosił o informacje odnośnie do pkt 48 ppkt 3, tj. powierzenia 

stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini 

Górnej.   

 

Pan Mirosław Niedźwiedź – zapytał, czy znajdą się środki na utwardzenie drogi w Błędnicy.  

 

Pan Tadeusz Papuga poinformował, że złożył do Przewodniczącego Rady Gminy dwa wnioski 

dotyczące propozycji zagospodarowania budynków po szkole podstawowej w Kańkowie 

i Daniłowie. Poprosił Przewodniczących Komisji o zwołanie wspólnego posiedzenia komisji, 

w celu omówienia ww. kwestii. 

 

Pani Wójt udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania radnych.  

 

Punkt 15. 

 

Przewodniczący zamknął IX zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


