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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki 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 wniosku 
mieszkanki Gminy Małkinia Górna z dnia 23 lutego 2021 r. dotyczącego  zmian w projekcie inwestycyjnym 
pn."„Przebudowa ul. Przedszkolnej. Etap II.” Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

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

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

wniosku. 

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

W dniu 23 lutego 2021 roku do Rady Gminy Małkinia Górna i Wójta Gminy Małkinia Górna wpłynął
wniosek mieszkanki Gminy Małkinia Górna dotyczący zmiany w projekcie "Przebudowa ul. Przedszkolnej.
Etap II." dotyczący propozycji budowy parkingów na działce nr 2760.

Rada Gminy w Małkini Górnej odnosi się do złożonego wniosku ze zrozumieniem i zauważa problem
zgłoszony przez wnioskodawczynię, niemniej jednak rozpatrzenie przedmiotowego wniosku wykracza poza
kompetencje Rady Gminy, co powoduje negatywne rozpatrzenie wniosku. Wniosek został negatywnie
rozpatrzony w oparciu o opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Rada Gminy Małkinia Górna informuje, że w dniu 5 marca 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, na którym wnioskodawca wniósł następujące uwagi do projektu:

1) likwidacja wjazdu do budynku komunalnego nr 18;

2) obniżenie krawężnika od strony sklepu warzywnego o szerokości minimum 4 m;

3) zmiana w organizacji ruchu polegająca na wprowadzeniu strefy zamieszkania, tak aby samochody mogły
zatrzymywać się na chodniku;

4) maksymalne zmniejszenie promienia łuku na skrzyżowaniu z ul. Leśną.

Na posiedzeniu uzgodniono, że odbędzie się wizja w terenie przy udziale zainteresowanych stron, na którym
przeanalizowana zostanie możliwość wprowadzenia wyżej wymienionych zmian.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na kolejnym posiedzeniu w dniu 10 marca 2021 r. ustaliła, że w dniu
9 marca 2021 roku odbyło się spotkanie na gruncie przy udziale przedstawicieli: wykonawcy, tj. firmy
BRUKTIM z Ostrołęki, ARHELANA Spółka Komandytowa, projektanta i właścicieli sklepu warzywnego. Na
spotkaniu przedstawiono rozwiązania przyjęte w koncepcji przebudowy ulicy Przedszkolnej i dokonano
następujących ustaleń:

- rezygnuje się ze zjazdu do budynku komunalnego Leśna 18,

- przy sklepie warzywnym wykonany zostanie zjazd o szerokości max. 5,50 m oraz krawężnik

najazdowy,

- łuk R7 przy prawoskręcie w ulicę Leśną zostanie zmieniony na R6.

Na spotkaniu przekazano informację, że Gmina chce wybudować drogę z optymalnymi rozwiązaniami pod
względem bezpieczeństwa, chce zapewnić parkingi, o które wnoszą przedsiębiorcy, wykazuje wolę
dostosowania rozwiązań ułatwiających parkowanie (krawężnik najazdowy). Jednak ze względu na ograniczenia
terenowe nie wszystkie elementy drogi będą mogły być zrealizowane.
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