
 

Protokół nr 1/2020 

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  

odbytego w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w dniu 27 maja 2020 r. 

 

 

 

W obradach uczestniczyli:  

1) członkowie Komisji według załączonej listy obecności, 

2) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy  

 

Pan Krzysztof Kołota - Przewodniczący Komisji, otworzył posiedzenie, stwierdził jego 

prawomocność oraz przedstawił projekt porządku obrad, który jednogłośnie zatwierdzono. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Rozpoznanie wniosku mieszkanki Gminy Małkinia Górna.  

2. Rozpoznanie skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna. 

3. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

 

Pan Krzysztof Kołota – Przewodniczący Komisji – odczytał wniosek mieszkanki.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że w myśl ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w drodze uchwały ustalić, dla terenu gminy 

lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia 

te mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22:00  a 6:00.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy przepisów prawa po czym jednogłośnie 

uznała, że wniosek nie może być uwzględniony. Głosowało 3 radnych.  

 

Członkowie Komisji opracowali opinię Komisji dla Rady Gminy oraz opracowali projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Małkinia Górna, który stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Punkt 2. 

Pan Krzysztof Kołota – Przewodniczący Komisji – odczytał skargę mieszkanki, następnie 

poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie wyjaśnień w sprawie.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że 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, tj. 29 czerwca 2020 r.  

Sekretarz Gminy poinformował, że z wyjaśnień pracownika merytorycznego wynika, 

iż skarżącą podczas wizyty w Urzędzie otrzymała szczegółowe informacje na temat sposobu 

i terminu złożenia wniosku do studium. 

 

Ponadto Pan Józef Bogucki przedstawił informacje na temat rzeczowej ekspertyzy i decyzji, 

o których wspomina skarżąca. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy przepisów prawa po czym jednogłośnie 

uznała, skargę za bezzasadną. Głosowało 3 radnych.  

 

Członkowie Komisji opracowali opinię Komisji dla Rady Gminy oraz opracowali projekt 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia Górna, które 

stanowią załącznik do protokołu.  

Punkt 3. 

 

W sprawach różnych nikt nie zabierał głosu. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

        Przewodniczący Komisji 

              Krzysztof Kołota 
 

Protokolant  

Beata Dębkowska 


