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Protokół Nr XXXI/2021 

 

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

21 czerwca 2021 roku, pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady 

Gminy 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1000, a zakończyła o godzinie 1500. 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 XXX 

sesji.  

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 28 kwietnia 

2021  r. do 21 czerwca 2021 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Małkinia Górna za rok 2020. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliw w Gminie 

Małkinia Górna na rok szkolny 2021/2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu 

gminy Małkinia Górna na budowę przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości. 

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. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – w imieniu Pani Wójt złożył wniosek o wycofanie 

z porządku obrad pkt 7, tj. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu gminy Małkinia Górna na budowę przyłączy kanalizacyjnych do 

nieruchomości. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek. 
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Rada Gminy przyjęła złożony wniosek.  Głosów za: 9, przeciw: 1, wstrzymujących się: 3, 1 

osoba nie brała udziału w głosowaniu.  

Wyniki imienne:  

ZA (9) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Krzysztof Kołota, Dorota Koroś, Jerzy Maliszewski, 

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

PRZECIW (1) Zbigniew Nietubyć  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Marcin Zawistowski  

BRAK GŁOSU(1) Leszek Dębek  

 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco.  

 

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

sesji.  

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 28 kwietnia 

2021  r. do 21 czerwca 2021 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy 

Małkinia Górna za rok 2020. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliw w Gminie 

Małkinia Górna na rok szkolny 2021/2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. 

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

9. Wolne wnioski i sprawy różne. 

10. Zamknięcie sesji 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXX sesji.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z XXX 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.  

 

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. od 28 kwietnia 2021  r. do 21 czerwca 2021 r.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej- omówiła projekt uchwały.  
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Przewodniczący Rady Gminy przedstawił opinie Komisji Rady Gminy w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 239/XXXI/2021 w sprawie przyjęcia oceny 

zasobów pomocy społecznej Gminy Małkinia Górna za rok 2020. Głosów za: 13, 

wstrzymujących się: 0, przeciw: 0. Głosowało 13 radnych.  

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

Krzysztof Kołota, Dorota Koroś, Jerzy Maliszewski, Arkadiusz Murawski, Mirosław 

Niedźwiedź, Zbigniew Nietubyć, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik Rytel, Leszek Siwek 

BRAK GŁOSU (1) Marcin Zawistowski 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 4. 

 

Pan Józef Bogucki  – Sekretarz Gminy - omówiła projekt uchwały.  

 

W dyskusji wziął udział pan Leszek Dębek. 

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 240/XXXI/2021 w sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostek paliw w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2021/2022. 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 5. 

 

Pani Aldona Sikorska – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej 

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

 

W dyskusji udział wziął pan Józef Jagiełło. 

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 241/XXXI/2021 w sprawie zasad wynajmowania 

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

radnych.  
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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. 

 

Pan Józef Bogucki– Sekretarz Gminy - omówił projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: pan Zbigniew Nietubyć, pan Józef Jagiełło, pan Józef Bogucki.   

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 242/XXX/2021 w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za 

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Głosów za: 10, przeciw: 0, 

wstrzymujących się: 3, 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.   

 

Wyniki imienne: ZA (10) Jacek Bogdan, Józef Jagiełło, Dorota Koroś, Jerzy Maliszewski, 

Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew Nietubyć, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik Rytel, Leszek 

Siwek, Marcin Zawistowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Urszula Fidorczuk, Krzysztof Kołota, Arkadiusz Murawski  

BRAK GŁOSU (1) Leszek Dębek 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 7. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: Leszek Dębek, Józef Jagiełło, Marzena Kulesza, Wójt Gminy.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 243/XXX/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 2034. Głosów za: 9, przeciw: 0, Głosowało 

14 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (9) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Krzysztof Kołota, Dorota Koroś, 

Jerzy Maliszewski, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik Rytel, Leszek Siwek  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Józef Jagiełło, Arkadiusz Murawski, Mirosław Niedźwiedź, Zbigniew 

Nietubyć, Marcin Zawistowski  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Punkt 8. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

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

Murawski,  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji Rady Gminy.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 244/XXX/2021 uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2021 rok. Głosów za: 13, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1.  Głosowało 14 radnych.  

 

Wyniki imienne:  ZA (13) Jacek Bogdan, Leszek Dębek, Urszula Fidorczuk, Krzysztof Kołota, 

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

Nietubyć, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik Rytel, Leszek Siwek, Marcin Zawistowski  

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Józef Jagiełło  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 9. 

 

W sprawach różnych radni poruszyli następujące kwestie: 

 

Pan Leszek Siwek:  

• Czy od ostatniej sesji prowadzone były rozmowy w sprawie drogi Glina – Sumiężne,  

• Czy droga z Sumiężnego do Orła (droga gminna) została już zamieniona na inną 

nieruchomość np. parking przy SP nr 2 lub teren, na którym stoi pomnik Jana Pawła II 

w Małkini. Wskazał, że ani on, ani mieszkańcy Sumiężnego nie wyrażają zgody na taką 

zamianę. Ich zdaniem właściwa jest zamiana ww. drogi na drogę z Sumiężnego do 

Gliny.  

Pani Wójt: rozmowy z Panem nadleśniczym trwają i myślę, że wkrótce spotkamy się w tym 

samym gronie, włącznie z Panem Burmistrzem Młyńskim. Chociaż w tej sprawie nie chciałabym 

przesądzać, bo to przede wszystkim Rada Gminy zdecyduje. Rozumiem, że Pan wskazuje, że jest 

to zadanie łatwiejsze do przeprowadzenia, mianowicie zamiana gruntu, zamiana drogi Orło - 

Sumiężne na tę drogę, chociaż ostatnie porozumienie, które zawarłam z Panem nadleśniczym, 

jak gdyby lekko nam tworzy możliwość nawet użyczenia, ale to jest w fazie wyjaśnienia.  

 

• czy prowadzone są rozmowy w sprawie obwałowania wsi Klukowo.  

Pani Wójt: cały czas jestem w kontakcie z Wodami Polskimi. Z resztą myślę, że Pan i pozostali 

Radni mieli możliwość udziału w konsultacjach przeciwpowodziowych, bo mocno 

rozpropagowaliśmy je w naszej gminie. Każdy prawie dostał taką informację, że może w tej 

sprawie również składać swoje propozycje. Była to inicjatywa przedstawicieli Wód Polskich, 
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którzy mnie poprosili o maile do Państwa Radnych i dostaliście Państwo na swojej skrzynki 

służbowe informację o potrzebie badania tego tematu nadal w Gminie Małkinia Górna.  

 

Pan Mariusz Rytel Andrianik: 

• poprosił o interwencję w Starostwie w sprawie remontu drogi powiatowej w Prostyni, 

która spowoduje przyspieszenie prac oraz polewanie drogi, ponieważ powstający kurz 

uniemożliwia normalne funkcjonowanie; 

Pani Wójt: Hydrolodzy rekomendują nieotwieranie okien w godzinach południowych. Zaleca 

się wietrzenie domów w godzinach wieczornych. Odnośnie do polewania drogi, jeśli znajdziecie 

Państwo zbiorniki, z których strażacy mogą pobierać wodę to proszę o informację, natomiast 

niewskazane jest pobieranie wody z hydrantów. Podejmę interwencję u starosty aby 

wyegzekwowano położenie asfaltu jak najszybciej.  

 

Pan Marcin Zawistowski: 

• Mieszkańcy Małkini Małej - Przewóz zgłaszają wrastające krzaki w jezdnię 

i nieuprzątnięty piesek po zimowej kampanii utrzymania dróg. Zgłaszają również pilną 

konieczność równania wszystkich dróg gruntowych. 

Pani Wójt: W Małkini Małej są wielkie zaległości, była ostatnio pani Sołtys, która chce ze mną 

omówić pewne rzeczy, ale też nie zgodzę się z takim stwierdzeniem, że tam nic nie robimy. 

Poprawiliśmy bardzo kilka rzeczy, na pewno 3 zostały zrealizowane. Pani Sołtys myślę, że ma 

tego świadomość. Jest potrzeba zrealizowania tam jeszcze kilku innych zadań, ale sam Pan 

dobrze wie, że w niektórych sprawach również potrzeba nam współpracy mieszkańców. A jeśli 

chodzi o budowę drogi, chociażby z kostki brukowej, materiał mamy, to potrzeba olbrzymiej 

współpracy mieszkańców, żeby tą drogę do przejazdu kolejowego pobudować, ale mamy 

poprawioną znacznie drogę dotyczącą zjazdu z ulicy Brokowskiej.  

• Proszę o informację na jakim etapie jest obiecana mieszkańcom brukowanie drogi we 

wsi Małkinia Mała – Przewóz.  

• Jest prośba mieszkańców ww. wsi o wymianę wszystkich lamp na ledowe.  

• Ożywia się dyskusja na temat braku postępu/opieszałości władz gminy w deklarowany 

wielokrotnie poszerzeniu wjazdu na cmentarz jak również samo powstanie cmentarza 

komunalnego a raczej jego brak jest również żywo dyskutowany i na te informacje 

serdecznie prosiłbym o odpowiedź.  

Pani Wójt: Nie zgodzę się z Panem, że jest brak postępu przy wjeździe na cmentarz, 

ponieważ gdyby Pan wnikliwie analizował dokumentację przekazywaną na wcześniejszych 

sesjach, to wiedziałby Pan, że cały czas pracujemy nad przejęciem gruntu, przygotowaniem 

wycen, przygotowaniem aktów notarialnych. Mamy praktycznie już większość spraw 

zrealizowanych, kwestia teraz tylko spisania bodajże jeszcze dwóch aktów notarialnych 

i przekazanie pieniędzy ludziom za te tereny i uzyskania pozwolenia na budowę. 

W kwestii cmentarza komunalnego Pan Starosta musi dokonać wywłaszczenia działki, o 

którą wnioskowaliśmy. Wywłaszczenie jest w tej chwili w toku. 

• Docierają do mnie informacje o bardzo szybko zapychających się filtrach wodnych w 

domach mieszkańców podłączonych do SUW w Kańkowie, osobiście doświadczam 

sytuacji, że po kilka dniach filtr jest oblepiony piaskiem i szlamem. Czy jest jakieś 
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wytłumaczenie takiej sytuacji, gdyż mieszkańcy obawiają się, że woda może być 

niezdatna do spożycia.  

Pani Wójt: jestem na bieżąco w tej sprawie spowodowanej być może awarią suwa. Odbyła się 

dzisiaj narada. Będziemy robili wszystko żeby rozwiązać problem. Jeśli chodzi o stację 

uzdatniania wody w Kańkowie może to nie być spowodowane czynnikami zależnymi od 

człowieka, ale także czynnikami zależnymi od techniki, która tam jest wdrożona. Będziemy to 

sprawdzać. Będę jak najszybciej starała się przede wszystkim poinformować Państwa, co tam 

dalej się będzie działo.  

• Proszę o zgłoszenie konieczności łatania dziur w drodze powiatowej ul. Kościelnej od 

tzw. rozdzielni w kierunku Kańkowa - droga na tym odcinku wymaga pilnego remontu. 

Mieszkańcy skarżą się na duży hałas powodowany transportem ciężkim niszczącym 

jezdnię.  

• Po raz kolejny zwracam się z prośbą o łatanie dziur na wjeździe do SP nr 1 jak również 

na placu tej szkoły. 

Pani Wójt: Mi też się nie podoba naprawa, tam potrzeba kompleksowych rozwiązań. 

 

• Prośba o spowodowanie w jakiś sposób uprzątnięcia chodnika ul. Ostrowskiej za 

zalegającego od lat piasku na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. 

Kościelną.  

Pani Wójt: jeśli dobrze pamiętam, chyba dostaliśmy informację, że zostało z piasku 

oczyszczone. Ponowimy prośbę.  

 

Pan Tadeusz Papuga: 

• -podziękował pani Wójt i pracownikom Urzędu za włożony trud w pozyskiwanie 

dofinasowań na zadania inwestycyjne, a w szczególności na drogę w Niegowcu; 

• poinformował o złożeniu petycji do Starosty Ostrowskiego w sprawie budowy chodnika 

wzdłuż drogi nr 2653 Daniłówka Pierwsza – Daniłowo. Poprosił Panią Wójt o kontakt, 

być może znalazłyby się środki na ten cel; 

• kiedy zakończona zostanie budowa oświetlenia w Daniłówce Drugiej; 

Pani Wójt: mam nadzieję, że w 2021 roku przewidziane zostaną rozwiązania prawne. Nie może 

być tak, że jakiś jeden hamulcowy, przepraszam, ale tak czasami trzeba nazywać, kwestionuje 

decyzję wójta, starosty i prawo. Więc myślę, że w lipcu będę miała tutaj szansę i czas zająć się 

tym. 

 

Pan Zbigniew Nietubyć: 

• czy w ramach przeglądu gwarancyjnego targowiska ujawniono uwagi. Jeśli tak, to jakie.  

Z obserwacji radnego wynika, że podczas opadów deszczu pod wiatami leci woda.  

Pani Wójt: w tej sprawie interweniował do nas już radny Pan Mirosław Wróbel, który poruszał 

pewne kwestie związane z wodą i tak dalej. Między innymi na jego prośbę, jeśli pamiętam 

dobrze pisemną, podjęliśmy działania polegające na zwołaniu przeglądu pogwarancyjnego 

i zgodnie z tym przeglądem wykonawca jest wezwany do usunięcia różnych usterek. 

• jakie są przeszkody do przeprowadzenia konkursu na dyrektora SP nr 2? 
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Pani Wójt: Jeśli chodzi o powierzenie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 to  w 

czasie epidemii Kuratorium Ministerstwa Oświaty stworzyło tego rodzaju możliwości, które 

umożliwiają taką procedurę, jaką przeprowadziliśmy. Pracownicy kuratorium byli bardzo 

ostrożni, jeśli chodzi o zwoływanie komisji konkursowych, 

 

• kiedy mieszkańcy ul. 11 Listopada i 15 Sierpnia mogą spodziewać się budowy linii 

oświetlenia ulicznego. Poprosił o szacunkowy koszt ww. inwestycji w celu jej 

przedstawienia na zebraniu sołeckim, które będzie niebawem w związku z podziałem 

środków z funduszu sołeckiego na 2022 r.; 

• kiedy będzie realizowana inwestycja pn. Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej 

Małkinia – Zawisty Podleśne; Wstępnym terminem była wiosna. 

• w nawiązaniu do wcześniejszych rozmów w sprawie poprawy podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych przy ośrodku zdrowia, poprosił o podjęcie działań w tym kierunku;  

 

Arkadiusz Murawski: 

• czy w przypadku pozostawienia ogrodzenia wokół plebani istnieje zagrożenie, że nie 

otrzymamy dofinansowania; 

Pani Wójt: nie ma wskazania konserwatora zabytków, żeby tego rodzaju budowla kompatybilna 

była z otoczeniem zabytku. Ona jest po prostu za wielka. Nie takie były uzgodnienia trójstronne: 

kuria, gmina i administrator tego terenu na ówczesne czasy. Czy może gmina stracić 

dofinansowanie? Oczywiście, ale proszę Państwa, przekonamy się dopiero o tym, jak będziemy 

rozliczać inwestycję, więc jak gdyby nikt nam nie odpowie wcześniej, czy te mury nie będą miały 

wpływu na to, że po prostu zabytek w otoczeniu zginie, będzie przysłonięty płotami. Ja mogę 

tylko podpisać się pod zadaniem, do którego gmina dołoży pieniądze, które będzie dla ludzi, z 

pełnym szacunkiem dla Kościoła. To jest obiekt, który chcemy wyremontować dla ludzi. Przy 

okazji zyska właściciel, ale chcemy żeby ludzie z tego korzystali przez długie lata.  

• czy wykonana została dokumentacja na budowę drogi od ul. Nurskiej na stare bloki 

kolejowe. Jeżeli gmina nie posiada takiej dokumentacji, to kiedy zostanie wykonana. 

Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na piśmie w tym zakresie.  

• poprosił o podjęcie działań zmierzających do umożliwienia wjazdu karetkom/straży 

w uliczki od ul. Piaski.  

 

Pan Leszek Dębek: 

• pismo mieszkanki osiedla o utrzymanie czystości w lesie, co w tej sprawie zostało 

zrobione; 

Pani Wójt: macie Państwo odpowiedź, uzasadnienie na to, że trzeba zwiększyć środki chociażby 

na czyszczenie, sprzątanie, całodzienny monitoring terenów i to nie tylko w kwestii naszego 

lasu, chociaż ja bym była bardziej szczęśliwa, gdyby cały czas dążyć do tego, żeby nie sprzątać 

po ludziach, tylko mobilizować ludzi do utrzymania porządku. Dziękuję za te akcje. Ale my 

wiemy, jak to jest jak jest na przystankach rowerowych w całej gminie, że musimy sprzątać 

czasami tydzień po tygodniu i zastajemy naprawdę trudną sytuację. Rozważam stałe zlecenie, 

ewentualnie zatrudnienie osoby, która będzie chodziła po lesie i będzie po prostu sprzątała po 

mieszkańcach, nie ma innego wyjścia. 
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• czy gmina posiada informacje na temat liczby osób zaszczepionych z terenu Gminy 

Małkinia Górna, czy są jakieś trudno w szczepieniu oraz czy gmina zamierza podjąć 

działania promujące szczepienia przeciw covid-19 

Pani Wójt: możecie Państwo sprawdzić te informacje, jeśli dobrze pamiętam, na stronie gov.pl, 

dzisiaj mamy zaszczepionych naszych mieszkańców na poziomie około 30%. Zaszczepionych 

jest 4 108 osób naszej gminy, 2 dawkami 2 572 osoby. Jeśli chodzi o tą akcję szczepień, 

oczywiście, że jak uzyskam drugie szczepienie, to jakiś spot promocyjny przygotujemy, żeby dać 

dobry przykład. Przygotowujemy też większą akcję, ponieważ mamy 10 tysięcy 

zagospodarowane na akcję promocyjną szczepień. Cały czas współpracujemy tutaj z rządem. 

Jak najbardziej będę wspierała rząd w tych działaniach, żeby jak najwięcej mieszkańców naszej 

gminy się zaszczepiło.  

• poprosił o podjęcie działań zmierzających do naprawy drogi dojazdowej do placu 

manewrowego przy targowisku 

• co dalej z realizacją II etapu ul. Przedszkolnej 

• czy może Pani zapewnić, że projekt budowa mieszkań komunalnych w ramach PPP 

został przygotowany starannie i poprawnie. Z informacji, których posiada radny 

wynika, że w WSA toczy się sprawa, której stroną jest mieszkaniec ul. Kolejowej. Czy 

niekorzystny dla Gminy wyrok sądu nie spowoduje zatrzymania budowy. 

• w jaki sposób będzie finansowana budowa mieszkań, czy płatność będzie w transzach;  

• czy umowa podpisana z firmą była opiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

bądź inne instytucje.  

•  

Pan Józef Jagiełło: 

• dlaczego droga do cmentarza nie została jeszcze wykonana; 

• kiedy rozpoczną się  prace związane z budową cmentarza; 

• czy zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami w Małkini Górnej powstanie sklep Pepco, 

jeśli tak to kiedy; 

Pani Wójt: sprawa Pepco została odłożona na czas, kiedy możemy tutaj to zadanie przejąć 

intensywnie by je pilotować. Siadamy do poważnych rozmów, ustalamy zasady i reguły 

związane z tym, jaki będzie harmonogram, jak tylko uzyskam pełne dane od firmy, jak oni są 

w stanie to zrealizować. No też przymiarka była w tych wstępnych rozmowach, że to będzie 

raczej rok 2022 w pełni oddana inwestycja ładowarki i tak dalej. 

• dojazd do targowiska gminnego – poprosił o wyrównanie drogi; 

Pani Wójt: jeśli chodzi o pytanie radnych tutaj związane z otoczeniem dojazdu do targowiska, 

oczywiście zajmiemy się tym natychmiast. Może nawet jak mi się uda to dzisiaj sprawdzę z 

pracownikami teren. Sądziłam, że dziury zostały już naprawione, ale jeśli nie, to myślę, że 

zrobimy to w bardzo szybkim czasie. 

 

• wykoszenie poboczy przy drodze gminnej Zawisty Podleśne – Rostki Wielkie Kępina; 

• podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy – jaki jest koszt realizacji. 

Poprosił o odpowiedź na piśmie; 

• poprosił o postawienie wiaty przystankowej w Kańkowie; 
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Punkt 10. 

 

Przewodniczący zamknął XXXI zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


