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Protokół Nr XLIV/2022 

 

z obrad XLIV sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

 30 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 1000, a zakończyła o godzinie 1100. 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 XLIII sesji.  

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

3. Wolne wnioski i sprawy różne. 

4. Zamknięcie sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLIII 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.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – omówił projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli pan Józef Jagiełło, pan Mirosław Niedźwiedź, pan Józef Bogucki, 

pan Leszek Dębek, pan Jacek Bogdan.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie.  
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 331/XLIV/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 3.  

 

Pan Mirosław Niedźwiedź : 

1) w związku ze złym stanem zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 627 poprosił o podjęcie 

działań zmierzających do ich poprawy. Wskazał, że  zdjęcia zostały przekazane 

Sekretarzowi Gminy oraz radnym powiatu. Radny powiatu złożył wniosek na sesji o 

naprawę zjazdów. Poprosił o poparcie tego wniosku przez gminę, ewentualnie 

złożenie swojego wniosku, żeby w trybie natychmiastowym zjazdy zostały 

naprawione. Poinformował, że na wczorajszej sesji powiatu radny powiatu złożył 

kolejny wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie na 2023 r. na remont drogi 

powiatowej 2657 na odcinku Daniłowo – Orło. Poprosił, żeby gmina poparła również 

ten wniosek  

2) w dalszym ciągu nie zostały zamontowane wiaty przystankowe  w Orle.   

 

Pan Leszek Dębek: 

1) zasugerował wystosowanie apelu w sprawie drogi wojewódzkiej, bo na chwilę obecną 

właściciel nic nie robi w tej kwestii.  

2) poprosił o sprzątniecie kupek śmieci znajdujących się przy krawężnikach ulic i 

sprzątniecie ulicy Leśnej  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że Wójt Gminy Małkinia Górna jak 

najszybciej wystąpi do zarządu dróg, żeby w trybie pilnym to naprawić.  

 

Pan Tadeusz Papuga:  

1) podziękował radnemu Mirosławowi Niedźwiedziowi za zgłoszenie drogi Orło – 

Daniłowo. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich zgłaszają, że na skrzyżowaniu 

Daniłowo – Zaręby Kościelne często dochodzi do wypadków. Dodał, że zgłaszał 

Sekretarzowi Gminy prośbę o wystąpienie do zarządców dróg o ograniczenie 

prędkości  

2) zapytał o termin realizacji zadań z funduszu sołeckiego Orło.  

3) w odpowiedzi na interpelację wskazano, że zadania z funduszu sołeckiego sołectw 

Daniłowo i Daniłówka Pierwsza zrealizowane zostaną do 30.09.2022 r., do chwili 

obecnej nic nie jest zrobione. Zapytał kiedy zostaną wykonane prace.  

4) w związku ze zgłoszeniami rolników poprosił o wystąpienie do NFOŚ 

o sfinansowanie utylizacji folii rolniczych.  
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5) wskazał, że do chwili obecnej nie uzyskał jakichkolwiek informacji na temat 

spotkania w sprawie akcji Ciepły kąt, ciepła strawa.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć :  

1) wskazał, że realizacja zadań z funduszu sołeckiego jest bardzo opóźniona. Budowa 

chodnika  na ul. Słowackiego oraz ogrodzenie placu zabaw mają być wykonane do 

14.10, a nie są prowadzone tam jakiekolwiek prace. Poprosił aby przy wyborze 

wykonawcy zadań z funduszu sołeckiego brać pod uwagę obciążenie  ZGKiM, bo 

spółka nie jest w stanie w terminie  zrealizować wszystkich zadań, które im się zleca. 

Zaapelował o wykonanie zadania we wskazanym terminie; 

 

2) poprosił o oczyszczenie studzienek  

 

Pan Józef Jagiełło:  

1) w nawiązaniu do debaty na ostatniej sesji dot. akcji Ciepły kąt, ciepła strawa, poprosił 

o informację, co w tej sprawie zostało zrobione przez ostatnie 2 tygodnie.  

 

Pan Grzegorz Rostkowski – radny Rady Powiatu – przedstawił informację na temat działań 

podjętych w sprawie zjazdów z drogi wojewódzkiej oraz skrzyżowania w Daniłowie.  

 

Zgłoszenia sołtysów:  

 

Pan Zygmunt Kazanowski - sołtys sołectwa Klukowo:  

1)  podziękował za nową tablicę sołecką i wniósł następujące uwagi do jej wykonania:  

• z tyłu tablicy jest blacha, co będzie powodowało wilgotnienie papieru 

• brak płyty, do której można by było przypiąć  informację pinezkami.  

• wykonawca powinien ustalać wysokość tablicy z sołtysem 

• na tablicy powinna być nazwa sołectwa 

 

2)  na granicy Sumiężnego i Małkini stoi sucha topola, którą należy wyciąć, bo stwarza 

zagrożenie 

Pani Hanna Magrzyk – sołtys sołectwa Małkinia Mała Przewóz : 

1) poprosiła o wyrównanie dróg, w szczególności drogę przy lesie, drogę zjazdową z ul. 

Brokowskiej, dojazd do mostu i droga w prawo od nr 19.  

2) poprosiła o wycinkę gałęzi drzew nad szosą, ponieważ stanowią zagrożenie dla osób 

korzystających z jezdni oraz wycinkę gałęzi przy 3 słupach energetycznych na końcu 

miejscowości.  

 

Pan Zbigniew Żach – sołtys sołectwa Glina – mieszkańcy Gliny proszą o radar przy szkole 

w Glinie, ponieważ kierowcy nadjeżdżający z Broku nie stosują się do ograniczenia 

prędkości.  

 

Pan Kazimierz Zawistowski – sołtys sołectwa Zawisty Podleśne – poprosił o załatanie dziury 

w asfalcie na zakręcie Rostki Kępina.  
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Pani Violetta Sikora – sołtys sołectwa Prostyń – poprosiła o wycinkę gałęzi drzew nad 

drogami gminnymi w sołectwie Prostyń.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że odpowiedzi zostaną udzielone 

na piśmie.  

 

 

Punkt 4. 

 

Przewodniczący zamknął XLIV zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

         

Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


