
 

Protokół  

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  

odbytego w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w dniach 5 i 10 marca 2021 r.  

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji według załączonej listy obecności. 

 

W obradach uczestniczyli:  

1) członkowie Komisji według załączonej listy obecności  

2) Pani Bożena Kordek – Wójt Gminy 

3) Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy  

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

5) wnioskodawca  

 

 

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

prawomocność.  

 

Pan Józef Bogucki – Sekretarz Gminy -  poinformował, że przedmiotem spotkania jest  wniosek 

mieszkańców  Gminy Małknia Górna, którzy zwrócili się do Rady Gminy oraz Wójta Gminy 

o wprowadzenie zmiany w projekcie „Przebudowa ul. Przedszkolnej. Etap II.” polegającej na 

pozostawieniu miejsc parkingowych w miejscu, w którym się obecnie znajdują. Przedstawił 

genezę realizacji ul. Przedszkolnej – etap I.  

 

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. W kwestii wybudowania parkingu, wyjaśniła, 

że gmina nie może inwestować na terenie prywatnym.  

 

Pani Wójt dodała, że nikt w Urzędzie nie ma złych intencji i nie zgadza się na tworzenie tego 

rodzaju narracji. Spotkanie ma na celu, aby wysłuchać stanowiska wnioskodawców. Inwestycja 

zostanie zrealizowana, bo tego oczekują mieszkańcy.  

 

Pani M. W. – wnioskodawca - powiedziała, że zbulwersowało ją to, że na stronie Urzędzie 

ukazuje się koncepcja drogi, a my nie mamy o tym wiedzy. Nie pozwolę na to, żeby budynek 

przestał istnieć. Dodała, że jej zdaniem niezbędna jest wizja w terenie przy udziale 

przedstawicieli współwłaścicieli budynku.  

 

Pani Wójt poinformowała, że zorganizowanie konsultacji w sprawie koncepcji to dobra wola 

Urzędu i mają one na celu poznanie opinii mieszkańców. Informacja o konsultacjach 

przekazywana jest radnym i sołtysom i ich zadaniem jest poinformowanie mieszkańców 

o konsultacjach.  

 

Pani Elżbieta Przywoźna poinformowała, że po wybudowaniu drogi nic nie zmieni się dla 

Wnioskodawców. Obniżony zostanie krawężnik, chodnik i droga będzie z kostki.  



Pani M.W. powiedziała, że obawia się sytuacji, że wystawiane będą mandaty za parkowanie na 

chodniku.   

Wnioskodawcy wnieśli następujące uwagi do koncepcji:  

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  

Pani Wójt zleciła pani Elżbiecie Przywoźnej wysłanie ww. uwag do projektanta i firmy 

Arhelan, w celu ustosunkowania się, a także zorganizować spotkanie w terenie przy udziale 

projektanta i zainteresowanych stron. 

 

Komisja jednogłośnie uznała, że wniosek należy rozpatrzeć negatywnie z uwagi na fakt, że jego 

rozpatrzenie leży poza kompetencjami Rady. Uzasadnienie do uchwały opracowane zostanie 

po odbytej wizji w terenie.  

 

Na tym spotkanie zakończono.  

 

W dniu 10 marca 2021 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się z ustaleniami 

podczas wizji w terenie.  

 

Pani Elżbieta Przywoźna – kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej –

poinformowała, 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: 

1) rezygnuje się ze zjazdu do budynku komunalnego Leśna 18, 

2) przy sklepie warzywnym wykonany zostanie zjazd o szerokości max. 5,50 m oraz 

krawężnik najazdowy, 

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

Ponadto pani kierownik poinformowała, że 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. 

 

Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkanki 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 


