
 

Protokół nr 2/2020 

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  

odbytego w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w dniu 07 lipca 2020 r. 

 

 

 

W obradach uczestniczyli:  

1) członkowie Komisji według załączonej listy obecności (obecnych było 2/3 członków), 

2) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy 

3) Pani Lidia Wileńska - inspektor. ds. nieruchomości, rolnictwa i gospodarki gruntami, 

handlu i usług i gospodarki odpadami 

 

Pan Mariusz Rytel-Andrianik – Zastępca Przewodniczącego  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 wniosku Pani A.W. zamieszkałej w Gdańsku. 

3. Sprawy różne. 

 

Punkt 1. 

 

Pan Mariusz Rytel-Andrianik – Zastępca Przewodniczącego Komisji – odczytał wniosek 

mieszkanki. Poprosił o przedstawienie aktualnych informacji na temat schroniska.  

 

Pani Lidia Wileńska - inspektor. ds. nieruchomości, rolnictwa i gospodarki gruntami, handlu i 

usług i gospodarki odpadami - poinformowała, że aktualnie właściciel schroniska przebywa w 

areszcie, niemniej schronisko nadal funkcjonuje, gdyż nie zostały odebrane stosowane 

pozwolenia. Zwierzęta, które przebywają w schronisku w Radysach  są pod opieką fundacji. 

Zgodnie z prowadzonym wykazem w schronisku znajduje się 13 psów stanowiących własność 

Gminy Małkinia Górna. W dniu 25 czerwca 2020 r. Gmina Małkinia Górna wypowiedziała 

umowę schronisku ze skutkiem natychmiastowym. W związku z koniecznością zawarcia nowej 

umowy oraz uchwaleniem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małkinia Górna na 2020 rok, w dniu 1 lipca wysłano 

zapytania ofertowe do schronisk w: Milanówku, Celestynowie, Bąkówce i Kruszewie. 

Po wyłonieniu schroniska Wójt Gminy podejmie inicjatywę w zakresie przygotowania 

stosowanego projektu uchwały w sprawie Programu.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy stanu faktycznego i prawnego po czym 

jednogłośnie uznała, że wniosek nie może być uwzględniony.  Zawieranie i rozwiązywanie 

umów nie leży bowiem w kompetencji rady gminy, natomiast podjęcie uchwały nastąpi po 

wyłonieniu schroniska. Głosowało 2 radnych.  

 



Członkowie Komisji opracowali opinię Komisji dla Rady Gminy oraz projekt uchwały 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy Małkinia Górna. Powyższe  stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Punkt 2. 

Pan Mariusz Rytel-Andrianik – odczytał treść złożonego wniosku.  

 

Biorąc pod uwagę wyjaśnia pracownika Urzędu Gminy przedstawione w pkt 1 oraz doniesienia 

prasowe w sprawie schroniska, członkowie Komisji zgodnie uznali, że należy przeprowadzić 

kontrolę, o którą wnioskuje autorka pisma.  

 

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

opowiedziała się za pozytywnym rozpatrzeniem wniosku. W oparciu o §59 Statutu Gminy 

Małkinia Górna kontrolę przeprowadzi Komisja Rewizyjna Gminy Małkinia Górna. Głosowało 

2 radnych.  

 

 

Członkowie Komisji opracowali opinię Komisji dla Rady Gminy oraz opracowali projekt 

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

stanowi załącznik do protokołu.  

Punkt 3. 

 

W sprawach różnych nikt nie zabierał głosu. 

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

       Zastępca Przewodniczącego Komisji 

         Mariusz Rytel-Andrianik 
 

Protokolant  

Beata Dębkowska 


