
 

Protokół  

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  

odbytego w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w dniu 19 lutego 2021 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  

3) Pani Elżbieta Przywoźna  - Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej  

4) Pani Wiesława Augustyniak – inspektor ds. społecznych, ochrony zdrowia, kultury oraz 

współpracy z organizacjami pozarządowymi,  

5) Pan Z.W. – wnioskodawca  

 

Pkt 1. 

 

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

prawomocność, poinformował, że przedmiotem spotkania jest m.in. wniosek mieszkańców  

Gminy Małknia Górna, którzy zwrócili się do Rady Gminy  o wprowadzenie zmiany 

w projekcie „Przebudowa ul. Przedszkolnej. Etap II.” polegającej na pozostawieniu miejsc 

parkingowych w miejscu, w którym się obecnie znajdują. 

 

Pani Elżbieta Przywoźna – Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej – 

przedstawiła mapę prezentującą stan faktyczny oraz projekt. Przedstawiła informację na temat 

obowiązujących przepisów prawa regulujących warunki techniczne, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

 

Pan Z.W. – powiedział, że po zapoznaniu się z koncepcją był zaskoczony, że nie powstaną 

parkingi przy budowanej ulicy, do tej pory klienci i mieszkańcy parkują na jego gruncie. Dodał, 

że nie zgodzi się na sprzedaż swoich gruntów pod parking.  

 

Pani Elżbieta Przywoźna poinformowała, że z uwagi na zbyt wąski pas drogowy nie jest 

możliwe wybudowanie parkingu. Dlatego zaprojektowano obniżony krawężnik, co ułatwi 

dostawy towarów do sklepu i pozwoli na czasowe zatrzymanie się samochodu na czas zakupów.  

Wyjaśniła, że gmina nie może inwestować na gruncie, którego  nie jest właścicielem.  

 

Pan Z.W. powiedział, że rozwiązanie z obniżonym krawężnikiem jest dla niego 

satysfakcjonujące. Poprosił o wprowadzenie następujących zmian w projekcie: obniżenie 

krawężnika od strony sklepu warzywnego, maksymalne zmniejszenie promienia skrętu od 

ul. Nurskiej w prawo oraz likwidację zjazdu do mieszkań komunalnych przy ul. Przedszkolnej. 

 

Na posiedzeniu Komisji uzgodniono, że Gmina wystąpi do projektanta z zapytaniem, czy jest 

możliwe wprowadzenie wnioskowanych zmian.  

 

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



 

Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki Gminy 

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

 

Projekt uchwały przedstawiono przedstawicielowi wnioskodawców. Nie wniesiono uwag 

do projektu uchwały.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy – poinformował, że projekt uchwały zostanie 

przedłożony Radzie Gminy na sesji w dniu 24 lutego 2021 r.  

 

Pkt 2.  

 

Pani Wiesława Augustyniak – omówiła petycję, która wpłynęła do m.in. do Rady Gminy. 

Wyjaśniła, że Gmina Małkinia Górna prowadzi politykę informacyjną na podstawie 

przekazywanych przez rząd informacji. Szczepienia realizowane są w ramach Narodowego 

Programu Szczepień, który zakłada dobrowolność szczepienia się. Decyzja o przyjęciu 

szczepionki jest indywidualną sprawą obywatela i Gmina nie ma na to wpływu.  

 

Komisja jednogłośnie uznała, że petycja nie zasługuje na rozpatrzenie. Głosowało 2 radnych.  

 

Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą 

na uwzględnienie, który stanowi załącznik do protokołu oraz opinię dla Rady Gminy.  

 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

 

 

        Przewodniczący Komisji 

              Krzysztof Kołota 
 

Protokolant  

Beata Dębkowska 


