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Protokół Nr XL/2022 

 

z obrad XL sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

31 maja 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  

pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1400, a zakończyła o godzinie 1620. Ustawowy 

skład Rady Gminy – 15 radnych, w sesji wzięło udział 15 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 XXXIX sesji.  

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od  28 kwietnia 2022 r. 

do 31 maja 2022 r.  

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

Małkinia Górna za rok 2021.  

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

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostek paliw w Gminie Małkinia 

Górna na rok szkolny 2022/2023.  

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

Górna na lata 2022 - 2035. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 

8. Wolne wnioski i sprawy różne. 

9. Zamknięcie sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIX sesji. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół. Głosowało 14 radnych.  

 

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

Jagiełło (ZA), Krzysztof Kołota (ZA), Dorota Koroś (ZA), Jerzy Maliszewski (ZA), Arkadiusz 

Murawski (ZA), Mirosław Niedźwiedź (ZA), Zbigniew Nietubyć (BRAK GŁOSU), Tadeusz 

Papuga (ZA), Mariusz Andrianik Rytel (ZA), Leszek Siwek (ZA), Mirosław Wróbel (ZA), 

Marcin Zawistowski (ZA) 
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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. od  28 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r.  

 

Punkt 3. 

 

Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej -  omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji  odczytali opinie Komisji.  

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 310/XL/2022 w sprawie przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej gminy Małkinia Górna za rok 2021. Głosowało 15 radnych.  

 

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

Jagiełło (ZA), Krzysztof Kołota (ZA), Dorota Koroś (ZA), Jerzy Maliszewski (ZA), Arkadiusz 

Murawski (ZA), Mirosław Niedźwiedź (ZA), Zbigniew Nietubyć (ZA), Tadeusz Papuga (ZA), 

Mariusz Andrianik Rytel (ZA), Leszek Siwek (ZA), Mirosław Wróbel (ZA), Marcin 

Zawistowski (ZA) 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 4. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: Józef Bogucki, Józef Jagiełło, Bożena Kordek.  

 

Przewodniczący Komisji  odczytali opinie Komisji.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 311/XL/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna, na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. Głosowało 15 

radnych.  

 

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

Jagiełło (ZA), Krzysztof Kołota (ZA), Dorota Koroś (ZA), Jerzy Maliszewski (ZA), Arkadiusz 

Murawski (ZA), Mirosław Niedźwiedź (ZA), Zbigniew Nietubyć (ZA), Tadeusz Papuga (ZA), 

Mariusz Andrianik Rytel (ZA), Leszek Siwek (ZA), Mirosław Wróbel (ZA), Marcin 

Zawistowski (ZA) 

 

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

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

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

 

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Bezpieczeństwa Publicznego, 

Oświaty i Ochrony Środowiska odczytała opinię Komisji.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 312/XXXIX/2022 w sprawie ustalenia średniej 

ceny jednostek paliw w Gminie Małkinia Górna na rok szkolny 2022/2023. Głosowało 14 

radnych.  

 

Wyniki imienne: Jacek Bogdan (ZA), Leszek Dębek (BRAK GŁOSU), Urszula Fidorczuk 

(ZA), Józef Jagiełło (ZA), Krzysztof Kołota (ZA), Dorota Koroś (ZA), Jerzy Maliszewski (ZA), 

Arkadiusz Murawski (ZA), Mirosław Niedźwiedź (ZA), Zbigniew Nietubyć (ZA), Tadeusz 

Papuga (ZA), Mariusz Andrianik Rytel (ZA), Leszek Siwek (ZA), Mirosław Wróbel (ZA), 

Marcin Zawistowski (ZA) 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 6. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji  odczytali opinie Komisji.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 313/XL/2022 w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosowało 15 radnych.  

 

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

Jagiełło (ZA), Krzysztof Kołota (ZA), Dorota Koroś (ZA), Jerzy Maliszewski (ZA), Arkadiusz 

Murawski (ZA), Mirosław Niedźwiedź (ZA), Zbigniew Nietubyć (ZA), Tadeusz Papuga (ZA), 

Mariusz Andrianik Rytel (ZA), Leszek Siwek (ZA), Mirosław Wróbel (ZA), Marcin 

Zawistowski (ZA) 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 7. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: Leszek Dębek, Bożena Kordek, Arkadiusz Murawski, Józef Bogucki, 

Adam Pławski.  
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Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 314/XL/2022 w sprawie zmiany w budżecie 

gminy na 2022 rok. Głosowało 15 radnych.   

 

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

Jagiełło (ZA), Krzysztof Kołota (ZA), Dorota Koroś (ZA), Jerzy Maliszewski (ZA), Arkadiusz 

Murawski (ZA), Mirosław Niedźwiedź (ZA), Zbigniew Nietubyć (ZA), Tadeusz Papuga (ZA), 

Mariusz Andrianik Rytel (ZA), Leszek Siwek (ZA), Mirosław Wróbel (ZA), Marcin 

Zawistowski (ZA) 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 8.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że 27 maja odbyła się uroczystość ustanowienia 

bł. kard. Stefana Wyszyńskiego na patrona powiatu ostrowskiego.   

 

Pan Leszek Dębek: 

 

- odnosząc się do spotkania dotyczącego funkcjonowania POZ w gminie Małkinia Górna, 

wskazał, że jego zdaniem nic ono nie wniosło. Z informacji, które posiada wynika, 

że planowane jest kolejne spotkanie, ale organizatorem ma być ktoś inny. Dodał, że jako gmina 

musimy podjąć działania aby w Małkini nie doszło sytuacji jaka była w Prostyni, gdzie w ogóle 

nie było lekarza, gdybyż jest to zadnie gminy. Dodał, że mamy możliwości aby zachęcić 

lekarzy do pracy w naszej gminie.  

 

Pani Wójt: w świetle prawa za realizację POZ odpowiada wójt, obecnie mamy kilka podmiotów 

leczniczych realizujących kontrakty w gminie Małkinia Górna. Mieszkańcy mają zapewnioną 

opiekę medyczną. Na wszystkie sprawy m.in. remontowe, które zgłasza największy ośrodek  

reagujemy, utworzyliśmy też punkt szczepień. Nie wpłynęła żadna prośba o pomoc w szukaniu 

lekarza. Przede wszystkim jest zadanie podmiotu realizującego kontrakt NFZ. Na wniosek 

zarządu Mak-Med sp. z o.o.  zmniejszyłam powierzchnię, z której będzie korzystał ośrodek. 

Przygotowujemy się do realizacji rehabilitacji na dużą skalę na piętrze budynku. Od dwóch lat 

realizujemy projekty rehabilitacji dla mieszkańców naszej gminy. Obecnie prowadzone są 

rozmowy z szefem spółki Mak-Med, ale oczekiwania i zakres pomocy np. w szukaniu lekarza 

muszą być jasno wyartykułowane. Na tym etapie wójt nie ma uprawień do ingerowania 

w wewnętrzną strukturę podmiotu realizującego POZ.  

 

- czy odbioru boiska przy SP nr 1 dokonała Pani, czy komisja, w składzie której byli fachowcy.  

Pani Wójt: osobiście uczestniczyłam w odbiorze. Zgodnie z procedurami odbioru dokonuje 

Komisja.  

 

- odnosząc się do informacji o uzyskanym dofinasowaniu w ramach Polskiego Ładu, wskazał, 

że gmina Małkinia Górna znalazła się na przedostatnim miejscu na liście gmin powiatu 

ostrowskiego. Z zestawienia wynika, że gmina Małkinia Górna złożyła jeden wniosek, a takie 

gminy jak Stary Lubotyń, Boguty Pianki, Nur złożyły po kilka wniosków i kwoty jakie otrzymały 
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są dosyć znaczne, często ponad 8 mln. Dlaczego nie jesteśmy w czołówce tej tabeli, jeżeli 

jesteśmy jedną z największą gmin w powiecie.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć: 

- odnosząc się do pkt 16 informacji z działalności wójta w zakresie naprawy nawierzchni asfaltu 

na ul. Konstytucji 3 Maja, wskazał, że nie można tak zostawić tej naprawy, ponieważ za chwilę 

ponownie powstanie wyrwa. Zdaniem radnego należy ją zalać równo z powierzchnią drogi. 

Przypomniał o konieczności naprawy asfaltu po awarii wodociągowej.  

- zapytał, dlaczego nie są realizowane wnioski składane w sierpniu, tj. naprawa chodnika na ul. 

Kochanowskiego.  

Pan Adam Pławski: Prace dotyczące naprawy nawierzchni chodnika i asfaltu zostały zlecone, 

z tym że są tam dłuższe terminy realizacji. Jak wynika z informacji działalności wójta termin to 

20 czerwca. Czekamy na informację z ZGKiM o ich wykonaniu.  

 

- zawnioskował o wykoszenie placu zabaw przy ul. Słowackiego oraz naprawę ogrodzenia 

poprzez montaż brakujących w nim sztachet.  

 

Pani Anna Spalitabaka – poinformowała, że koszenie jest realizowane na bieżąco, szczególną 

uwagę zwrócimy na place zabaw. Jutro pracownicy oddelegowani do naprawy ogrodzenia 

i koszenia trawy na wskazanym placu.  

 

- zapytał, co mogło być przyczyną, że otrzymaliśmy tak mało środków w ramach programu 

strategicznego, być może złożyliśmy zbyt mało wniosków.  

 

- odnosząc się do ul. Słowackiego, wskazał, że kilka lat powołana została Komisja, która 

oceniła jej stan techniczny i wówczas remont drogi nie był zasadny. Ponowił wniosek, żeby 

ponownie zająć się drogą,  dlatego że radny posiada sygnały od mieszkańców, że droga się 

rozpada i potrzebna jest interwencja.  

 

Pan Józef Jagiełło: 

- dlaczego w informacji z działalności wójta nie uwzględniono informacji, że złożono wniosek 

o dofinansowanie na ul. Sobieskiego;  

- czy został ponownie złożony wniosek o dofinansowanie na remont starej plebanii przy 

ul. Kościelnej. Oddaliśmy 500 000,00 zł dofinansowania, bo zrezygnowaliśmy z wykonania 

zadania. Pani Wójt wówczas obiecała, że będzie składała kolejne wnioski;  

- czy został złożony wniosek na remont drogi Zawisty Podleśne – Rostki Wielkie Kępina  

- kiedy zostanie wykonany wodociąg Kańkowo Kolonia  

- przypomniał, że w grudniu wnioskował  o doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Nurskiej, 

wówczas przekazana została informacja, że sprawa została zgłoszona do firmy MADO. 

Zapytał, na jakim etapie jest realizacja zgłoszenia i kiedy wykonane zostanie doświetlenie.  

Poprosił o udzielenie odpowiedzi  na piśmie.  

 

Pan Adam Pławski: W piśmie z 25 maja udzielona została odpowiedź na większość 

z poruszonych przez Pana spraw.  W części dotyczącej wniosku o dofinansowanie na plebanię 

rząd planuje możliwość składania wniosków na obiekty, które są wpisane do rejestrów 

zabytków.  Wątpliwa jest możliwość złożenia wniosku na drogę w Rostkach Wielkich Kępina, 

gdyż jest to odcinek krótki i pozostaje kwestia wyjaśnienia własności gruntów. Stanowisko w 

sprawie wodociągu w Kańkowie (Kolonia) nie uległo zmianie. Obecnie czekamy na stanowisko 

firmy MADO, która miała przedstawić koncepcję doświetlenia przejść. Wyślemy ponaglenie w 

tej sprawie. Odnosząc się do wniosku o dofinansowanie na ul. Sobieskiego złożonego w ramach 
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Polskiego Ładu, na 3 wnioski otrzymaliśmy dofinansowanie na wjazd na cmentarz. Wniosek na 

ul. Sobieskiego będziemy składać ponownie jeżeli pojawią się nowe nabory z funduszy unijnych.  

 

Podjęto dyskusję na temat wniosków złożonych w ramach Polskiego Ładu oraz stanu drogi ul. 

Sobieskiego w Małkini Górnej.  

 

Pan Arkadiusz Murawski: 

- przypomniał o drodze od ul. Kościelnej do cmentarza  

 

Pan Tadeusz Papuga  

- podziękował za spotkanie, które odbyło się 25.05.2022 z mieszkańcami m. Żachy Pawły 

w sprawie wodociągu. Na spotkaniu pani wójt obiecała, że wykonany zostanie projekt 

wodociągu dla 6 gospodarstw.   

 

Pan Leszek Siwek: 

- czy prowadzone są rozmowy w sprawie obwałowania rzeki Bug na wysokości m. Klukowo 

Morgi.  

 

Pan Marcin Zawistowski:  

- ponowił wniosek o utworzenie przejścia dla pieszych w rejonie przejścia podziemnego na ul. 

1 Maja; 

- poprosił o lepsze zabezpieczenie i ewentualnie monitoring nowego boiska przy SP nr 1.  

 

 

 

Punkt 9. 

 

Przewodniczący zamknął XL zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


