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Protokół Nr XLV/2022 

 

z obrad XLV sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

 31 października 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 1000, 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, 

- 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 XLIV sesji. 

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 14 września 2022 r. 

do 31 października 2022 r.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zakłócania prawa do 

spoczynku w porze nocnej. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Małkinia Górna z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 

rok.  

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

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Małkinia Górna, na czas 

nieoznaczony w trybie bezprzetargowym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

8. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość 

i szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, 

dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, a także nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach 

organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna.  

9. Podjęcie 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. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XL sesji. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu.  

 

 

Punkt 2.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – przedstawiła informację z działalności Wójta w okresie 

między sesjami, tj. od 14 września 2022 r. do 31 października 2022 r.  

 

Punkt 3.  

 

Pan Krzysztof Kołota – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawił 

opinię Komisji w sprawie petycji.  

 

W dyskusji udział wzięli pan Józef Jagiełło, pan Zbigniew Nietubyć, pan Marcin Zawistowski, 

pan Leszek Dębek, pani Dorota Koroś.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę 332/XLV/2022 w sprawie uznania petycji za niezasługującą na 

uwzględnienie. Głosów za 10, przeciw: 0, wstrzymujących się: 5. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 4.  

 

Pan Krzysztof Kołota – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – przedstawił 

opinię Komisji w sprawie skargi.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 333/XLV/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi 

dotyczącej zakłócania prawa do spoczynku w porze nocnej. Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.  

 

 

Punkt 5. 

 

Pani Wiesława Augustyniak – inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia, kultury praz 

współpracy z organizacjami pozarządowymi – omówiła projekt uchwały.  
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Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 334/XLV/2022 w sprawie przyjęcia Programu 

współpracy Gminy Małkinia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.  Głosowało 15 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 6. 

 

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

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

uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 335/XLV/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.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 7. 

 

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 Józef Jagiełło, pan Zbigniew Nietubyć, pani Aldona Sikorska.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę 336/XLV/2022 w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. Głosów za: 7, przeciw: 0, wstrzymujących się: 8. Głosowało 15 radnych.   

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 
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Punkt 8.  

 

Pani Danuta Barszcz – Kierownik  Referatu Oświaty - omówiła projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: pan Zbigniew Nietubyć, pan Leszek Dębek, pani Marzena 

Michałowska, pani Dorota Koroś, pani Wójt, pan Jacek Bogdan, pani Danuta Barszcz.  

 

Pan Leszek Dębek złożył wniosek o zmianę projektu uchwały polegającą na tym, aby w § 1 pkt 

1 zwrot 30% zastąpić zwrotem 40%.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony wniosek. 

 

Rada Gminy przyjęła wniosek. Głosów za 7, przeciw: 4, wstrzymujących się: 4. Głosowało 15 

radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy złożył wniosek o wycofanie  z porządku obrad pkt 8. Podjęcie 

uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe 

warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, 

dodatku za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także nagród dla nauczycieli 

zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę 

Małkinia Górna.  

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek.  

 

Rada Gminy przyjęła wniosek. Głosów za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących się: 3. Głosowało 

14 radnych.  

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 9. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 337/XLV/2022 w sprawie zmiany wieloletniej 

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

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 10. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  
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Pani Marzena Kulesza – w imieniu pani Wójt – złożyła wniosek o wprowadzenie autopoprawki, 

zgodnie z wnioskiem. Wniosek załączony jest do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę.  

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę. Głosowało 15 radnych.  

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 jednogłośnie podjęła uchwałę 338/XLV/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy 

na 2022 rok. Głosowało 15 radnych.   

 

Punkt 11. 

 

Sołtys Mieczysław Podleś (Małkinia Dolna) – zaapelował do wszystkich o otwarcie serc i 

wzajemną sąsiedzką pomoc.   

 

Pan Józef Jagiełło: 

1)  czy została powołana uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, która stanowi 

podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Małkinia Górna na rok 2023, o 

co wnioskował na ostatniej sesji jeden z radnych? 

 

Pani Wójt: Uchwała jest przygotowywana, a następnie zostanie przekazana do uzgodnień do 

właściwych podmiotów.  

 

2) przypomniał, że w grudniu ubiegłego roku wnioskował o doświetlenie przejść dla 

pieszych na ul. Nurskiej, do chwili obecnej nie zauważył zmian. Prosił o informację 

kiedy zostaną podjęte działania w tej sprawie. Zasugerował skierowanie w tej sprawie 

pisma do zarządcy drogi.  

 

Pan Adam Pławski - Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej:  wstępnie 

powieszono jedną lampę przy szkole na ul. Nurskiej. Sukcesywnie lampy będą montowane tam, 

gdzie będą ku temu możliwości techniczne.  

 

Pani Wójt:  Biorąc pod uwagę prace nad zamknięciem budżetu i potrzebę dołożenia środków 

w wielu obszarach, na które nie mamy wpływu, nie przewiduje wygenerowania środków na to 

zadanie. Wyjaśniła, że oświetlenie to zadanie gminy. Zadanie to  jest przedmiotem naszej 

troski, ale barierą mogą okazać środki finansowe.  

 

3) odnosząc się do pkt 20 informacji z działalności Wójta oraz wypowiedzi sołtysa 

sołectwa Małkinia Dolna wskazał, że każdy radny i sołtys w poprzednich latach 

wykazywał troskę o najsłabsze osoby w swoich okręgach i w miarę swoich możliwości 

niósł im pomoc. Jednocześnie podziękował pracownikom OPS w Małkini Górnej za 

zaangażowanie i pomoc takim osobom.  

 

Pani Wójt: wyjaśniła, że OPS w ramach swojej działalności sprawuje opiekę nad 

mieszkańcami, którzy najbardziej jej potrzebują,  natomiast ideą akcji zgłoszonej przez radnego 
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Tadeusza Papugę jest zaopiekowanie się mieszkańcami poprzez przygotowanie ciepłego 

posiłku, zapewnienia miejsca do ogrzania się, czy wspólną rozmowę.   

 

4) wskazał, że po raz kolejny w informacji z działalności Wójta umieszczono 

informację, że  Gmina Małkinia Górna wzięła udział w treningu radiowym w systemie 

ostrzegania ludności cywilnej i wojsk o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. 

Poinformował, że w odpowiedzi na zapytanie o wskazanie gdzie w razie zagrożenia 

mieszkańcy Gminy Małkinia Górna mogliby się schronić uzyskał informację, że 

najlepszym miejscem do schronu są piwnice w domach lub zakładach pracy. Zdaniem 

radnego nie jest to konkretna informacja.   

 

5) Odnosząc się do pkt 30 z informacji z działalności Wójta  w sprawie otwarcia ofert 

na realizację zadania budowa wodociągu w Kańkowie, zapytał dlaczego w tym 

projekcie nie zostały uwzględnione zabudowania Kańkowo Kolonie.  

 

Pan Adam Pławski poinformował, że zabudowania były objęte zakresem i chcieliśmy objąć je 

projektem, ale niestety niektórzy mieszkańcy nie udzielili zgody na wejście z robotami 

budowlanymi i projektowymi stąd musieliśmy zrezygnować z prowadzenia tam sieci 

wodociągowej.  

 

Pan Arkadiusz Murawski: 

1) poinformował, że mieszkańcy gminy zwracają mu uwagę na oświetlenie przejść dla 

pieszych na ul. Nurskiej. Rozumie kwestie budżetowe, ale uważa, że bezpieczeństwo 

mieszkańców powinno być na pierwszym miejscu.  

2) Zapytał o doświetlenie bocznej uliczki na Piaskach.  

Pani Wójt – powiedziała, że rozważy czy w  budżecie na 2023 r. nie potraktować tego zadania 

priorytetowo, ale jeśli tak to na pewno będzie to kosztem innych zadań. W kwestii oświetlenia 

ul. Piaski pani Wójt poinformowała, że być może  zostanie to wykonane na takiej samej 

zasadzie jak przy świetlicy w Sumiężnem.   

 

Pan Mirosław Niedźwiedź:  

1) Wyraził zadowolenie, że ruszyła budowa drogi Błędnica - Małkinia Dolna, zapytał, 

jak będzie wyglądał harmonogram prac, czy w przypadku wystąpienia korzystnych 

warunków atmosferycznych budowa będzie realizowana jeszcze w tym roku; 

2) Zapytał o wiaty o Orle. 

Pan Adam Pławski wyjaśnił, że zgodnie z harmonogramem w tym roku ma być wykonana 

podbudowa drogi. Wynika to z podziału na dwuletnią inwestycję w ramach Polskiego Ładu, z 

którego jest dofinansowanie. Zgodnie z harmonogramem płatności wynikającym z Polskiego 

Ładu w tym roku wykonana zostanie podbudowa, a koniec w przyszłym roku. W kwestii wiat 

poinformował, że niestety w tej sprawie nic się nie zmieniło. Korespondencja z MZDW 

prowadzona jest od ponad roku, część radnych zostało z nią zapoznanych. Z uwagi na fakt, że 

wykonawca zszedł z budowy następuje brak decyzyjności w MZDW. Do chwili obecnej nie 

otrzymaliśmy odpowiedzi w sprawie wiat oraz w sprawie bieżącego utrzymania drogi do czasu 

wyłonienia kolejnego wykonawcy. W dalszym ciągu możemy podejmować monity, ale na 

chwilę obecną nie ma postępu w sprawie.  
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Pan Jerzy Maliszewski: 

1) podziękował w imieniu swoim i mieszkańców miejscowości Grądy za nowe punkty 

świetlne; 

2) poprosił o wyrównanie dróg żwirowych w okręgu oraz o załatanie dziur w asfalcie na 

drodze pomiędzy drogą powiatową a wojewódzką.  

Pani Wójt poinformowała, że jak warunki atmosferyczne będą korzystne i wygospodarujemy 

środki cyklicznie prowadzone będzie równanie dróg. Wyrównanie ubytków w asfalcie zostało 

zlecone.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć:  

1) czy  w tym roku znajdą się środki na dokończenie chodnika na ulicy Słowackiego?  

2) wskazał, że w składał ustny wniosek w sprawie pielęgnacji roślin przy ul. Nurskiej. Z 

informacji przekazanych od pana sekretarza, że część drzew została wzmocniona 

podporą. Czy w tym roku planowana jest pielęgnacja tych drzew.  

Pani Wójt  odpowiedziała, że liczy pieniądze, wycena na chodnik ul Słowackiego to 41 000,00 

zł i jeśli pogoda będzie sprzyjająca to wszystko jest możliwe.   

 

Pan Józef Bogucki Sekretarz Gminy – poinformował, że jeśli chodzi o drzewa to będą one 

przycięte lub usunięte przez naszych pracowników. Zdaniem pana Sekretarza należy rozważyć 

wycinkę drzew najbardziej pochylonych i nasadzenie nowych.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć odnosząc się do odpowiedzi pana Sekretarza wskazał, że nasadzenie 

drzew jest słusznym pomysłem, być może warto przeprowadzić akcję sadzenia drzew, którą w 

przeszłości już wnioskował.  

 

Pan Leszek Dębek: 

1) odnosząc się do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego wskazał, że trzeba cieszyć się 

z projektu, który wygrał głosowanie, ale zauważył, że drugi projekt, czyli zakup 

pianina do GOKiS  jest propozycją wartą rozpatrzenia.  

2) poprosił o informację w jaki sposób będzie przebiegała dystrybucja tabletek jodu, 

które gmina otrzymała dla naszych mieszkańców; 

3) w związku z nałożonym na szkoły obowiązkiem od 1 września dot. zapewnienia 

dzieciom ciepłego posiłku zapytał, w których szkołach są wydane posiłki, ile osób 

korzysta z posiłków i jaki jest ich koszt; 

Pani Wójt poinformowała, że w tym roku na pewno pianino nie zostanie zakupione. W budżecie 

obywatelskim decydują mieszkańcy i wskazują najpilniejsze potrzeby i oczekiwania. W kwestii 

tabletek jodu to na chwilę obecna nie ma zagrożenia. Przekazana zostanie do radnych i sołtysów 

informacja na temat punktów wydawania tabletek jodku potasu na terenie Gminy Małkinia 

Górna wraz z zasięgiem ich działania. W części dotyczącej posiłków dla szkół, pani Wójt 

poinformowała, że na chwilę obecną nie posiada takich opracowań, dyrektorzy szkół zostali 

poproszeni o przygotowanie szczegółowych informacji, w tym jak realizacja tego zadania 

została w szkołach zorganizowana.  Posiłki w szkole monitoruje również OPS. Pani Wójt dodał, 

że zapewne nieuniknione będzie dołożenie przez gminę środków na ten cel np. na wsad do 

kotła.  
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Pan Tadeusz Papuga: 

1) podziękował p. Wójt za podjęte starania, które doprowadziły do montażu progów 

zwalniających na drodze Daniłowo – Orło- Zaręby Kościelne, które zwiększą 

bezpieczeństwo mieszkańców. Podziękował również za przejazd kolejowy w 

miejscowości Niegowiec, który jego zdaniem został wykonany profesjonalnie. 

Pani Wójt  podziękowała mieszkańcom Daniłowa i Daniłówki Pierwszej, którzy wspierali ją w 

tych staraniach.  Poinformowała, że został złożony wniosek do Starostwa o zaprojektowanie i 

budowę chodnika w Daniłowie, Kiełczewie, na ul. Kościelnej w Małkini Górnej. Wyraziła  

nadzieję, że radni powiatowi z gminy Małkinia Górna poprą ten wniosek. Zapewne gmina 

będzie partycypowała w kosztach, ale jest to bardzo ważne zadanie.  

 

 

 

Pan Leszek Siwek:  

 

1) prosił o informację jakie są ustalenia  w sprawie drogi Glina – Sumiężne oraz 

obwałowania wsi Klukowo Morgi, czy prowadzone są rozmowy w tym temacie.   

 

Pani Wójt – poinformowała, że sprawa tej drogi jest na etapie złożenia wniosku na sesję Rady 

Miasta Brok, jeśli rada wyrazi zgodę na zawarcie porozumienia to kwestie prawne będą prawie 

uregulowane. Wówczas pozostanie kwestia pozyskania funduszy i wykonania projektu. Jeśli 

chodzi o budowę wałów to sytuacja od rozmów z RGZW zmieniła się, środki które wówczas 

przeznaczone były dla gminy Małkinia Górna zapewne skierowane zostały do innej gminy. 

Dzisiaj jest to kwestia pieniędzy. Pani Wójt zapewniła, że w dalszym ciągu będzie prowadziła 

rozmowy w przedmiotowej sprawie.  

 

Pani Urszula Fidorczuk: 

1) poprosiła o informację jakie trzeba spełnić kryteria ,żeby otrzymać mieszkanie 

w nowym budynku komunalnym? Czy konieczne  będzie wpłacenie wadium?  

Pani Wójt -  obecnie sprawdzamy, że konieczne będzie opracowanie odrębnego regulaminu dla 

budynku.  Podstawowe warunki starania się o mieszkanie to m.in. nie możne mieć domu ani 

innego swojego mieszkania, należy mieć stałe źródło utrzymania, należy spełniać warunki tzw. 

„dobrego sąsiedztwa”, czyli uszanowania tych, którzy obok mieszkają. Nowy blok mieszkalny 

cieszy się zainteresowaniem wśród osób, które obecnie mieszkają w budynkach komunalnych 

i nie mają jakichkolwiek zaległości finansowych.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć: 

1) odnosząc się do stwierdzenia, że pismo w sprawie wniosku p. Wójt odnośnie 

inwestycji na terenie dróg powiatowych trafiło do zainteresowanych radnych. 

Wskazał, że  pomimo iż nie otrzymał tego pisma jest osobą zainteresowaną. Poprosił, 

żeby tego typu informacje były przekazywane do wszystkich radnych bez względu na 

okręg wyborczy.  

2) W związku z informacją, że projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skup żyta jest 

przygotowywany przez panią wójt, nie będzie składał takiego projektu uchwały, który 

również przygotował.  
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Pan Leszek Dębek:  

1) stwierdził, że nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi na temat posiłków w szkołach. 

Minęło już dwa miesiące nadal nie wiemy ile posiłków jest wydawanych? Poprosił 

o konkretne informacje; 

2)  z wiedzy, którą posiada wynika, że można było pozyskać grunty od PKP,  ile ha gruntów 

udało się pozyskać gminie, czy jest jeszcze możliwość ich pozyskania.  

 

Pani Wójt – poinformowała, że gmina pozyskała około 17 ha ziemi, ale niestety grunty PKP są 

teraz zbywane w drodze przetargu i to jest mniej atrakcyjna oferta dla samorządów.   

 

Pani Katarzyna Sobieska - Kierownik OPS - poinformowała, że OPS uczestniczy 

w zapewnianiu posiłków dla około 20 osób z 5 szkół gminy Małkinia Górna. Liczba dzieci jest 

zmienna ze względu na nieobecność dzieci na zajęciach szkolnych (podmiot wykonujący 

posiłki jest o tym wcześniej informowany). Posiłki te są finansowane przez OPS z programu 

„Posiłek w szkole i w domu”.  

 

Pani Danuta Barszcz - Kierownik Referatu Oświaty – stwierdziła, że obowiązek zabezpieczenia 

ciepłych posiłków dla dzieci w szkole należy do dyrektorów szkół. Jeżeli szkoła nie posiada w 

swoim wyposażeniu kuchni to wtedy posiłki są zamawiane w podmiotach zewnętrznych. Na 

dzień dzisiejszy kuchnie znajdują się tylko w Przedszkolu Samorządowym i SP Nr 1. 

Największą liczba posiłków dotychczas wydano w Przedszkolu.  

 

 

Pan Józef Jagiełło: 

1)  poprosił o informację w sprawie wyrwy w drodze powiatowej w  Rostkach Wielkich 

Kępina,  co będzie w tej sprawie zrobione i kiedy? 

 

Pan Adam Pławski – poinformował, że zlecone zostało załatanie wyrwy i powinno być 

wykonane w najbliższym czasie.  

 

Punkt 12. 

 

 

Przewodniczący zamknął XLV zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

         

Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


