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Protokół Nr XXXIV/2021 

 

z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

20 października 2021 roku w hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2 przy 

ul. Leśnej 15 

pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1500, a zakończyła o godzinie 1800. Ustawowy 

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

w załączeniu do protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli goście według załączonej listy obecności oraz: 

- Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy, 

- Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy, 

- Pani Marzena Michałowska – mecenas, 

- kierownicy referatów Urzędu Gminy. 

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 XXXIII sesji.  

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 22 września 2021 r. 

do 20 października 2021 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody                                  

i  odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Małkinia Górna. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego 

o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Żachy-Pawły (osada leśna).  

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji 

celowej, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych 

w Gminie Małkinia Górna. 

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

Górna na lata 2021 - 2034.  

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

8. Wolne wnioski i sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – złożył wniosek o zmianę w porządku obrad polegającą 

na wprowadzeniu pkt 3 pn. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek. Głosowało 12 radnych.  

Wyniki imienne:  
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ZA (12) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-

Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Zbigniew 

Nietubyć, Krzysztof Kołota, Marcin Zawistowski. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Porządek obrad: 

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

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 22 września 2021 r. 

do 20 października 2021 r. 

3. Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody                                  

i  odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Małkinia Górna. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego 

o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Żachy-Pawły (osada leśna).  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji 

celowej, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych 

w Gminie Małkinia Górna. 

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 XXXIII sesji.  

 

Rada Gminy przyjęła protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Małkinia Górna. Głosowało 12 

radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA (12) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-

Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Zbigniew 

Nietubyć, Krzysztof Kołota, Marcin Zawistowski 

 

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 22 września 2021 r. do 20 października 2021 r.  

 

Punkt 3. 

 

Pan podinsp. Paweł Antośkiewicz – zastępca komendanta Powiatowego Policji  w Ostrowi 

Mazowieckiej – podziękował Wójtowi Gminy i Radzie Gminy za dotychczasowe wsparcie 
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Policji. Wręczył pisemne podziękowania dla ww. organów. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej oraz pani Justyna 

Biedrzycka Komendant Komisariatu Policji w Małkini Górnej odpowiedzieli na pytania 

radnych.  

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 4. 

 

Pan Michał Dzięgielewski – Kierownik w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Małkini Górnej -  omówił projekt uchwały.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć  wskazał, że rozdziały  8 i 9 regulaminu stanowią modyfikację ustawy,  

a rozdział 5 jest w całości przepisany z ustawy, co stanowi istotne naruszenie prawa i może 

skutkować uchyleniem uchwały.  

 

Pani Marzena Michałowska – mecenas – powiedziała, że projekt regulamin w 98% stanowi 

treść dotychczas obowiązującego regulaminu, który był sprawdzany przez nadzór, a ten nie 

wniósł do niego zastrzeżeń. W związku z tym wskazane przez radnego uwagi nie powinny być 

podnoszone przez nadzór. 

 

Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie autopoprawkę do projektu uchwały 

polegającą na tym, że w zał. nr 1 w rozdz.8 par.14 ust.2 otrzymuje 

brzmienie: Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek 

poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych 

przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania 

przekracza 12 godzin. 

 

Rada Gminy przyjęła autopoprawkę. Głosów za: 10, wstrzymujących się:2, przeciw: 0.  

Wyniki imienne:  

ZA (10) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, 

Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, , Krzysztof 

Kołota, Marcin Zawistowski 

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: (2) Zbigniew Nietubyć, Józef Jagiełło 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Przewodniczący odczytał  i poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Mienia 

Komunalnego o wprowadzenie zmiany w załączniku nr 1 do projektu uchwały w Rozdziale 8 

w § 14 ust. 3 polegającej na tym, że skreśla się zwrot może oraz zwrot poinformować zastępuje 

się wyrazem informuje. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek. Głosowało 11 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go od głosowanie. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 258/XXXIV/2021 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i  odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Małkinia 

Górna. Głosów za: 10, przeciw: 1, wstrzymujących się: 1. Głosowało 12 radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA (10) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-Rytel, 

Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, , Krzysztof 

Kołota, Marcin Zawistowski 

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: (1) Józef Jagiełło 

PRZECIW: (1) Zbigniew Nietubyć 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 5. 

 

Pani Ewa Orłowska – Kierownik Referatu Planowania Gospodarki Przestrzennej 

i  Rewitalizacji - omówił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego odczytał opinię komisji.  

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego , 

Oświaty i Ochrony Środowiska o wprowadzenie zmiany w załączniku do projektu uchwały 

polegającej na tym, że w informacji o kosztach finansowych proponowanej zmiany, po zwrocie 

Żachy - Pawły dodaje się zwrot (osada leśna).  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek. Głosowało 12radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA (12) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-

Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Zbigniew 

Nietubyć, Krzysztof Kołota, Marcin Zawistowski 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 259/XXXIV/2021 w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody 

Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Żachy-Pawły (osada leśna). 

Głosowało 12 radnych.  

Wyniki imienne:  
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ZA (12) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-

Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Zbigniew 

Nietubyć, Krzysztof Kołota, Marcin Zawistowski 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

Punkt 6. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały oraz przedstawił informacje 

dotyczące rozstrzygnięcie Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały podjętej na 

sesji w dniu 21 września 2021 r.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że m.in. przyczyną uchylenia uchwały było stosowanie 

powtórzeń z ustawy regulacji ustawowych do czego Rada nie jest uprawniona. Tymczasem w 

uchwale w sprawie projektu regulaminu stosowane są powtórzenia ustawy.  

 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek o wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały 

polegającej na tym, że w załączniku nr 1 do projektu uchwały w rozdz. § 3 pkt 3 otrzymuję 

brzmienie: 10% wartości brutto kosztów przyłącza kanalizacyjnego, którego długość nie 

przekracza albo jest równa 7 metrów.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę.  

Wyniki imienne:  

ZA (12) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-

Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Zbigniew 

Nietubyć, Krzysztof Kołota, Marcin Zawistowski 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 260/XXXIV/2021 w sprawie określenia zasad 

udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej, na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy 

kanalizacyjnych w Gminie Małkinia Górna.. Głosowało 12 radnych.  

 

Wyniki imienne:  

ZA (12) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-

Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Zbigniew 

Nietubyć, Krzysztof Kołota, Marcin Zawistowski 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.  

 

Punkt 7. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy - omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 261/XXXIV/2021 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2034. Głosowało 12 radnych. 

 

Wyniki imienne:  

ZA (12) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-

Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Zbigniew 

Nietubyć, Krzysztof Kołota, Marcin Zawistowski. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 8. 

 

Przewodniczący odczytał i poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie autopoprawki do 

projektu uchwały polegającej na tym, że w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały „Plan 

wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2021 rok” w 

dziale 801 rozdz. 80101 par. 4210 sołectwo Rostki Wielkie wprowadza się zmianę nazwy 

zadania. Po wprowadzeniu zmiany zadanie to otrzymuje brzmienie „Zakup niszczarki dla 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej”. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła złożony wniosek. Głosowało 12 radnych.  

Wyniki imienne:  

ZA (12) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-

Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Zbigniew 

Nietubyć, Krzysztof Kołota, Marcin Zawistowski. 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

W dyskusji udział wzięli pan Zbigniew Nietubyć, Józef Jagiełło.  

 

Przewodniczący Komisji Rady Gminy przedstawili opinię Komisji w sprawie projektu 

uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie. 
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Rada Gminy podjęła uchwałę nr 262/XXXIV/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 

rok. Głosowało 12 radnych. 

Wyniki imienne:  

ZA (12) Jacek Bogdan, Urszula Fidorczuk, Józef Jagiełło, Tadeusz Papuga, Mariusz Andrianik-

Rytel, Mirosław Niedźwiedź, Mirosław Wróbel, Jerzy Maliszewski, Leszek Siwek, Zbigniew 

Nietubyć, Krzysztof Kołota, Marcin Zawistowski 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

Punkt 9. 

 

W sprawach różnych radni poruszyli następujące kwestie:  

 

Zbigniew Nietubyć:   

1) Wnosi o naprawę zagłębienie w chodniku na wysokości posesji nr 4 i 11 przy ul. 

Kochanowskiego; 

2) Po raz kolejny wnosi o naprawę studzienki przy ul. Witosa. Pomimo informacji, że 

została naprawiona, nadal jest pęknięta. Dodał, że należy te sprawę zakończyć. Ostatni 

raz sprawa była zgłaszana w styczniu br. 

3) w nawiązaniu do złożonej interpelacji wspólnie z radnym Józefem Jagiełło ws. stanu 

technicznego drogi powiatowej wskazał, że nie wie na jakiej podstawie pani wójt 

skierowała interpelację do zarządcy drogi. W ustawie o samorządzie gminnym nie ma 

zapisu, że wójt może przekazać interpelację do innej instytucji do rozpatrzenia; 

4) poinformował, że sołtysi wnoszą o zaproszenie na następną sesję dzielnicowych gminy 

Małkinia Górna; 

5) wskazał, że w BIP w zamówieniach publicznych nie ma informacji o realizacji zadania 

dotyczącego budowy oświetlenia na ul. 15 Sierpnia i 11 Listopada. Deklaracja ze strony 

wójta była taka, że zostanie ono zrealizowane w tym roku. Zapytał, czy pani Wójt 

dotrzyma słowa w tej kwestii; 

Józef Jagiełło:  

1) Zgłosił, że flaga gminna przed urzędem jest brudna i zniszczona i należy ją wymienić.  

2) Odnosząc się do interpelacji ws. drogi powiatowej wskazał, że pisząc interpelację 

do wójta gminy oczkują informacji jakie działania podjęła pani wójt jako gospodarz. 

Przekierowanie sprawy tylko do starostwa jest haniebne  

3) Odnosząc się do swoich zgłoszeń ws. złej jakości wody w okresie letnim, poprosił 

o informację jakie podjęte zostały działania zapobiegające podobnej sytuacji 

w przyszłości; 

4) Wskazał, że minął rok od złożenia przez rodziców pisma o montaż wiaty przystankowej 

w Kańkowie. Pomimo zapewnień, że wiata zostanie zamontowana na 1 września nadal 

jej nie ma;  

5) W imieniu swoim i uczestników pielgrzymki z Małkini do Prostyni podziękował panu 

sołtysowi sołectwa Borowe za ugoszczenie pielgrzymów na trasie pielgrzymkowej; 
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6) W związku z zapewnieniem w ankiecie dotyczącej zawarcia umowy z Prospreco 

o przekazaniu częściowego dochodu z czynszu na kanalizację w Kańkowie zapytał,  

kiedy rozpocznie się realizacja zadania dotycząca budowy kanalizacji w Kańkowie; 

7) Kiedy zostanie przygotowana podwyżka dla sołtysów za udział w sesji; 

Mirosław Niedźwiedź: 

1) Podziękował pani Wójt,  Sekretarzowi Gminy oraz referatowi inwestycji za szybkie 

załatwienie sprawy dotyczące wymiany lamp. Lampy zostały wymienione.  

Urszula Fidorczuk: 

1) Podziękowała za wykonane prace na przy budynkach komunalnych nr 18 i 20. 

Mieszkańcy są bardzo zadowoleni i proszą o zasianie trawy.  

 

Marcin Zawistowski: 

1) Zwrócił się z prośbą o uprzątniecie zalegającego piasku przy krawężnikach na ul. 1 

Maja; 

2) Wskazał, że przy wejściu do przejścia podziemnego od strony 1 Maja zapadnięta jest 

kostka w chodniku i w tym miejscu tworzą się kałuże. Poprosił o podjęcie działań 

zapobiegających dalszej degradacji i obniżenia się asfaltu’ 

3) Wskazał, że zasadne jest doświetlenie okolic przejścia podziemnego od strony ul. 1 

Maja 

Punkt 10. 

 

Przewodniczący zamknął XXXIV zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


