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Protokół Nr XXXIX/2022 

 

z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

28 kwietnia 2022 roku w trybie zdalnym  

pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1100, a zakończyła o godzinie 1500. 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 XXXVIII 

sesji.  

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od  30 marca 2022 r. do 

28 kwietnia 2022 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 

współdziałania Gmin Małkinia Górna i Brok w celu realizacji budowy drogi gminnej 

Sumiężne - Glina.  

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

Górna na lata 2022 - 2035. 

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

6. Wolne wnioski i sprawy różne. 

7. Zamknięcie sesji. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – w imieniu Wójta złożył wniosek o zmianę porządku 

obrad polegającej na wprowadzeniu następujących punktów:   

- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Małkinia Górna. 

- Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia 

handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu 

określającego zasady prowadzenia tego handlu. 

 

W dyskusji udział wzięli: Zbigniew Nietubyć, Józef Jagiełło, Urszula Fidorczuk, Leszek 

Dębek, Jacek Bogdan, Józef Bogucki.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie złożony wniosek.  

 



2 

 

Rada Gminy przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. Głosów za: 10, przeciw: 4, 

wstrzymujących się: 1.  

 

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

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

(ZA), Arkadiusz Murawski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Mirosław Niedźwiedź (PRZECIW), 

Zbigniew Nietubyć (PRZECIW), Tadeusz Papuga (ZA), Mariusz Andrianik Rytel (ZA), Leszek 

Siwek (ZA), Mirosław Wróbel (ZA), Marcin Zawistowski (ZA) 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

Porządek obrad po zmianach: 

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

sesji.  

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od  30 marca 2022 r. 

do 28 kwietnia 2022 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

dotyczącego współdziałania Gmin Małkinia Górna i Brok w celu realizacji budowy 

drogi gminnej Sumiężne - Glina.  

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia miejsca do 

prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz 

uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Małkinia 

Górna. 

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 XXXVIII 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) 

 

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  30 marca 2022 r. do 28 kwietnia 2022 r.  

 

Punkt 3. 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  
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W dyskusji udział wzięli: Zbigniew Nietubyć, Leszek Siwek, Józef Jagiełło, Bożena Kordek.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji.  

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 305/XXXIX/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin Małkinia Górna i Brok w celu 

realizacji budowy drogi gminnej Sumiężne - Glina.  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: Zbigniew Nietubyć, Józef Bogucki, Józef Jagiełło, Urszula 

Fidorczuk, Jacek Bogdan.   

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę 306/XXXIX/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia 

miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz 

uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. Głosów za: 14, 

przeciw: 0, wstrzymujących się: 1.   

 

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

Jagiełło (WSTRZYMUJĘ SIĘ), 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 5. 

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

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

Marcin Zawistowski.  

 

Pan Józef Jagiełło złożył wniosek aby w §1 w pkt 1 kwota wynosiła 25,00 zł, a w pkt 2 - 10 zł 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  
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Rada gminy odrzuciła złożony wniosek.  Głosów za: 4, przeciw: 6, wstrzymujących się: 0. 

Głosowało 10 radnych.  

 

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

(PRZECIW), Józef Jagiełło (BRAK GŁOSU), Krzysztof Kołota (BRAK GŁOSU), Dorota 

Koroś (PRZECIW), Jerzy Maliszewski (BRAK GŁOSU), Arkadiusz Murawski (ZA), 

Mirosław Niedźwiedź (ZA), Zbigniew Nietubyć (ZA), Tadeusz Papuga (PRZECIW), Mariusz 

Andrianik Rytel (PRZECIW), Leszek Siwek (BRAK GŁOSU), Mirosław Wróbel (PRZECIW), 

Marcin Zawistowski (BRAK GŁOSU) 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę 307/XXXIX/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 

Małkinia Górna. Głosowało 12 radnych.  

 

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

Jagiełło (BRAK GŁOSU), Krzysztof Kołota (ZA), Dorota Koroś (ZA), Jerzy Maliszewski 

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

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

Wróbel (ZA), Marcin Zawistowski (BRAK GŁOSU) 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 20 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 6. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał opinie Komisji. 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 308/XXXIX/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  
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Przewodniczący odczytał opinie Komisji.  

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 309/XXXIX/2022 w sprawie zmiany w budżecie 

gminy na 2022 rok. Głosów za: 13 radnych, przeciw: 0, wstrzymujących się:0.  

 

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

Jagiełło (ZA), Krzysztof Kołota (BRAK GŁOSU), 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 

(BRAK GŁOSU), Marcin Zawistowski (ZA) 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 8.  

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że 30 kwietnia mija termin złożenia oświadczenia 

majątkowego za 2021 r.  

 

Ponadto poszczególni radni poruszyli następujące kwestie: 

 

Pan Leszek Siwek: 

- czy prowadzone są rozmowy w sprawie obwałowania rzeki Bug na odcinku od mostu 

kolejowego do m. Glina. Jest to teren zalewowy i budowa wału zabezpieczyłaby m. Klukowo 

Morgi, która najbardziej jest zagrożona na zalanie.  

 

Pani Wójt: przymierzamy się do konsultacji, obecnie jestem cały czas w kontakcie z RZGW. 

 

Pan Józef Jagiełło: 

- kiedy zostanie wykonany brakujący odcinek nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej 

Zawisty Podleśne -  Rostki Wielkie Kępina; 

- kiedy zostanie rozpoczęta budowa wałów przeciwpowodziowych na brakującym odcinku; 

- czy w tym roku zostanie rozpoczęta budowa budynku komunalnego w Małkini, czy koszt 

budowy uległ zmianie, jeśli tak to jak obecnie jest to kwota; 

 

Pani Wójt: Póki co nie ma wzrostu kosztów, a harmonogram działań zgodnie z umową. 

 

- czy i kiedy zostanie rozpoczęta przez inwestora budowa budynku za ośrodkiem zdrowia  

 

Pani Wójt: jest uchwała, ale zwrócono się o ponowne procedowanie sprawy - złożono wniosek 

o zmianę lokalizacji, będę Państwa informowała na bieżąco.  

 

- kiedy zostanie rozpoczęta budowa drogi dojazdowej do cmentarza 

 

- jakie są obecnie ustalenia ze starostwem powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej dotyczące 

połączenia chodnika z Kańkowa do Daniłówka Pierwsza;  

 

Pani Wójt: ponad miesiąc temu skierowany został wniosek do starostwa dotyczący 

zaprojektowania chodnika z Kańkowa do Daniłowa w trzech etapach, do chwili obecnej nie ma 
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odpowiedzi. Środki na opracowanie koncepcji są w budżecie starostwa, okaże się czy będą 

wystarczające.  

 

- czy i kiedy zostały złożone wnioski na remont starej plebanii na ul. Kościelnej. Budynek ulega 

ciągłemu zniszczeniu, a jest to zabytek; 

 

Pani Wójt: biorąc pod uwagę oferty z przetargów,  zdecydowałam, że część możemy dołożyć  z 

budżetu, ale dotacja 500 000,00 zł to kropla w morzu potrzeb i czekamy na nowe nabory unijne.  

 

- kiedy zostanie wykonany wodociąg w Kańkowie (kolonia). Poprosił o konkretne informacje.   

 

Pan Adam Pławski: Dokumentacja na budowę wodociągu w Kańkowie jest opracowana 

i wszystkie kwestie formalne są załatwione, pozostaje kwestia zapewnienia środków na 

inwestycję, a jest to dosyć spora kwota i będzie trzeba ogłosić przetarg.  

 

- wskazał, że ubytki w ul. Jan III Sobieskiego zostały uzupełnione, jednak należy poprawić 

również pobocza. Miejscami nie da się zjechać na poboczę, ponieważ są bardzo duże ubytki. 

Problem pojawia co roku. Zapytał, czy ww. droga została wskazana we wnioskach 

o dofinansowanie. Zastanawiający jest również kosztorys  

 

Pani Wójt: nie wiem czy inspektorzy odebrali drogę – pierwszy element to naprawa asfaltu, 

a drugi to wypełnienie ubytków poboczy kruszywem. Mamy nadzieję, że będą projekty 

i będziemy mogli wskazać tę drogę we wniosku. Odnosząc się do kosztorysu drogi, zapraszam 

do zapoznania się z projektem, wiedza na ten temat będzie uzasadnieniem kosztorysu drogi.  

 

Pani Wójt: w odpowiedzi na pytania dotyczące terminu realizacji nowych zadań, budowy dróg 

informuję, że ze nie wiem. Mówiłam już dzisiaj, że budżet na 2022 r. zdezaktualizował się. 

Środki, które są zabezpieczone w budżecie trzeba pomnożyć przez dwa, bo tak zdrożało 

wykonanie zadań. Zadania będą robione, jak będziemy mieli środki i nie będziemy musieli 

dwukrotnie więcej wydawać na zadanie. Będziemy monitorowali, jak wygląda sytuacja 

związana z dotacjami, bo przede wszystkim będziemy szukali środków zewnętrznych.    

 

Pan Zbigniew Nietubyć: 

- poprosił o uzupełnienie zlecenia na równanie dróg o: załatanie dziur na skrzyżowaniu 

Konstytucji 3 Maja z ul. Kochanowskiego  oraz na tej samej ulicy bliżej kościoła (wcześniej 

był tam wycinany asfalt); 

 

Pani Wójt: Zlecenie na ww. równanie zostało przekazane.  

 

-  przychylając się do wniosku mieszkańców i sołtysa ponownie poprosił o naprawę chodnika 

wzdłuż ul. Kochanowskiego; 

- poprosił o właściwe zamocowanie progu zwalniającego na ul. Witosa, jeden z elementów jest 

ruchomy; 

 

Pani Wójt: jeżeli próg jest uszkodzony to zlecimy naprawę. Tego typu zgłoszenia należy 

zgłaszać zaraz po zauważeniu uszkodzeni.  

 

Pan Leszek Dębek:  

- w nawiązaniu do pisma Zarządu SMLW Zacisze informującego o wycofaniu się z zakupu 

gruntów, poprosił o udostępnienie operatu szacunkowego na nieruchomość.  
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Podjęto dyskusję na temat informacji przekazanych na sesji w dniu 1 lutego w punkcie 

dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

i udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości.  

 

- w nawiązaniu do wniosku z poprzedniej sesji i pisma z dnia 12.04.2022 r. dotyczącego 

zwołania posiedzenia komisji zapytał jakie są ustalenia na chwilę obecną.  

 

Pani Wójt: spotkanie jest ustalone na 12 maja 2022 r. o 15:00 w SP nr 2 w Sali nr 20. 

Zaproszenia zostaną Państwu przekazane.  

 

- co się dzieję z budową kanalizacji w Zawistach Nadbużnych, bo od kilku nie ma pracowników 

wykonawcy na palcu budowy 

 

Pan Adam Pławski: Wykonawca ma niewielkie opóźnienie.  Obecnie prace zostały wznowione 

i realizowane są na osiedlu przy kościele. Wykonawca sukcesywnie będzie wykonywał tą  część 

zadania, która objęta jest umową. 

 

 

Punkt 9. 

 

Przewodniczący zamknął XXXIX zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


