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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z art. 223 §1, art. 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu skargi z dnia 
27 października 2020 r. oraz skargi z dnia 16 listopada 2020 r. dotyczących nieprawidłowości w działaniach Wójta 
Gminy Małkinia Górna związanych z wydatkowaniem środków publicznych, Rada Gminy Małkinia Górna 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Rozpatruje się złożone skargi jako bezzasadne z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia 
skargi oraz przesłania odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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

W dniu 05 listopada 2020 r. oraz w dniu 24 listopada 2020 r. za pośrednictwem Regionalnej Izby
Obrachunkowej do Rady Gminy Małkinia Górna wpłynęła skarga z dnia 27 października 2020 r. oraz z dnia
16 listopada 2020 r.

Autorka skarg zwróciła się z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawdzenie
gospodarki finansowej Wójta Gminy Małkinia Górna. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej
zadań lub działalności Wójta jest Rada Gminy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 08 grudnia 2020 r. analizując przedmiotowe
skargi oparła się na protokole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna z przeprowadzonej kontroli
umów ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach zawartych na: odławianie, transport oraz
utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Małkinia Górna i ich realizację w ramach
wykonywania obowiązków określonych w art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
w latach 2019 – 2020. Kontrola została zlecona przez Radę Gminy w lipcu br. Z wyżej wymienionego
protokołu wynika, że Komisja Rewizyjna dokonała ustaleń, które zostały szczegółowo przedstawione
w tabelach stanowiących załącznik do protokołu z kontroli. Tabele obrazują wszelkie czynności podejmowane
przez każdą ze stron umowy w czasie jej trwania. Zobrazowano terminy wyłapywania zwierząt, nadane im
numery, procesy adopcyjne oraz płatności. Przeprowadzając kontrolę Komisja oparła się na dokumentacji
zgromadzonej w aktach oraz wysłuchaniu pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za realizację umowy
i nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Od tego czasu współpraca ze Schroniskiem nie została wznowiona,
a Gmina Małkinia Górna nie wydatkowała na rzecz ww. podmiotu jakichkolwiek środków.

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
uznała przedmiotowe skargi za bezzasadne.
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