
 

Protokół  

 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,  

odbytego w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej w dniu 20 grudnia 2022 r.  

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji według załączonej listy obecności.(3/3) 

 

W obradach uczestniczyli:  

1) Członkowie Komisji według załączonej listy obecności  

2) Paulina Kowalczyk – podinspektor ds. planowania i gospodarki przestrzennej 

i rewitalizacji 

 

 

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

prawomocność, poinformował, że przedmiotem spotkania jest rozpatrzenie skargi na 

działalność Wójta  dotyczącą braku zapewnienia dostępu do danych przestrzennych oraz skargi 

dotyczącej nieprawidłowości w działaniu wójta w związku z zatrudnieniem pracowników w 

Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej. 

 

Pkt 1. 

 

Pan Krzysztof Kołota odczytał skargę dotyczącą braku zapewnienia dostępu do danych 

przestrzennych.  

 

Pani Paulina Kowalczyk – podinspektor ds. planowania i gospodarki przestrzennej 

i rewitalizacji – przedstawiła wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie oraz odczytała stanowisko 

firmy obsługującej Urząd w zakresie, o którym mowa w skardze.  

 

Komisja dokonała wnikliwej oceny zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału i ustaliła, 

że zbiory danych przestrzennych zarówno Miejscowych Planów Zagospodarowania 

Przestrzennego, jaki i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

są udostępniane nieodpłatnie przez Gminę Małkinia Górna, a także zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. Udostępnianie to odbywa się za pomocą usługi danych przestrzennych 

pobierania, która umożliwia pobieranie kopii tych zbiorów lub ich części, a także gdy jest to 

wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów. Każdy zainteresowany może bezpośrednio 

skorzystać lub pobrać zbiór danych przestrzennych dla poszczególnych aktów planistycznych 

obowiązujących w Gminie Małkinia Górna, które to dostępne są na stronie głównej Urzędu 

Gminy, dlatego też należy uznać skargę za bezzasadną.  

 

Za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało 3 radnych.  

 

Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

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

 

 

 



Punkt 2. 

 

Pan Krzysztof Kołota odczytał skargę dotyczącą zatrudniania pracowników w Przedszkolu 

Samorządowym w Małkini Górnej. Poinformował, że skarżąca w 2019 roku złożyła skargę w 

tym samym przedmiocie.  

 

Komisja przeanalizowała przedmiotową skargę oraz skargę z 2019 r. i ustaliła, że skarżąca nie 

wskazała żadnych nowych okoliczności na poparcie zarzutów podniesionych w skardze. 

Uchwałą nr 111/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 17 września 2019 r. uznano 

za bezzasadną skargę pani A.G. z dnia 11 lipca 2019 r. dotyczącą nieprawidłowości w działaniu 

wójta w związku z zatrudnieniem pracowników w Przedszkolu Samorządowym w Małkini 

Górnej. Mając na uwadze powyższe Komisja uznała, że na podstawie art. 239 § 1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego należy podtrzymać swoje 

stanowisko wyrażonego w uchwale nr 111/XII/2019 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 

17 września 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Małkinia 

Górna.  

 

Za podtrzymaniem stanowiska z dnia 17 września 2019 r. oraz pozostawieniem skargi bez 

rozpatrzenia głosowało 3 radnych.  

Komisja opracowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi 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 


