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Protokół Nr XLIII/2022 

 

z obrad XLIII sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

 14 września 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 1100, 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 XLII sesji.  

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 05 lipca 2022 r. 

do 14 września 2022 r.  

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Małkinia Górna na 2022 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna na rzecz Powiatu Ostrowskiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Zaręby Kościelne dotyczącego realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego obowiązek 

nauki.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini 

Górnej.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 

na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek.  

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

Górna na lata 2022 - 2035. 

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

10. Wolne wnioski i sprawy różne. 

11. Zamknięcie sesji.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał wniosek radnego Tadeusza Papugi o zmianę porządku 

obrad polegający na wprowadzeniu następującego punktu: - Debata na temat potrzeby 
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udzielenia doraźnej pomocy mieszkańcom gminy Małkinia Górna w okresie jesienno-

zimowym poprzez akcję „Ciepły kąt i ciepła strawa”. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek.  

Z uwagi na problemy techniczne systemu obsługującego sesję, zarządzono powtórne 

głosowanie.  

 

Rada Gminy przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. Głosów za: 9, 6 radnych wstrzymało 

się od głosu.  

 

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

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

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

Nietubyć (ZA), Tadeusz Papuga (ZA), Mariusz Andrianik Rytel (WSTRZYMAŁ SIĘ), Leszek 

Siwek (WSTRZYMAŁ SIĘ), Mirosław Wróbel (WSTRZYMAŁ SIĘ), Marcin Zawistowski 

(WSTRZYMAŁ SIĘ) 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Porządek obrad: 

 

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

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 05 lipca 2022 r. 

do 14 września 2022 r.  

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Małkinia Górna na 2022 r.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna na rzecz Powiatu Ostrowskiego. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Zaręby Kościelne dotyczącego realizacji zadania w zakresie dowozu ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego obowiązek 

nauki.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Małkini 

Górnej.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem 

na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek.  

8. Debata na temat potrzeby udzielenia doraźnej pomocy mieszkańcom gminy Małkinia 

Górna w okresie jesienno-zimowym poprzez akcję „Ciepły kąt i ciepła strawa”. 

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

Górna na lata 2022 - 2035. 

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

11. Wolne wnioski i sprawy różne. 

12. Zamknięcie sesji.  

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLII sesji. 
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Rada Gminy przyjęła protokół. Głosów za: 14, 1 wstrzymujący się. 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 (WSTRZYMAŁ SIE), 

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  05 lipca 2022 r. do 14 września 2022 r.  

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy w obradach.  

 

Punkt 3. 

 

Pani Aldona Sikorska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu 

i Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – omówiła projekt 

uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: pan Zbigniew Nietubyć, pani Aldona Sikorska.  

 

Przewodniczący odczytali opinie Komisji.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 324/XLIII/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2022 r. Głosowało 15 radnych.  

 

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

 

Pani Aldona Sikorska – kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa, Handlu 

i Usług, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska – omówiła projekt 

uchwały.  
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Pan Zbigniew Nietubyć – zgłosił, że na drodze w Zawistach Podleśnych, którą przekazujemy 

powiatowi jest uszkodzony mostek, a przed zakrętem jest wyrwa w asfalcie, poprosił 

o skierowanie wniosku do właściciela drogi o jej naprawę. 

 

Pan Józef Jagiełło – zawnioskował o nałożenie nakładki na pozostałą część drogi w Zawistach, 

tak aby połączyć ją z nakładką wykonaną przez Intercor.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę 325/XLIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna na rzecz 

Powiatu Ostrowskiego.  Głosowało 15 radnych.  

 

Wyniki imienne: Jacek Bogdan (ZA), Urszula Fidorczuk (ZA), Leszek Dębek (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 5.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy podjęła uchwałę 326/XLIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Zaręby Kościelne dotyczącego realizacji zadania w zakresie dowozu 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, realizującego obowiązek 

nauki. Głosowało 15 radnych.  

 

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

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – w imieniu pani Wójt złożył wniosek o wprowadzenie 

autopoprawki do projektu uchwały polegającej na tym, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje 
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brzmienie: Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy w trybie zgodnym z art. 15 ust. 1 ustawy 

z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 

 

Pani Anna Spalitabaka – kierownik Referatu Organizacyjnego, Kadr i Promocji – omówiła 

projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: pani Wójt, pan Sekretarz, pan Zbigniew Nietubyć, pani Anna 

Spalitabaka, pani Marzena Michałowska.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę.  

 

Rada Gminy przyjęła autopoprawkę. Głosów za: 13, wstrzymujących się:2. Głosowało 15 

radnych.  

 

Wyniki imienne: Jacek Bogdan (ZA), Urszula Fidorczuk (ZA), Leszek Dębek (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 (ZA), Marcin Zawistowski (ZA).  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały 

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę 327/XLIII/2022 w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Małkini Górnej. Głosów za: 12, wstrzymujących się:3. Głosowało 15 radnych.  

 

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

SIĘ) 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 (ZA), Marcin Zawistowski (ZA).  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 15 minut przerwy.  

Obrady opuścił Mirosław Wróbel.  

Punkt 7. 

 

Pani Bożena Kordek – Wójt – omówiła projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: pan Jacek Bogdan, pan Leszek Dębek, pan Zbigniew Nietubyć, pan 

Józef Jagiełło, pani Marzena Kulesza.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie.   
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Rada Gminy podjęła uchwałę 328/XLIII/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Głosów za: 10, przeciw: 1, wstrzymujących 

się:3. Głosowało 14 radnych.  

 

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

Józef Jagiełło (WSTRZYMAŁ SIĘ), Krzysztof Kołota (ZA), Dorota Koroś (ZA), Jerzy 

Maliszewski (ZA), Arkadiusz Murawski (WSTRZYMAŁ SIĘ), Mirosław Niedźwiedź (ZA), 

Zbigniew Nietubyć (WSTRZYMAŁ SIĘ), Tadeusz Papuga (ZA), Mariusz Andrianik Rytel 

(ZA), Leszek Siwek (ZA), Marcin Zawistowski (ZA).  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 8. 

 

Pan Tadeusz Papuga – omówił wniosek i zakres akcji  „Ciepły kąt i ciepła strawa”. 

 

W dyskusji udział wzięli: pani Wójt, pan Tadeusz Papuga, pan Jacek Bogdan, pani Katarzyna 

Sobieska, pan Zbigniew Nietubyć, pan Leszek Dębek, pan Arkadiusz Murawski.  

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.  

Obrady opuścił Mariusz Rytel-Andrianik.  

 

Punkt 9. 

 

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 podjęła uchwałę nr 329/XLIII/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosów za: 10, wstrzymujących się: 3. 

Głosowało 13 radnych.  

 

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

SIĘ) 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), Leszek Siwek (ZA), Marcin Zawistowski (ZA) 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 10. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

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

Leszek Siwek, pani Wójt.  
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Przewodniczący Komisji  odczytali opinie Komisji.  

 

Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie Przewodniczący poddał go pod 

głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 330/XLII/2022 w sprawie zmiany w budżecie 

gminy na 2022 rok. Głosów za: 10, wstrzymujących się: 3. Głosowało 13 radnych.  

 

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

SIĘ) 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), Leszek Siwek (ZA), Marcin Zawistowski (ZA) 

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 9.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć;  

 

1) Złożył wniosek o zamontowanie lampy przy drugiej posesji patrząc od drogi Zawisty 

Podleśne – Małkinia (ul.15 Sierpnia), ponieważ jest to łuk drogi i według mieszkańców 

lampa jest tam niezbędna. 

2) Czy w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym RIO dotyczącego uchwały w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, które 

zostały zajęte przez uchodźców z Ukrainy w celu nieodpłatnego zakwaterowania, 

będziemy ją poprawiać? Ile osób skorzystało z uchwały? 

Pan Sekretarz: uchwała miała służyć mieszkańcom, którzy pomagali uchodźcom. Z uchwały do 

chwili obecnej nikt nie skorzystał. Uchwała została uchylona, ponieważ nie było opinii UOKiK 

i Ministerstwa Rolnictwa, naszym zdaniem była to uchwała „chwili”. Obecnie jest ona 

bezprzedmiotowa i nie będzie poprawiana.  

3) wskazał, że nie otrzymał odpowiedzi na wszystkie pytania z poprzedniej sesji m.in. w 

sprawie terminu wykonania ogrodzenia na placu zabaw na osiedlu.  

Pani Wójt: odpowiedź w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego jest u mnie na 

biurku, lada dzień otrzyma Pan odpowiedź. W kwestii ogrodzenia prawdopodobnie odpowiedź 

została przekazana. Termin wykonania ogrodzenia to 30 listopada.  

 

Pan Leszek Siwek:  

1)  złożył wniosek o podjęcie działań w celu utrzymania średniej ceny skupu żyta 

stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na poziomie 50 złotych. Wniosek 

stanowi załącznik do protokołu 

2) Podziękował za zamontowanie 4 lamp i uprządkowanie terenu przy świetlicy 

w Sumiężnem. Podziękował za zabezpieczenie środków na drogę Glina Bielawy.  

3) Jak wygląda sytuacja drogi Sumiężne – Glina.  

Pani Wójt: mamy doprecyzowane porozumienie, które przesłaliśmy do Burmistrza Broku, 

czekamy na sesję w Broku. Po załatwieniu formalności, to będzie pierwsza droga uwzględniona 

w budżecie na 2023 r.  
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4) Poprosił o poruszenie na spotkaniu z Wodami Polskimi tematu budowy wału, 

w szczególności Klukowa.  

5) Poprosił o montaż 2 słupów. Na początku Sumiężnego 1 słup z oświetleniem od strony 

Małkini Dolnej, a drugi Klukowo od strony Małkini.  

 

Pani Urszula Fidorczuk:  

1) Teren przy budynkach komunalnych nr 18 i 20 częściowo został uporządkowany za co 

dziękuje. Czy w pozostałej części będą prowadzone jakieś prace, ponieważ przy 

niekorzystnych warunkach atmosferycznych są tam trudności z przejściem.  

Pani Wójt: Będzie to trzeba doprowadzić do końca. Wcześniej należy uporządkować pewne 

tematy, mieszkańców trzeba nastawić, że prawdopodobnie zajmiemy się tym w przyszłym roku.  

 

Pan Tadeusz Papuga: 

1) W nawiązaniu do wniosku w zakresie utworzenia akcji „Ciepły kąt ciepła strawa” 

poprosił o zorganizowanie spotkania roboczego z udziałem sołtysów i wszystkich chętnych 

do opracowania formy pomocy potrzebującym.    

Pani Wójt: ok, w końcówce września  

2) Na jakim etapie jest projektowanie wodociągu w Żachach Pawłach (kolonia)  

Pani Wójt: W Kańkowie projekt już mamy, tutaj projektujemy. Na spotkaniu z mieszkańcami 

były uzgodnienia, że wymagane są zgody na przejście w niektórych miejscach przez grunty 

prywatne. Nie wiem czy wszystkie zgody zostały złożone. Po wykonaniu projektu będziemy go 

realizować.   

 

 Pan Arkadiusz Murawski: 

1) Wyraził zadowolenie z rozpoczętych prac w ulicy przy starych blokach kolejowych  

Pani Wójt: Obecnie jest przestój, bo pojawiły się poważne problemy. Są 4 studnie, w tym jedna 

zasypana, w których są usytuowane przyłącza do budynków. Musieliśmy zobowiązać 

wykonawcę do kosztorysu na przerobienie może to być kwota około 110 tys.  

2) Kolejny raz proszę o doświetlenie uliczki na Piaskach, chodzi o 3 lampy i 1 słup.  

Pani Wójt: nie będziemy doświetlać tradycyjną metodą, doświetlimy za pomocą czujników 

ruchu.  

3) Poprosił o podjęcie tematu oczyszczenia Bużyska na spotkaniu z przedstawicielami 

Wód Polskich.  Czy w funduszu sołeckim można zabezpieczyć środki na czyszczenie? 

Czy z funduszu możliwe jest wybudowanie promenady, czy to nasz teren? 

Pani Wójt: Nie można na to przeznaczyć środków, bo nie są to tereny, którymi zawiaduje gmina.  

Wystąpił początkowy stan przyduchy na starorzeczu naprzeciwko poczty. Została podjęta 

szybka interwencja w tej sprawie. Apeluję o niewyrzucanie skoszonej trawy do rowów i 

starorzecza, bo m.in. to jest początkiem przyduchy. Odnosząc się do promenady, mamy od 

trzech lat zwiastun zgody od Wód Polskich. Jak będziemy mieli użyczenie to będziemy mogli na 

nim zainwestować. 
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Pan Józef Jagiełło:  

 

1) Nie uzyskałem odpowiedzi na pytania zadane na ostatniej sesji. 

Pani Wójt: Sprawdzę na jakie pytania nie zostały wysłane odpowiedzi.  

2) Kiedy zostanie wybudowany wodociąg oraz oświetlenie dla mieszkańców Kańkowo 

Kolonia. Woda jest słabej jakości.  

Pani Wójt: Wkrótce, ale zależy to środków.  

3) Kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji: budowa budynku komunalnego 

Pani Wójt: Harmonogram ma około 2 miesiące  opóźnienia, ale przewidujemy, że budynek 

będzie oddany w 2023 roku, zgodnie z harmonogramem.  

 

4) Jakie zostały podjęte działania aby budynek starej plebanii przy ul. Kościelnej nie 

popadł w ruinę.  

 

Pani Wójt: Z uwagi na duży wzrost cen zrezygnowaliśmy z dofinansowania. Budynek niszczeje 

już od 20 lat. Wprowadziliśmy odprowadzenie wody, żeby nie go zalewało. Będzie nowa 

perspektywa, to będziemy szukać środków. Zapewne będzie trzeba ponownie wystąpić o opinię 

Konserwatora Zabytków.   

 

5) Mieszkańcy Kańkowa w dalszym ciągu narzekają na stan wody. Jakie działania 

naprawcze zostały podjęte przez ostatni rok w celu poprawy jakości wody.  

 

Pani Wójt: Wzmocnienie poboru wody było przez pompę, wyniki z sanepidu są dobre jeśli 

chodzi o skład jakościowy wody. Być może trzeba będzie przewidzieć szerszą ekspertyzę 

i sprawdzić podłoże. Jeśli chodzi o SUW to remont zakończono w 2015 r., więc powinien 

działać.  

 

Pan Krzysztof Kołota:  

1) Podziękował za wykoszenie parku w Rostkach Wielkich. 

2) Zgłosił, że w parku jest wyrwana lampa. 

3) Poprosił o przycięcie żywopłotu przy placu zabaw i świerków wrastających w linię 

energetyczną.   

Pan Leszek Dębek:  

1) Ulica Przedszkolna została odebrana, a po pierwszych opadach deszczu stała woda. Czy 

tak już będzie zawsze?  

Pani Wójt:  Był to pierwszy przepływ wody przez ulicę Przedszkolną. Nastąpiło to na skutek 

złego zamontowania przez PGE licznika. Po szybkiej interwencji Urzędu Gminy pomyłka 

została naprawiona i w ciągu kilkunastu minut woda spłynęła.  

2) Odnosząc się do plebanii, przy której prace zostały wstrzymane w związku z 

wybudowaniem muru, zapytał czy ta osoba została pociągnięta do odpowiedzialności 

karnej za samowolkę budowlaną.  
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Pani Wójt: jest to teren użyczony gminie i praktycznie wprowadzenie takich zmian na etapie 

gdy mamy wyłonionego wykonawcę w drodze przetargu, byłoby zaczątkiem, żeby z tą osobą 

przepychać się prawnie. Zagwozdką jest czym się ludzie kierują, jeśli posiadają wiedzę na dany 

temat. Mam nadzieję, że współpraca z obecnym proboszczem doprowadzi do realizacji zadania, 

pozostanie kwestia finansowania.  

3) Od 1 września br.  jest obowiązek zapewnienia posiłku w szkołach. Jak wygląda 

sytuacja w szkołach z naszej gminy.  

Pan Wójt: Dałam dyrektorom czas na wdrożenie nie otrzymałam jeszcze informacji. Nikt z 

dyrektorów nie zgłaszał problemów. Zrobię monitoring przedłożymy na piśmie informację.  

Pani Katarzyna Sobieska – poinformowała, że w ramach programu „posiłek w szkole” dzieci 

z rodzin poniżej kryterium dochodowego mogą skorzystać z bezpłatnego posiłku w szkole. OPS 

ma zwartą umowę z „Brokowianką”, z której dowożone są posiłki do szkół z naszej gminy, 

Część dzieci z rodzin, które nie kwalifikują się na finansowanie posiłków przez OPS wykupują 

posiłki w szkole. Koszt posiłku to 13 zł.  

4) Wskazał, że już wcześniej sygnalizował problem na Bużysku. Zasugerował, żeby pan 

Rafał Dąbrowski – pracownik Wód Polskich – wypowiedział się, co może stać się 

z Bużyskiem jeżeli nie zostanie podjęta interwencja.  

 

5) Czy na starym targowisku będzie realizowana jakaś budowa, ponieważ nawieziono tam 

piachu. Na placu, który jest wizytówką miejscowości jest nieporządek. Poprosił o pilne 

uporządkowanie terenu.  

 

6) Jak się przedstawia sytuacja ogrzewania szkół? Czy jest zagrożenie, że niektóre szkoły 

mogą być niedogrzane w okresie zimowym. Czy gmina obrała kierunek jak temu 

zaradzić.  

 

Pani Wójt: kierunek jest jeden zakupić węgiel. Plany finansowe szkół nie przewidywały, że  tona 

węgla będzie kosztować 4000,00 zł, tylko 1200,00 zł. Czynimy starania, żeby zabezpieczyć około 

100000,00 zł na zakup opału do szkół. Być może częściowo zostanie to sfinansowane z kredytu. 

Na chwilę obecną nie ma propozycji prawnych, np. żeby szkoły mogły kupić opał w niższych 

cenach.  

 

Pani Wójt poinformowała, że w dalszym ciągu czekamy na jasne przepisy dotyczące realizacji 

zadania zleconego jakim jest przyznanie dodatku węglowego. Wydłużony został czas na 

rozpatrzenie wniosku do 60 dni. Przygotowaliśmy pisma do około 600 mieszkańców z 

informacją, że nie otrzymają dodatku węglowego w ciągu 30 dni z uwagi na skomplikowany 

charakter sprawy oraz nieotrzymanie pieniędzy na wypłatę dodatku. Pod koniec sierpnia gmina 

złożyła wniosek o przekazanie 6 mln zł na wypłatę dodatku węglowego.  

 

Pani Wójt, w związku z licznym zapytaniami o remont drogi nr 627, wyjaśniła, że obecnie 

inwestor prowadzi inwentaryzację wykonanych prac, kolejnym krokiem będzie ogłoszenie 

przetargu. Remont drogi może się zakończyć w 2023 r. W tym roku raczej nic się już nie 

zadzieje. Pani Wójt poinformowała, że odbyła się wizja w terenie, na której zdiagnozowano 

potrzeby, które trzeba zrobić m.in. zjazdy w Orle, montaż wiat. Wiaty mają być do piątku 

zamontowane. Pani Wójt poinformowała, że będziemy wnioskować o odszkodowanie od 

wykonawcy, bo wiaty są częściowo połamane i zardzewiałe, pomimo wcześniejszych monitów 

Urzędu Gminy o ich zabezpieczenie.   
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7) Na placu zabaw na łęgu świecą się dwie lampy, które należy wyłączyć, bo sezon się 

skończył i dzieci będą przychodziły na plac tylko w ciągu dnia.   

Pan Mirosław Niedźwiedź:  

1) Jaki jest przewidziany termin wykonania chodnika - Małkinia Dolnej.  

Pani Wójt: Sądzę, że też 30 listopada, ponieważ na późniejszy termin się nie zgadzam.  

2) W nawiązaniu do wypowiedzi pani Wójt: (…) obiekty, które nie są użyczone i grunty, 

które nie są własnością gminy nie będzie przeprowadzanych inwestycji. Zapytał, jak to 

się ma do świetlicy w Błędnicy, która jest własnością OSP.  

Pani Wójt sprostowała, że w swojej  wypowiedzi wskazała, że gmina nie ma prawa wydatkować 

środków finansowych. Użyczenie jest ta formułą dzięki, której możemy mamy prawo do 

dysponowania gruntów. Sprawdzimy dokładnie, ale raczej mamy użyczenie na grunt i budynek 

OSP w Błędnicy. Jest to jedna z ostatnich świetlic, która wymaga nakładu z budżetu gminy. 

Czekamy na nabory z nowej perspektywy, na którą będziemy mogli składać wnioski.  

 

Pan Rafał Dąbrowski – sołtys sołectwa Borowe: 

1) Co dalej ze szczepieniami zwierząt domowych, czy pan Sołowiński również będzie 

prowadził szczepienia w poszczególnych miejscowościach. Jeżeli nie będzie stosowana 

taka praktyka, to większość zwierząt nie będzie wyszczepionych.  Poprosił o podjęcie 

działań zmierzających do utrzymania ww. praktyki. 

Pani Wójt: Myślę, że dotychczasową praktykę należy utrzymać. Będziemy prowadzić rozmowy 

z lekarzem.  

2) Podziękował za to, że po każdym telefonie następuje szybka interwencja w sprawie 

odbioru śmieci spod mostu, które zbiera osobiście raz w tygodniu.  

3) Odnosząc się do pytań o starorzecze, wyjaśnił, że jeśli się nim nie zajmiemy, to za dwie 

dekady nie będzie tam wody. Oset jest tak ekspansywną rośliną, że starorzecze zarośnie.  

Dodał, że w posiadaniu mamy łódkę kosząco-zbierającą i warto zainicjować 

oczyszczanie starorzecza we własnym zakresie.  

4) Poprosił o uczulenie mieszkańców, żeby nie przywłaszczali drzewa wyciętego przez 

bobry, ponieważ podejmowane będą interwencję w tej sprawie.  

 

Pani Lucyna Narewska – sołtys sołectwa Zawisty Nadbużne:  

1) Wykonawca kanalizacji w Zawistach Nadbużnych zostawił zasypane rowy, które 

odprowadzały wodę z drogi, po ostatnich opadach deszczu droga była zalana.  

Pani Wójt: temat jest znany, zleciłam referatowi inwestycji wyjaśnienie tej oraz innych kwestii, 

tj. oznakowanie. Zawezwiemy wykonawcę do przywrócenia stanu pierwotnego.  

2) W miejscowości są dwie niezamieszkałe, bardzo zarośnięte posesje, czy jest możliwość 

skierowania do właścicieli pisma o uprzątniecie. Taki stan posesji może stwarzać 

zagrożenie pożarowe.  
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Punkt 8. 

 

Przewodniczący zamknął XLIII zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

        Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


