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Protokół Nr XXX/2021 

 

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

28 kwietnia 2021 roku, pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady 

Gminy 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1000, a zakończyła o godzinie 1230. 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, 

 

Punkt 1. 

 

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

uczestników sesji. Po przywitaniu Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność 

obrad i przedstawił porządek obrad:  

 

Porządek obrad: 

 

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

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 23 marca 2021 r. do 

28 kwietnia 2021 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Małkinia Górna na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania 

Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2021-2025. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna. 

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

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków 

komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2653W w Gminie Małkinia Górna. 

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

Górna na lata 2021 - 2034. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 

10. Wolne wnioski i sprawy różne. 

11. Zamknięcie sesji. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXIX sesji Rady Gminy Małkinia Górna. 

Głosowało 14 radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Dorota Koroś, Jerzy 

Maliszewski, Arkadiusz Murawski, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Leszek Siwek, 

Marcin Zawistowski, Zbigniew Nietubyć, Mirosław Niedźwiedź.  
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Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Punkt. 2 

 

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

Wójta w okresie między sesjami, tj. do 23 marca 2021 r. do 28 kwietnia 2021 r.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Aldona Sikorska  – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 

Ochrony Środowiska, Nieruchomościami, Rolnictwa i Handlu - omówiła projekt uchwały.  

 

Pani Elżbieta Haponiuk – wykonawca Programu Ochrony Środowiska – omówiła program.  

 

W dyskusji udział wzięli: Zbigniew Nietubyć, Józef Jagiełło.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie Komisji Rady Gminy w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 232/XXX/2021 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2024 z perspektywą do roku 2028. 

Głosów za: 11, wstrzymujących się: 3, przeciw: 0. 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, Marcin 

Zawistowski,. 

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ(3) Józef Jagiełło, Zbigniew Nietubyć, Mirosław Niedźwiedź. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 4. 

 

Pani Aldona Sikorska  – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i 

Ochrony Środowiska, Nieruchomościami, Rolnictwa i Handlu - omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 233/XXX/2021 w sprawie Wieloletniego 

Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Małkinia Górna na lata 2021-

2025. Głosowało 14 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Dorota Koroś, Jerzy 

Maliszewski, Arkadiusz Murawski, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Leszek Siwek, 

Marcin Zawistowski, Zbigniew Nietubyć, Mirosław Niedźwiedź.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Punkt 5. 

 

Pani Aldona Sikorska  – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska, Nieruchomościami, Rolnictwa i Handlu - omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 234/XXX/2021 w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna. Głosowało 14 

radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Dorota Koroś, Jerzy 

Maliszewski, Arkadiusz Murawski, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Leszek Siwek, 

Marcin Zawistowski, Zbigniew Nietubyć, Mirosław Niedźwiedź.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 6. 

Pani Aldona Sikorska  – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska, Nieruchomościami, Rolnictwa i Handlu - omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 234/XXX/2021 w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Małkinia Górna. Głosowało 14 

radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Dorota Koroś, Jerzy 

Maliszewski, Arkadiusz Murawski, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Leszek Siwek, 

Marcin Zawistowski, Zbigniew Nietubyć, Mirosław Niedźwiedź.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 7. 

 

Pani Aldona Sikorska  – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

i Ochrony Środowiska, Nieruchomościami, Rolnictwa i Handlu - omówiła projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wziął pan Zbigniew Nietubyć.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 235/XXX/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 14 

radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Dorota Koroś, Jerzy 

Maliszewski, Arkadiusz Murawski, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Leszek Siwek, 

Marcin Zawistowski, Zbigniew Nietubyć, Mirosław Niedźwiedź.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 9. 

 

Pani Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej – 

omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 236/XXX/2021 w sprawie wskazania wstępnych 

miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej nr 2653W w Gminie 

Małkinia Górna. Głosowało 14 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Dorota Koroś, Jerzy 

Maliszewski, Arkadiusz Murawski, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Leszek Siwek, 

Marcin Zawistowski, Zbigniew Nietubyć, Mirosław Niedźwiedź.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 10. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: Leszek Dębek, Wójt Gminy.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 237/XXX/2021 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. Głosowało 14 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Dorota Koroś, Jerzy 

Maliszewski, Arkadiusz Murawski, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Leszek Siwek, 

Marcin Zawistowski, Zbigniew Nietubyć, Mirosław Niedźwiedź.  
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Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

Punkt 11. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 238/XXX/2021 uchwały w sprawie zmian w 

budżecie gminy na 2021 rok. Głosowało 14 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (14) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Dorota Koroś, Jerzy 

Maliszewski, Arkadiusz Murawski, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, Leszek Siwek, 

Marcin Zawistowski, Zbigniew Nietubyć, Mirosław Niedźwiedź.  

 

Punkt 12. 

 

W sprawach różnych radni poruszyli następujące kwestie: 

 

Pan Tadeusz Papuga:  

1) Poprosił o równanie dróg w m. Żachy Pawły Kolonia, Daniłówka II, Niegowiec  

 

Pani Wójt: wystawione zostały zlecenia na równanie dróg w większości miejsc. Proszę 

o bezpośrednie zgłaszanie potrzeb do referatu inwestycji. 

Pan Józef Jagiełło: 

1) Kiedy zostanie naprawiony stan nawierzchni dojazdowej do placu manewrowego przy 

targowisku? 

Pani Wójt: Mówi Pan w sposób, który jest dla mnie nieakceptowalny – bo skandal. Skandalem 

jest to, że przez ponad 30 lat nie został uregulowany stan prawny ul. Kolejowej i my to 

regulujemy. Informuję Pana, że dane zadanie wykonać musi być uregulowany stan prawny. 

Państwo byście chcieli, żeby wszystko było zrobione od razu, a są sprawy, które po 30 lat nie 

były regulowane. Informuję Pana, że regulujemy grunty i w miarę możliwości finansowych 

będziemy starali się zadanie realizować. Droga jest zniszczona, jest tam duże skupisko firm, ale 

także firma Intercor, która nie poczuwa się do remontu drogi, bo uważa, że są to zniszczenia 

wcześniejsze lokalnych przedsiębiorców, więc ciężko będzie wyegzekwować od nich 

współudział w finansowaniu, natomiast mamy już jakieś pomysły i będziemy je sukcesywnie 

wdrażać.  

2) Brak odpowiedzi na pytanie z sesji w dniu 23.03.2021 r. dotyczące przyczyn zamknięcia 

kasy w Urzędzie Gminy; 

Pani Wójt: Pyta Pan o kasę, a ja się powinnam zapytać, czy śledzi Pan komunikaty ministra 

zdrowia, premiera, a także informacje, które przekazuje Urząd Gminy. Z uwagi na fakt, że nie 

jesteśmy w stanie w tak małej powierzchni przestrzennej zapewnić bezpieczeństwa naszym 
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mieszkańcom, podjęliśmy działania zmierzające do tego, że wszystkie rachunki wpływające na 

konto gminne, mieszkańcy mogą opłacać w Banku Spółdzielczym bez ponoszenia dodatkowych 

opłat. Więcej na ten temat nie będę się wypowiadała. Mamy w Polsce stan epidemii.  

3) Na gruntach w m. Kańkowo i Zawisty Podleśne utworzono korytarz ekologiczny, 

dlaczego mieszkańcy ww. miejscowości nie zostali powiadomieni poinformowani  

o tym fakcie przed naniesieniem korytarza na plan. Jakie obostrzenia wynikają dla 

właścicieli gruntów, na których został utworzony korytarz ekologiczny. Co można, 

a czego nie można, czy będą wydawane pozwolenia na budowę w na tym terenie? 

Pani Wójt: Wójt nie ma mocy, żeby wskazać którędy mają ptaki latać i jest to decyzja RDOŚ. 

Nie jest to ustanawianie, tylko zakwalifikowanie danej powierzchni jako korytarz. Jeżeli będzie 

Pan potrzebował więcej informacji w tym temacie i stanowiska RDOŚ w tym temacie, to 

odpowiedź sprecyzujmy na piśmie.  

4) W nawiązaniu do odpowiedzi dotyczącej braku podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

w Urzędzie Gminy poinformował, że jest ona niestosowana wobec osób, które borykają 

się ze swoją niepełnosprawnością. Jak może funkcjonować budynek użyteczności 

publicznej bez podjazdu? Sprawę tę radny będzie ponaglał, tak aby podjazd powstał jak 

najszybciej.  

Pani Wójt: W mojej ocenie pismo do Pana skierowane spełnia wszystkie warunki, możliwości 

jakie ma Urząd w sprawie wykonania podjazdu. Rząd wychodząc naprzeciw bolączkom 

samorządów, stworzył wiele przepisów, które ułatwiają pracę samorządom np. ten, że z uwagi 

na niepełnosprawność nie ma możliwości zorganizowania ślubu w Urzędzie, osoba 

zainteresowana wskazuje miejsce, w którym urzędnik udzieli ślubu. Poddaję Panu pod rozwagę 

ocenę sytuacji, czy są warunki techniczne do zbudowania podjazdu lub windy w budynku 

Urzędu. Wychodząc naprzeciw stworzyliśmy Biuro Obsługi Klienta, gdzie żaden nasz 

mieszkaniec nie jest pozostawiony sam sobie. Urzędnicy znajdują możliwości do obsługi osób 

niepełnosprawnych. Odpowiedź może się Panu nie podobać, ale jest ona zgodna ze stanem 

faktycznym. Urząd Gminy funkcjonuje kilkadziesiąt lat i dlaczego nikt o tym nie pomyślał, żeby 

stworzyć takie rozwiązania.  

5)  Odnosząc się do pkt 4. informacji z działalności Wójta, zapytał na czym polega 

procedura ZRID i czego ma ona dotyczyć. Kiedy będzie można zgłaszać uwagi do tego 

projektu, w którym momencie? 

Pani Wójt: ZRID jest to zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, jeżeli chce Pan więcej 

informacji to bardzo proszę o skontaktowanie się z referatem inwestycji. Pracownicy 

szczegółowo wytłumaczą Panu całą procedurę.  

6) W nawiązaniu do odpowiedzi w sprawie terminu naprawy drogi ul. Jana III Sobieskiego 

wskazał, że droga nie została naprawiona. Zabezpieczenie ubytków w drodze 

pachołkami jest niedopuszczalne.  Zwrócił się z prośbą o jak najszybszą reakcję.  

Pani Wójt: Nie byłam tam przez ostatni miesiąc, jeżeli są tam pachołki i sprawa jest 

niezałatwiona to natychmiast podejmę interwencję, ponieważ w kwietniu były dni, w których 

można było zminimalizować wyboje. Tu przyznaję Panu rację.  
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Pan Mirosław Niedźwiedź:  

1) Poprosił o równanie drogi Błędnica – Małkinia Dolna; 

2) Czy istnieje możliwość zwrócenia się do właściciela działki przy drodze Daniłówka – 

Kańkowo (na łuku) o wycięcie krzewów, które wpływają na słabą widoczność; 

Pani Wójt: Podejmiemy w tej sprawie interwencję, jeżeli są zarośla na działkach prywatnych 

zwrócimy się z pismem o ich wycięcie.  

3) Podziękował za sprzątniecie odcinka Daniłówka Pierwsza – Błędnica.  

Pani Wójt: cieszę się, że Pan dostrzega tą syzyfowość sprzątania, ale nadal tą syzyfową pracę 

będziemy wykonywali. Możemy apelować, może warto ustawić witacze ekologiczne. Musimy 

utworzyć na naszej gminie eko-solidarność i dbać o naszą gminę, tak aby było jak najmniej 

śmieci na jej terenie.  

 

Pan Leszek Siwek:  

1) Podziękował za pozyskanie środków dla Gminy Małkinia Górna. Wyraził nadzieję, że 

po wybudowaniu kanalizacji na ul. Brokowskiej w następnej kolejności wykonana 

zostanie droga; 

2) Czy podjęte zostały rozmowy z Nadleśnictwem ws. drogi Sumiężne – Glina, jeśli nie to 

poprosił o  rozpoczęcie rozmów;  

Pani Wójt: wrócę do tych rozmów, to jest też temat dla mnie bardzo ważny, bo po zakończeniu 

kanalizacji będziemy szukać środków na remont ul. Brokowskiej. Wtedy tez ta doga, o której 

Pan mówi by się przydała jako objazd dla mieszkańców.  

3) Poprosił aby w dalszym ciągu rozmawiać ws. obwałowania, tak aby zapewnić 

bezpieczeństwo mieszkańcom Klukowa Morgi.  

Pani Wójt: obwałowanie to temat bardzo ważny, myślę, że wrócimy do tych rozmów. Karty w tej 

sprawie rozdają Wody Polskie, które projektują i finansują to zadanie i jest dobra wola osób 

decydujących. Będę starała się reprezentować interesy mieszkańców, którzy chcą pobudowania 

wałów i projekty mają szansę powstać były optymalne, tak żeby wszyscy w tej gminie byli 

zadowoleni. Zobaczymy, czy to się uda.  

4) Zabezpieczenie środków na remont świetlicy w Sumiężnem. 

5) Wskazał, że z rozmów z przedstawicielami firmy DOMOST wynika, że są oni 

zainteresowani współfinansowaniem budowy ul. Kolejowej, dlatego wskazane są 

rozmowy w tej sprawie; 

Pani Wójt: Sprawa partycypowania w kosztach jest przeze mnie rozważana, ale najpierw 

musimy uporać się z regulacją z gruntów, a potem przystąpię do rozmów.  

6) Zapytał, czy możliwe będzie przedłużenie wodociągu do działek od strony Klukowo 

Morgi w kierunku do ul. Brokowskiej, tak aby właściciele działek finansowali 

wyłącznie przyłącze wodociągowe.  

Pani Wójt: cały czas projektujemy krótkie odcinki, gdzie zostało kilka domów lub powstają 

nowe domostwa, jest to tylko kwestia czasku, określenia przebiegu i finansowania.  
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Pan Jacek Bogdan: 

1) Poprosił o rozważenie możliwości połączenia wodociągowego między Suwami 

Kańkowo a Małkinia, na odcinku Zawisty Podleśne – osiedle 40-lecia, ponieważ 

pozwoliłoby zapewnić ciągłą dostawę wody w chwil przebudowy SUWu w Małkini 

Górnej oraz ewentualnych awarii.  

Pani Wójt: W mojej ocenie są to działania zasadne, które pozwolą nam zachować płynność w 

dostawie wody i na pewno będziemy to rozwiązanie rozważać.  

 

Pan Arkadiusz Murawski: 

1) Pogratulował pozyskania środków; 

2) Poprosił o rozważenie kanalizacji ul. Piaski (z tyłu).  

Pani Wójt: temat na Piaskach jest trudny, ale nie jest niemożliwy. Prawda jest taka, że do 

2022 r., musimy się skupić na zorganizowaniu przetargów w mądrym przemyśleniu – 

przechodzenia sieci kanalizacyjnej, w ramach tych projektów na które otrzymaliśmy pieniądze. 

Nie będzie to za miesiąc, czy dwa ale dobrze, że Pan cały czas przypomina, bo z tym zadaniem 

tez będziemy musieli się zmierzyć.  

3) Wyraził zadowolenie, że poczynione zostały działania zmierzające do poszerzenia 

uliczek; 

Pan Zbigniew Nietubyć: 

1) Zapytał o ustalenia ze spotkania z firmą budującą wiadukt w zakresie remontu drogi 

Kańkowo – Zawisty Podleśne – Rostki Kępina – granica gminy, a także z drogą 6253W, 

ponieważ w znacznym stopniu została uszkodzona przez ciężki tabor, czy droga te 

została uwzględniona w dalszych pracach remontowych przez firmę. 

Pani Wójt: było spotkanie z dyrektorem kontraktu w sprawie wiaduktu, nie otrzymaliśmy jeszcze 

odpowiedzi dotyczącej naszych uwag do remontowanych dróg. Mamy nadzieję, że firma zawrze 

ostateczne stanowisko w tej sprawie. Jeśli chodzi o drogę powiatową, to przekazywałam już 

informację, że w tej sprawie długo przed świętami skierowałam pisma do zarządców dróg 

informując o tym, że drogi są niszczone przez olbrzymi tonaż przejeżdżających samochodów. 

Nie mam odpowiedzi w tej sprawie, możemy napisać kolejne pismo. Pyta Pan z drogą 

powiatową, ale jest to pytanie do starosty, czy Zarząd Powiatu zdecyduje, że na pewnym 

odcinku trzeba zrobić nakładkę – zobaczymy. Będę się o to starała, ale nie mogę się 

wypowiadać za decyzje jakie podejmie Zarząd Powiatu. Możemy tylko sygnalizować takie 

sytuacje i to robimy.  

2) Brak stanowiska w sprawie instalacji lamp na ul. 15 Sierpnia. Złożył wniosek 

o wprowadzenie do budżetu nowego zadania pn. „Budowa linii oświetleniowej na ul. 

11 Listopada i fragmencie 15 Sierpnia” i jego wykonanie w tym roku, gdyż pozwolenie 

na budowę traci ważność prawdopodobnie w marcu 2021 r.  

Pani Wójt: Wiem, że jest potrzebne oświetlenie na ul.  15 Sierpnia, 11 Listopada, w Daniłówce, 

w Prostyni itd. Jak Pan wie sołectwo Małkinia Górna V zgłosiło potrzebę wykonania 

oświetlenia na inwestycji powiatowej na ciągu pieszo-rowerowym do Zawist. Oświetlenie może 

kosztować 80 tys., a sołectwo przekazało 20 tys. i Zawisty trochę. Skąd wziąć resztę? To, że ktoś 
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zgłasza zadanie, będę miała taką serdeczną prośbę, wskazujcie Państwo źródło jego 

finansowania.  

3) Wskazał, że maju kończą się dopłaty dla mieszkańców do wody i ścieków. W związku 

z wysłaniem przez ZGKiM kosztorysu nowych stawek do Zarządu Wód, poprosił 

o przygotowanie projektu uchwały ws. dopłat, tak aby mieszkańcy nie odczuli 

podwyżki. Obecne dopłaty obowiązują do końca maja.  

 

Punkt 12. 

 

Przewodniczący zamknął XXX zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


