
 

Protokół 3/2020 

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  

odbytego w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w dniu 8 grudnia 2020 r.  

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji według załączonej listy obecności. 

 

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, poinformował, że przedmiotem spotkania są skargi, które wpłynęły do Rady 

Gminy w dniu 05 listopada 2020 r. oraz w dniu 24 listopada 2020 r. za pośrednictwem 

Regionalnej Izby Obrachunkowej.  

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji analizując przedmiotowe skargi oparła się na protokole 

Komisji Rewizyjnej z 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. 

 

Komisja jednogłośnie uznała, że skargi należy rozpatrzeć negatywnie. Głosowało 2 radnych.  

 

Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta 

Gminy Małkinia Górna, który stanowi załącznik do protokołu oraz opinię dla Rady Gminy.  

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

        Przewodniczący Komisji 

              Krzysztof Kołota 
 

Protokolant  

Beata Dębkowska 


