
UCHWAŁA NR 189/XXIV/2020 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Pani A. W. zamieszkałej w Gdańsku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz w związku z art. 223 §1, 244 § 2, art. 247 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku Pani A.W. 
zamieszkałej w Gdańsku z dnia 06 lipca 2020 r. dotyczącego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Radysach, 
Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Pozytywnie rozpatruje się złożony wniosek z przyczyn określonych w uzasadnieniu do uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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Uzasadnienie

W dniu 6 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy w Małkini Górnej oraz Rady Gminy Małkinia Górna wpłynął
wniosek mieszkanki spoza Gminy Małkinia Górna dotyczący Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt
w Radysach. Autorka wniosku zwróciła się z prośbą do Rady Gminy Małkinia Górna oraz Wójta Gminy
Małkinia Górna o przeprowadzenie audytu umowy z ww. podmiotem w zakresie prawidłowości ich wykonania
przez Schronisko.

Rada Gminy Małkinia Górna wskazuje, iż odnosi się do złożonego wniosku ze zrozumieniem i zauważa
problem zgłoszony przez autora wniosku. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 07 lipca
2020 r. ustaliła natomiast, iż Gmina Małkinia Górna monituje zaistniałą sytuację i odstąpiła już ze skutkiem
natychmiastowym od umowy zawartej pomiędzy Gminą Małkinia Górna a Schroniskiem dla Bezdomnych
Zwierząt Zygmunt Dworakowski i Grażyna Jadwiga Dworakowska – Spółka Cywilna Radysy 13, 12-230 Biała
Piska, na odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na rok 2020. Konsekwencją
powyższego jest fakt, iż zwierzęta będące na stanie schroniska odłowione z terenu Gminy Małkinia Górna będą
odebrane.

Nadto w dniu 01 lipca 2020 r. zostały wysłane zapytania ofertowe do schronisk na: „Wyłapywanie
i transport oraz przyjęcie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Małkinia Górna
w schronisku dla zwierząt w okresie od 10 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.” Po wyłonieniu Schroniska
Wójt Gminy Małkinia Górna podejmie inicjatywę w zakresie przygotowania projektu uchwały dotyczącej
zmiany Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Małkinia Górna na 2020 rok.

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
pozytywnie rozpatrzyła przedmiotowy wniosek. Celem zapoznania się jednakże z pełną dokumentacją związaną
z realizacją zawartych umów Rada Gminy, na mocy § 59 ust. 2 Uchwały nr 128/2019 Rady Gminy Małkinia
Górna w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Małkinia Górna, ma możliwość podjąć decyzję w sprawie
przeprowadzenia kontroli kompleksowej nieobjętej planem pracy Komisji Rewizyjnej, co niezwłocznie uczyni.
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