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Protokół Nr XLII/2022 

 

z obrad XLII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

 05 lipca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej  

pod przewodnictwem pana Jacka Bogdana – Przewodniczącego Rady Gminy. 

 

Sesja Rady Gminy rozpoczęła się o godzinie 1500, a zakończyła o godzinie 2120. 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, 

- Pan Artur Wnuk – Dyrektor SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej 

- Pan Marek Kozłowski – Prezes Mak-Med sp. z o.o.  

- Pani Katarzyna Kozłowska – Wiceprezes Mak-Med sp. z o. o. 

 

 

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 XLI sesji.  

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 13 czerwca 2022 r. 

do 05 lipca 2022 r.  

3. Debata na temat podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Małkinia Górna.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.  

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

Górna na lata 2022 - 2035. 

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

7. Wolne wnioski i sprawy różne. 

8. Zamknięcie sesji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek Wójta Gminy o zmianę porządku obrad 

polegający na wprowadzeniu następującego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w 

art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w 

przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna. Wniosek stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek.  
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Z uwagi na problemy techniczne systemu obsługującego sesję, zarządzono powtórne 

głosowanie.  

 

Rada Gminy przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. Głosów za: 13, 2 radnych nie wzięło 

udziału w głosowaniu.  

 

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

Jagiełło (NIE GŁOSOWAŁ), Krzysztof Kołota (ZA), Dorota Koroś (ZA), Jerzy Maliszewski 

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

GŁOSOWAŁ), 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: 

 

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

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 13 czerwca 2022 r. 

do 05 lipca 2022 r.  

3. Debata na temat podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Małkinia Górna.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz 

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 

prowadzonych przez Gminę 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 XLI sesji. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół. 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 2. 
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Pani Bożena Kordek- Wójt Gminy Małkinia Górna - przedstawiła informację z działalności 

Wójta w okresie między sesjami, tj. od 13 czerwca 2022 r. do 05 lipca 2022 r.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy –  wprowadziła uczestników sesji do debaty.  

 

W debacie udział wzięli: - Pan Artur Wnuk – Dyrektor SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej 

- Pan Marek Kozłowski – Prezes Mak-Med sp. z o.o., pani Wójt, pan Jacek Bogdan, pan 

Tadeusz Papuga, pan Leszek Dębek, Zbigniew Nietubyć.  

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.  

 

Punkt 4. 

 

Pan Tomasz Pietrusiński – przedstawiciel firmy PEPCO – omówił koncepcję budowy budynku 

sklepu firmowego PEPCO.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: pan Mirosław Wróbel, pan Zbigniew Nietubyć, pan Józef Jagiełło, 

pan Jacek Bogdan, pan Leszek Dębek, pan Tomasz Pietrusiński.  

 

Obrady opuścił radny Leszek Dębek.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę 321/XLII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Głosów za: 9, 

wstrzymujących się: 2, przeciw:3.   

 

Wyniki imienne: Jacek Bogdan (ZA), Urszula Fidorczuk (ZA), Józef Jagiełło (PRZECIW), 

Krzysztof Kołota (WSTRZYMAŁ SIĘ), Dorota Koroś (ZA), Jerzy Maliszewski (ZA), 

Arkadiusz Murawski (WSTRZYMAŁ SIĘ), Mirosław Niedźwiedź (ZA), Zbigniew Nietubyć 

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

Mirosław Wróbel (PRZECIW), Marcin Zawistowski (ZA) 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.  

 

 

Punkt 5.  

 

Pan Józef Bogucki – omówił projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: Pan Zbigniew Nietubyć, pani Marzena Michałowska.  
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Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie.   

 

Rada Gminy podjęła uchwałę 322/XLII/2022 w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 

Karty Nauczyciela oraz pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i 

szkołach prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna. Głosów za: 13, przeciw: 0, 

wstrzymujących się:1. Głosowało 14 radnych.  

 

 

Wyniki imienne: Jacek Bogdan (ZA), Urszula Fidorczuk (ZA), Józef Jagiełło (ZA), Krzysztof 

Kołota (ZA), Dorota Koroś (ZA), Jerzy Maliszewski (ZA), Arkadiusz Murawski (ZA), 

Mirosław Niedźwiedź (ZA), Zbigniew Nietubyć (WSTRZYMAŁ SIĘ), 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.  

 

W dyskusji udział wziął pan Mirosław Wróbel.  

 

Przewodniczący Komisji  odczytali opinie Komisji.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr 323/XLII/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosów za: 11, wstrzymujących się: 3. 

Głosowało 14 radnych.  

 

Wyniki imienne: Jacek Bogdan (ZA), Urszula Fidorczuk (ZA), Józef Jagiełło (WSTRZYMAŁ 

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

Murawski (ZA), Mirosław Niedźwiedź (ZA), Zbigniew Nietubyć (WSTRZYMAŁ SIĘ), 

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

(WSTRZYMAŁ SIĘ), 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: Zbigniew Nietubyć, Bożena Kordek.  

 

Przewodniczący Komisji  odczytali opinie Komisji.  
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Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 324/XLII/2022 w sprawie zmiany w budżecie 

gminy na 2022 rok. Głosów za: 11, wstrzymujących się: 3. Głosowało 14 radnych.  

 

Wyniki imienne: Jacek Bogdan (ZA), Urszula Fidorczuk (ZA), Józef Jagiełło (WSTRZYMAŁ 

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

Murawski (ZA), Mirosław Niedźwiedź (ZA), Zbigniew Nietubyć (WSTRZYMAŁ SIĘ), 

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

(WSTRZYMAŁ SIĘ), Marcin Zawistowski (ZA)  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 9.  

 

Pan Tadeusz Papuga: 

 

- zawnioskował o podjęcie inicjatywy mającej na celu pomoc w sezonie grzewczym osobom 

samotnym, niepełnosprawnym i potrzebującym w Gminie Małkinia Górna, których jest około 

300 i mają przeważnie najniższe dochody. Dodał, że być może połowa tych osób jest w stanie 

znaleźć lokum u swoich rodzin, zaś pozostali z powodu braku środków nie będą w stanie 

zakupić opału. Zasugerował, że warto byłoby zrobić zbiórkę pieniędzy np. przez fundację lub 

osobę, która prawnie może taką zbiórkę przeprowadzić. Poprosił o zainteresowanie się tym 

problemem, który w Gminie Małkinia Górna jest bardzo widoczny.  

 

Pani Wójt: poprosiła aby osoby, które wiedzą o mieszkańcach naszej gminy, którzy borykają 

się z  problemami finansowymi o poinformowanie o tym fakcie kierownictwo OPS w Małkini 

Górnej.  

 

Pani Katarzyna Sobieska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej -  wskazała, że ceny węgla 

i ogólnie opału są bardzo wysokie i większość ludzi nie stać na zakup potrzebnego im opału. 

Poinformowała o tym, że wielu ludzi jest w stanie zakupić drewno, bo jest ono bardziej 

dostępne niż węgiel. Dużym wsparciem według p. kierownik dla tych osób będą dodatki na 

węgiel.  Wyraziła nadzieję, że osoby zainteresowane będą chętnie korzystać z możliwości 

pobrania takiej pomocy finansowej. Poinformowała,  że pracownicy OPS pomagali 

podopiecznym w składaniu deklaracji o źródle ciepła, której złożenie było również wymagane 

do złożenia wniosku o dodatek osłonowy.  

 

Pan Jacek Bogdan: zasugerował p. kierownik OPS, żeby zwrócić szczególną uwagę na osoby, 

które mają pod swoją opieką, czy te osoby na pewno zgłosiły do końca czerwca br. deklarację 

o źródłach ciepła, ponieważ osoby, które nie złożyły takiej deklaracji i nie są wpisane w system 

nie będą mogły skorzystać z możliwości zakupu węgla w dużo tańszej cenie, tylko w wyższej 

cenie rynkowej. Poinformował, że ustawa dokładnie przewiduje normę węgla w ilości 3 ton na 

rodzinę, co podobno dotyczy również spółdzielni mieszkaniowych.  
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Pan Józef Jagiełło: 

- zapytał, czy plan ustanowienia cmentarza dotyczy wszystkich z 4 działek? 

- zadał pytanie od mieszkańców, którzy się przemieszczają drogą z ul. Kościelnej 

do miejscowości Kańkowo, czy przepompowanie gazu ziemnego do linii, które odbywa się co 

jakiś czas jest bezpieczne i czy nie stwarza dla nich żadnego zagrożenia? 

- stwierdził, że stan ulicy Sobieskiego jest tragiczny, równanie pobocza również nie zostało 

wykonane rzetelnie. Zasugerował wyrównanie pobocza np. tłuczniem.   

- ponowił prośbę o otrzymanie odpowiedzi na piśmie na pytania zgłoszone w sprawach różnych 

na sesji maju.  

 

Pani Wójt poinformowała, że odpowiedzi udzieli na piśmie.  

 

Pan Leszek Siwek:  

- czy są jakieś postępy w sprawie obwałowania na terenie Klukowo/ Klukowo Morgi? Prosił 

o nacisk na przyspieszenie prac projektowych i wykonawczych. 

- zadał również pytanie o drogę Glina – Bielawy, czy jest już w trakcie projektowania? 

- wyraził nadzieję, że na zaplanowanym w czwartek spotkaniu wypracowane zostanie 

rozwiązanie w sprawie drogi Glina – Sumiężne; 

 

Pan Adam Pławski – kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej - odnosząc się 

w sprawie drogi Glina Bielawy wyjaśnił, że projekt tej drogi jest bardzo problematyczny 

w wykonaniu, ponieważ nie ma zgody na udostępnienie jednej działki. Gmina nie chciałaby 

wywłaszczyć działki za pomocą specustawy i ma nadzieję, że  projektant wyrazi na ten temat 

swoją opinię i będzie można wykonać np. minimalny zakres wielkości drogi, jaki jest 

wymagany, czyli 5 metrową jezdnię i wtedy pobocza również się zmieszczą.  

 

Pani Wójt poinformowała, że jeśli chodzi o sprawę wałów na terenie Klukowo/Klukowo Morgi 

to przedstawione na ostatnie sesji stanowisko nie uległo zmianie.  

 

Pan Tadeusz Papuga:  

- poprosił o interwencję w sprawie wyjazdu w lewą stronę z drogi powiatowej na drogę 

wojewódzką na skrzyżowaniu w Orle. Występują tam zakrzaczenia, które powodują 

utrudnienia w widoczności.  

 

Pani Wójt poprosiła o kontakt następnego dnia i podanie danych szczegółowych.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć: 

- zapytał, czy Pani Wójt otrzymała już harmonogram wykonywania prac przez ZGKiM.  

- ponowił pytanie, które zadał na obradach Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego kiedy 

będzie dokończony chodnik na ul. Sobieskiego i ogrodzenie placu zabaw. 

 

Pani Wójt: odpowiedziała, że jeszcze nie otrzymała takiego harmonogramu, ale jak będzie 

w jego posiadaniu to przekaże go w możliwie  najszybszym terminie.  Stwierdziła, że w sprawie 

wykonania ogrodzenia placu zabaw to wykonawca musi się określić na jakim etapie jest 

wykonanie tej inwestycji.  

  

Mieszkaniec Gminy Małknia Górna poruszył temat realizacji inwestycji ul. Przedszkolnej 

i braku miejsc parkingowych w okolicach sklepu Arhelan i sklepu warzywnego.  

 

Podjęto dyskusję na temat budowy ul. Przedszkolnej.   
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Pan Józef Jagiełło:  

poruszył temat Korytarza Ekologicznego w miejscowości Kańkowo i wskazał, że jego zdaniem 

mieszkańcy tej miejscowości powinni być poinformowani o fakcie utworzenia Korytarza 

Ekologicznego. Poinformował również, że mieszkańcy tej miejscowości są zdezorientowani 

na temat czynności, które mogą wykonywać na tym terenie.  

 

Pan Józef Bogucki: poinformował, że opracowując studium uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego należy treść tego dokumentu uzgodnić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska i że to ta instytucja, a nie wójt tworzy Korytarze Ekologiczne. Stwierdził, że 

studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, na którym były nakreślone dokładne 

tereny Korytarza Ekologicznego w miejscowości Kańkowo były wyłożone do publicznego 

wglądu przez pracowników Urzędu Gminy w Małkini Górnej. Przypomniał, że na prośbę 

radnych spotkał się z mieszkańcami tej miejscowości w celu przekazania informacji o 

utworzeniu tego korytarza. Sekretarz zaoferował się, że wystosuje pismo do Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska, żeby instytucja ta odniosła się do tego konkretnego przypadku 

Korytarza Ekologicznego i określiła czy można go np. przesunąć. 

 

Pani Ewa Orłowska: poinformowała, że potwierdza, iż studium uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego było wyłożone do publicznego wglądu w gminie i wszyscy 

mieli okazję na zapoznanie się z tym dokumentem. Przypomniała, że na jednej z sesji 

wypowiadała się na temat  czym jest i w jakim celu są utworzone Korytarze Ekologiczne. 

Potwierdziła, że p. Sekretarz Józef Bogucki osobiście był w miejscowości Kańkowo na 

spotkaniu z mieszkańcami i wszystko im wytłumaczył na ten temat. Powiedziała, że gmina jest 

zobowiązana przez Regionalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska do zamieszczania 

wszystkich warstw wskazanych w uzgodnieniach. Wyjaśniła, że gmina jest zobowiązana do 

wyłożenia do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy i do zamieszczania na stronie 

internetowej gminy tego dokumentu zgodnie z ustawą o p.z.p. 

 

Pani Wójt poinformowała, że było wysłane pismo do właścicieli posesji o rozpoczęciu 

procedury utworzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

W piśmie tym była zawarta informacja o możliwości złożenia wniosku, że każdy wniosek 

będzie rozpatrzony i informacja proceduralna, która dotyczy studium.  

 

Pan Marcin Zawistowski:  

- zadał pytanie do p. Wójt na jakim etapie na dzień dzisiejszy jest studium uwarunkowań 

zagospodarowania przestrzennego; 

- przypomniał, że osobiście zachęcał mieszkańców do składania uwag do studium 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. 

 

Pani Ewa Orłowska: poinformowała że studium było uzgadniane, ale Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska nie uzgodnił nam i mamy zatrzymane prace, ponieważ musimy zrobić 

tak, aby wszystko co chcieliśmy zrobić było zatwierdzone, dlatego też trwają uzgodnienia. 

Powiedziała, że w studium są pewne tereny oznaczone jako użytkowane do potrzeb 

usługowych, ale niestety w tych terenach nie można zastosować przeznaczenia gruntów 

zaliczanego do usługowych. Konkretne przedsiębiorstwo, o którym mowa zwracało się w tej 

sprawie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedzi 

na to zapytanie. Stwierdziła, że uzgodnienia pozostały na razie na takim etapie.  Przypomniała 

ustosunkowując się do zarzutów p. Radnego Józefa Jagiełły o brak informacji, że gmina nie ma 

wpływu na decyzyjność nanoszenia warstw środowiskowych na mapki, a jedynie jest 

zobowiązana do udostepnienia tego opracowanego już studium.   
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Pani Lidia Kowińska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini Górnej - z powodu 

przejścia na emeryturę złożyła serdeczne podziękowania wszystkim, z którymi miała okazję 

współpracować.  

 

 

 

Punkt 8. 

 

Przewodniczący zamknął XLII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


