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Protokół Nr XLVI/2022 

 

z obrad XLVI sesji Rady Gminy Małkinia Górna odbytej w dniu 

 09 grudnia 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 1730. Ustawowy 

skład Rady Gminy – 15 radnych, w sesji wzięło udział 14 radnych – lista obecności 

w załączeniu do protokołu. 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

- Pani Bożena Kordek – Wójt 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 XLV sesji. 

2. Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami, tj. od 31 października 

2022 r. do 09 grudnia 2022 r.  

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Prostyni.  

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” w Małkini Górnej. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 

również trybu ich pobierania.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej 

przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, uczniów i młodzieży 

niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Małkinia Górna oraz ich rodziców.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 

rolnego na 2023 rok.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.  

10. Podjęcie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małkinia Górna 

na lata 2022 – 2035.  

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

12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna 

na lata 2023 – 2036.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2023 rok.  

14. Wolne wnioski i sprawy różne. 

15. Zamknięcie sesji. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLVI sesji. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół. Głosowało 14 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 31 października 2022 r. do 09 grudnia 2022 r. 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy.  

 

 

Punkt 3.  

 

Pani Katarzyna Sobieska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej – 

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 339/XLVI/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” 

w Prostyni. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 4.  

 

Pani Katarzyna Sobieska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej – 

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 340/XLVI/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „SENIOR+” 

w Małkini Górnej. Głosowało 14 radnych.  

 

Punkt 5. 

 

Pani Katarzyna Sobieska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej – 

omówiła projekt uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  
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Przewodniczący odczytał projekt uchwały, a następnie poddał go pod głosowanie..  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 341/XLVI/2022 zmieniającą uchwałę w sprawie 

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z 

wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również 

trybu ich pobierania. Głosowało 14 radnych.  

 

Punkt 6. 

 

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

 

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

pan Jacek Bogdan, pani Marzena Michałowska.  

 

Pan Zbigniew Nietubyć wskazał, że jego zdaniem brak jest podstawy prawnej dla Rady Gminy 

dla ustalenia celu stawki oraz nie powinno być zapisu, że poprzednia uchwała traci moc, gdyż 

następuje to z mocy ustawy.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 342/XLVI/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km 

przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, uczniów i 

młodzieży niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Małkinia Górna oraz ich 

rodziców. Głosów za: 9, wstrzymujących się: 5. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 75 minut przerwy.  

 

Punkt 7. 

 

Pani Marzena Kulesza - 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 343/XLVI/2022 w sprawie obniżenia ceny skupu 

żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok. Głosowało 14 radnych.   

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 8.  

 

Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy – omówiła projekt uchwały.  
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W dyskusji udział wzięli: pan Zbigniew Nietubyć, pan Leszek Dębek, pani Wójt, pan Jacek 

Bogdan, pan Józef Jagiełło, pan Mirosław Niedźwiedź.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę 344/XLVI/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 

od nieruchomości. Głosów za: 8, przeciw: 4, wstrzymujących się:2.   

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 9. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

  

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

pani Skarbnik. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  

 

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

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 345/XLV/2022 w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości. Głosowało 14 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy. Obrady opuścił Józef Jagiełło.  

 

Punkt 10.  

 

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 podjęła uchwałę 346/XLVI/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2022 – 2035. Głosów za: 12, wstrzymujących się: 1.  

 

 

Punkt 11. 

 

Pani Marzena Kulesza – Skarbnik Gminy – omówiła projekt uchwały.  

 

W dyskusji udział wzięli: pan Leszek Dębek, pan Adam Pławski, pan Mirosław Niedźwiedź. 

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie w sprawie projektu uchwały.  
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Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały, a Przewodniczący poddał go pod głosowanie.  

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę 347/XLVI/2022 w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2022 rok. Głosowało 13 radnych.   

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

Punkt 12. 

 

Pani Marzena Kulesza – w imieniu pani Wójt – złożyła wniosek o wprowadzenie autopoprawki, 

zgodnie z wnioskiem. Wniosek załączony jest do protokołu.  

 

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

Siwek, pan Arkadiusz Murawski.  

 

Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy celem zapoznania się z autopoprawką. Obrady 

opuścił Jerzy Maliszewski.  

 

Przewodniczący odczytał  pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2023 – 2036.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła autopoprawkę. Głosowało 12 radnych.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę 348/XLVI/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Małkinia Górna na lata 2023 – 2036. Głosów za: 11, przeciw: 0, wstrzymujących się: 1. 

Głosowało 12 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

Punkt 13. 

 

Pani Marzena Kulesza – w imieniu pani Wójt – złożyła wniosek o wprowadzenie autopoprawki, 

zgodnie z wnioskiem. Wniosek załączony jest do protokołu.  

 

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

 

Przewodniczący odczytał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały w 

sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia Górna na 2023 rok.  

 

Przewodniczący Komisji odczytali opinie do projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie autopoprawkę.  
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Rada Gminy przyjęła autopoprawkę. Głosów za 11, wstrzymujących się: 1. Głosowało 12 

radnych.  

 

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

 

Rada Gminy podjęła uchwałę 349/XLVI/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Małkinia 

Górna na 2023 rok. Głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymujących się: 3. Głosowało 12 radnych.  

 

Raport przeprowadzonego głosowania jest dołączony do niniejszego protokołu. 

 

 

Punkt 14  

 

Pan Leszek Dębek poruszył następujące kwestie:  

 

1) Czy lekarz weterynarii już funkcjonuje? W czerwcu br. jedna z mieszkanek z Małkini 

zwróciła się z prośbą o wynajęcie budynku, bo chciała stworzyć klinikę dla zwierząt. 

Dlaczego nie wyraziła Pani zgody na wynajem.  

Pani Wójt: Gmina szukała lekarza weterynarii. Ze względów osobistych lekarz nie mógł 

rozpocząć działalności we wcześniej uzgodnionym terminie, nastąpi to w możliwie 

najszybszym czasie.  

2) Odnosząc się do informacji na temat decyzji zezwalających na wycinkę drzew, zapytał, 

czy w zamian będą wykonane nowe nasadzenia przez te podmioty. 

Pani Aldona Sikorska – wyjaśniła, że do wycinki zgłaszane są drzewa chore, zagrażające 

bezpieczeństwu. W decyzjach określamy termin do kiedy podmiot powinien wykonać  nowe 

nasadzenia.  

3) Nie świeci klika lamp na ul. Nurskiej. Jeżeli przyczyną są oszczędności to jest to 

niewłaściwy odcinek, jeżeli to awaria to poprosił o jej naprawę.  

 

Obrady opuścili pan Mariusz Rytel-Andrianik, pani Dorota Koroś. 

 

Pan Arkadiusz Murawski poruszył następujące kwestie:  

1) Czy są już szczegóły dotyczące węgla, tj. jakości, ceny, dystrybucji.  

Pani Wójt odpowiedziała, że będzie to węgiel z Kolumbii. Częściowo węgiel będzie 

składowany w ZGKiM, a częściowo u prywatnego przedsiębiorcy. Szacowna cena to 

2000,00 zł. Czekamy na informację, że możemy odebrać węgiel.  

 

Pan Waldemar Adamczyk zapytał kiedy wykonany zostanie chodnik na ul. Słowackiego.  

 

Pani Wójt odpowiedziała, że na chwilę obecną nie udzieli informacji.  

 

Pan Tadeusz Papuga poruszył następujące kwestie:  

 - wskazał, że w dalszym ciągu nie został poprawiony wjazd na przejazd kolejowy, było to 

zgłaszane do INT.  

- poprosił o równanie wjazdów z drogi 627 w miejscowości  Orło i Niegowiec.  
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- poprosił o sprawdzenie, czy w budżecie na 2023 rok ujęte zostały środki na budowę chodnika 

w Daniłowie.  

 

Pani Wójt poinformowała, że podejmie interwencje w ww. sprawach.  

 

 

Punkt 15. 

 

 

Przewodniczący zamknął XLVI zwyczajną sesję Rady Gminy.  

 

         

Przewodniczący Rady Gminy 

               Jacek Bogdan 

Protokolant 

Beata Dębkowska 


