
Projekt 
 
z dnia  28 maja 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 5 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) i art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 r. poz 293), po rozpatrzeniu skargi na działalność 
Wójta Gminy Małkinia Górna, Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie zarzutów zawartych 
w skardze uznaje się za bezzasadną skargę mieszkanki Gminy Małkinia Górna na działalność Wójta Gminy 
Małkinia Górna, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W dniu 19 maja 2020 r. do Rady Gminy Małkinia Górna przekazana została przez Regionalną Izbę
Obrachunkową skarga mieszkanki Gminy Małkinia Górna na działalność organu wykonawczego, z której
wynika, że Wójt Gminy Małkinia Górna ogranicza inicjatywę obywatelską w procedurze urbanistycznej
poprzez odmowę przyjęcia wniosku do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

W dniu 20 kwietnia 2020 roku na stronie Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach
zamieszone zostało obwieszczenie informujące mieszkańców o wyłożeniu do publicznego wglądu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W obwieszczeniu tym również jest zapis
dotyczący terminu składania uwag do projektu studium, który brzmi:

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie
do Wójta Gminy Małkinia Górna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2020 r.
w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej, ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna lub na adres urzędu. Jako
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że mieszkańcy byli powiadomieni o możliwości składania uwag
do projektu studium.

Skarga procedowana była przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która zaopiniowała jej
nieuwzględnienie.
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