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Protokół Nr XXVII/2021 

 

z obrad XXVII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w trybie zdalnym w dniu 

11 stycznia 2021 roku, pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady 

Gminy 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1100, a zakończyła o godzinie 1540. Ustawowy 

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

w załączeniu do protokołu . 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

- Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy 

- Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy, 

- Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy, 

- Pani Marzena Michałowska – mecenas, 

 

Punkt 1. 

 

Pan Jacek Bogdan - Przewodniczący Rady Gminy - otworzył sesję, powitał wszystkich 

zebranych. Po przywitaniu Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad 

i przedstawił porządek obrad:  

 

Porządek obrad: 

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

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 15 grudnia 2020 r. 

do 11 stycznia 2021 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Małkinia Górna.  

4. Podjęcie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna 

na lata 2021 - 2034. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 2021 rok. 

6. Wolne wnioski i sprawy różne. 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – w imieniu Wójta Gminy Małkinia Górna – złożył 

wniosek o wycofanie z porządku obrad pkt 7., tj. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na przyjęcie na rzecz Gminy Małkinia Górna darowizny nieruchomości. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek o zmianę porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 

Wyniki imienne: 

ZA: Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Jerzy Maliszewski, Arkadiusz Murawski, 

Mirosław Niedźwiedź, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik Rytel, Leszek Siwek, Mirosław 

Wróbel, Marcin Zawistowski  

PRZECIW: Leszek Dębek, Zbigniew Nietubyć  

WSTRZYMUJĘ SIĘ: Józef Jagiełło 
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Porządek obrad po zmianach:  

 

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

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 15 grudnia 2020 r. 

do 11 stycznia 2021 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Małkinia Górna.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Małkinia Górna 

darowizny nieruchomości. 

5. Podjęcie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna 

na lata 2021 - 2034. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Małkinia Górna na 2021 rok. 

7. Wolne wnioski i sprawy różne. 

8. Zamknięcie sesji. 

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XXVI sesji Rady Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 13, 

wstrzymujących: 1, przeciw: 0. Głosowało 14 radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0 

Wyniki imienne: ZA (13) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, 

Dorota Koroś, Jerzy Maliszewski, Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź, Tadeusz 

Papuga, Mariusz Andrianik Rytel, Leszek Siwek, Mirosław Wróbel, Marcin Zawistowski 

PRZECIW (1) Zbigniew Nietubyć  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt. 2 

 

Pan Bożena Kordek - Wójt Gminy Małkinia Górna - przedstawiła informację z działalności 

Wójta w okresie między sesjami, tj. od 15 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r.  

 

Punkt 3. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: pan Leszek Dębek, pani Wójt, pan Zbigniew 

Nietubyć, pan Józef Jagiełło, pan Jacek Bogdan.  

 

Pan Leszek Dębek wskazał, że w związku z obecnie panującą sytuacją w kraju należy obniżyć 

podatek transportowy dla przedsiębiorców i taka uchwała powinna być przedłożona Radzie 

Gminy.   

 

Pan Zbigniew Nietubyć poprosił aby wszelka korespondencja kierowana do Rady Gminy była 

niezwłocznie przekazywana radnym. Poinformował, że również stoi na stanowisku, że należy 

obniżyć podatek transportowy dla przedsiębiorców. W związku z wykreśleniem z budżetu 

gminy zadania dot. budowy ul. 15 Sierpnia i 11 Listopada, złożył wniosek o pisemne 

wyjaśnienie przyczyn wykreślenia ww. zadania. 

 

Pan Józef Jagiełło poinformował, że jego zdaniem powinna być podjęta uchwała w sprawie 

obniżenia podatku transportowego.  
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Przewodniczący Rady Gminy odczytał opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie 

rozpatrzenia wniosku.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 214/XXVII/2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki 

Gminy Małkinia Górna. Głosów za: 7, przeciw: 5, wstrzymujących się:2. Głosowało 14 

radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA (7) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik 

Rytel, Leszek Siwek, Mirosław Wróbel  

PRZECIW(5): Leszek Dębek, Józef Jagiełło, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew Nietubyć, 

Marcin Zawistowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) 

Jerzy Maliszewski, Arkadiusz Murawski  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 15minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 4. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: Bożena Kordek, Józef Bogucki, Zbigniew Nietubyć, Jacek Bogdan, 

Leszek Dębek, Józef Jagiełło, Marzena Michałowska.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że jest za przejęciem gruntu, niemniej ma wątpliwości , co do 

treści i procedowania. Wskazał, że podjęcie decyzji w przedmiotowej sprawie leży 

w kompetencji  zwykłego zarządu, argumentując swoje stanowisko powołał się na wyrok NSA 

z 09.04.2002 r. i 06.05.2003 r., a także wyrok WSA w Białymstoku z 13.11.2007 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 215/XXVII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na 

rzecz Gminy Małkinia Górna darowizny nieruchomości. Głosów za: 11, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 3. Głosowało 14 radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA (11) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Jerzy Maliszewski, 

Arkadiusz Murawski, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik Rytel, Leszek Siwek, Mirosław 

Wróbel, Marcin Zawistowski 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Józef Jagiełło, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew Nietubyć  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.  
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Punkt 5. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany w wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021-2034.  

 

W dyskusji udział wzięli: Józef Jagiełło, Zbigniew Nietubyć.  

 

Pan Leszek Dębek poprosił o przeprowadzenie dyskusji na temat sytuacji oświatowej w Gminie 

oraz o pisemną informację za jaką liczbę dzieci jest opłata za dzieci, które uczęszczają do 

przedszkoli w innych gminach.  Czy Gmina Małkinia Górna również  obciąża inne gminy z tego 

tytułu, ile dzieci z naszej gminy uczęszcza do szkół w innych gminach.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinię Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 216/XXVII/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2034. Głosów za:12, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 2. Głosowało 14 radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA (12) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Dorota Koroś, Jerzy 

Maliszewski, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew Nietubyć, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik 

Rytel, Leszek Siwek, Mirosław Wróbel 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Arkadiusz Murawski, Marcin Zawistowski 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła zmiany w budżecie gminy na 2021 rok.  

 

W dyskusji udział wzięli: Józef Jagiełło, Zbigniew Nietubyć, Leszek Dębek.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie Komisji w sprawie projektu uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał pod głosowanie. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 217/XXVIII/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy 

Małkinia Górna na 2021 rok. Głosów za:8, przeciw: 0, wstrzymujących się: 6. Głosowało 14 

radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (8) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Dorota Koroś, Jerzy Maliszewski, Tadeusz Papuga, 

Mariusz Andrianik Rytel, Leszek Siwek, Mirosław Wróbel  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (6) Leszek Dębek, Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Mirosław 

Niedźwiedź, Zbigniew Nietubyć, Marcin Zawistowski 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Punkt 7. 

 

 

Pan Józef Jagiełło:  

1) Czy przechodnia w Małkini Górnej weźmie udział w programie szczepień na Covid-19; 

Pani Wójt: Komunikaty ogólne ws. szczepień są przekazywane przez rząd. Punkt szczepień 

w gminie Małkinia Górna został wyznaczony przy ul. Biegańskiego.  Komunikaty i zasady 

dotyczące szczepień w Gminie Małkinia Górna są przygotowywane we współpracy z dr. 

Kozłowskim i będą sukcesywnie przekazywane. Prognozowane jest szczepienie około 100 

osób na tydzień.   

2) W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie z sesji z dn. 15.12.2020 r. w sprawie 

wpisu do KW, wskazał, że jest ona niezadowalająca. Dopytał, czy po wykupie działek 

obowiązkiem Gminy jest zrobienie wpisu do Ksiąg Wieczystych. Dodał, że grunty, 

które zostały nabyte pod drogę gminną Małkinia Dolna – Błędnica nabyte zostały 

specustawą, więc rekompensaty były minimalne. Dlaczego przez 1,5 roku nie 

uregulowano wpisów w KW. Mieszkanka, która zgłosiła sprawę ma obecnie problem 

ze sprzedażą/przekazaniem gruntów i  kosztami związanymi z KW. Poprosił 

o pochylenie się nad sprawą mieszkanki i osób, których sprawa dotyczy; 

Pani Wójt: w moim odczuciu uzyskał Pan wyczerpującą odpowiedź. Z informacji uzyskanych 

od referatu merytorycznego wynika, że wpis do KW wykonany został w październiku 2020 r.  

3) Radny wskazał, że nie zgadza się informacją, że zapewniony jest właściwy dojazd do 

parkingu za targowiskiem, gdyż droga za przejazdem w prawo jest w stanie tragicznym 

i należy ją szybko naprawić; 

Pani Wójt: odpowiedź, którą Pan otrzymał w mojej ocenie jest wyczerpująca. Obecnie 

trwają negocjacje z Intercor i należy poczekać do ich zakończenia.  

4) Poprosił o informację pisemną jakiego rodzaju oszczędności zostały pozyskane 

w zakresie oświaty; 

5) Kiedy zostanie wykonane oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego Zawisty Podleśne – 

Kańkowo; 

6) Poprosił  o sprzątniecie drogi na odcinku Daniłowo – Orło, przy której jest bardzo duża 

ilość śmieci; 

7) Zapytał dlaczego Gmina Małkinia Górna nie została beneficjentem programu Rządowy 

Fundusz Inwestycji Lokalnych; 

Pani Wójt: Decyzja kto otrzymał środki z tzw. drugiej tarczy należy do premiera/wojewody. 

W pierwszej tarczy gmina Małkinia Górna otrzymała najwyższa kwotę, bo prawie 2 mln zł. 

Należy składać wnioski, być cierpliwym.  

 

Pan Tadeusz Papuga: 

1) Która placówka będzie  szczepiła na Covid-19 mieszkańców Gminy Małkinia Górna i 

gdzie zgłaszać osoby  z gr. I do szczepień. 

 

 

 



6 

 

Pan Leszek Dębek : 

1) poinformował o złożeniu interpelacji w dniu 04 stycznia 2020 r. m.in. w sprawie opłaty 

za odpady komunalne. Dodał, że 12 stycznia 2021 r. odbędzie się kolegium RIO, na 

którym przedmiotowa uchwałą będzie badana.  Zapytał, czy znana już jest odpowiedź 

dotycząca uchwały ws. opłaty za odpady komunale, czy uchwała została utrzymana w 

mocy, od kiedy zaczną obowiązywać nowe stawki; 

Pani Wójt: Musimy poczekać na stanowisko RIO, być może nowe stawki zaczną obowiązywać 

od 1 lutego. 

2) Poprosił o przeprowadzenie dyskusji na temat sytuacji oświatowej w Gminie. 

3) Za jaką liczbę dzieci jest opłata za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w innych 

gminach.  Czy my jako Gmina również  obciążamy inne gminy, ile dzieci z naszej 

gminy uczęszcza do szkół w innych gminach.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć: 

1) Co było przyczyną wykreślenia z budżetu zadania: Budowa ul. 15 Sierpnia 

i 11 Listopada? 

2) W nawiązaniu do otrzymanego pisma ws, studzienki na ul. Witosa, wskazał, że nie 

było nazwiska osoby, która sporządziła pismo. Z relacji mieszkańców wynika, że 

studzienka nie została naprawiona.  

3) Wskazała, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju w trudnej sytuacji 

finansowej oprócz transportowców, są również właścicieli lokali 

gastronomicznych, którzy pomimo zamkniętych lokali muszą płacić koncesję. 

Zdaniem radnego w ich kierunku powinien zostać wykonany ukłon, za który będą 

wdzięczny; 

4) Jakie są poczynione starania aby firma Intercor partycypowała w kosztach naprawy 

dróg, które drogi są planowane do odbudowy. Dodał, że gmina Zaręby Kościelne 

odbudowała nawierzchnię około 1 km drogi przy udziale ww. firmy.  

5) Od jakiegoś czasu dziwnie zapalają się latarnie przy ul. Nurskiej. Poprosił 

o uregulowanie włączania oświetlenia.  

6) Na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Nurskiej i ul. Biegańskiego nie świeci 

się latarnia, być może zostało wczoraj naprawione przez elektryków.  

7) Podziękował pani Skarbnik, że potrafiła się przyznać do swojej pomyłki przy 

uchwałach budżetowych podejmowanych na sesji 15 grudnia 2020 r.  

8) Wskazał, że na Komisjach pojawił się temat reasumpcji głosowania. Powołał się na 

wyroki, które wskazują, że kwestie reasumpcji głosowania powinny być 

uregulowane. Poprosił o  przygotowanie uchwały  zmieniającej Statut, w której 

wskazane będzie kiedy można dokonać reasumpcji głosowania.  

 

Pan Leszek Siwek:  

1) Jak wygląda sprawa remontu drogi wojewódzkiej nr 694 na odcinku od kaplicy do 

krzyżówek, czy remont zostanie wykonany.  

2) Na jakim etapie są ustalenia ws. drogi Sumiężne – Glina 
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3) Poprosił aby w przyszłych planach budżetowych uwzględnić remont  dróg Glina 

Bielawy i Glina Morgi.  

4) Podziękował za wykonanie ogrodzenia przy świetlicy. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy poinformował, że na kwestie poruszone przez 

pozostałych radnych odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.   

 

Punkt 8. 

 

Przewodniczący zamknął XXVII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


