
Protokół Nr 13/2019 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, 

Turystyki, Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich 

z dnia 25 września 2019 roku 

 

Na posiedzeniu obecni według załączonych list obecności. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na 

drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania 

2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032 

3) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku 

4) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału 

miasta Gołdap, ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i torem kolejowym  

5) przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. Trójka w Europie – europejska mobilność kluczem do 

sukcesu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi w ramach projektu 

„Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

6) przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju 

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

7) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

8) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej 

9) wyboru ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Olecku 

4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gołdap za I półrocze 2019 r. 

5. Propozycje do budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok 

6. Wolne wnioski 

 

 

Do pkt 1  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Zdzisław 

Janczuk. Powitał członków komisji, pracowników Urzędu i przybyłych gości. 

Do pkt 2  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk przedstawił porządek posiedzenia. 

Do porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. 

Do pkt 3 

1) 

Pani Magda Kardel Zastępca Kierownika Wydziału WIK przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie i sposobu ich pobierania. Zgłosiła autopoprawkę do 

projektu uchwały poprzez dodanie w podstawie prawnej, odnoszącej się do ustawy o drogach publicznych, 

do art. 13 ust. 1 pkt 1 litery a).  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że problem braku miejsc do parkowania w centrum 

miasta jest widoczny i wprowadzenie strefy płatnego parkowania wokół placu Zwycięstwa w pewnym 

stopniu rozwiąże problem.  

Radny Zbigniew Mieruński zapytał, czy zostały wyliczone koszty oraz ewentualne dochody 

z wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Powiedział, że należy pomyśleć nad wygospodarowaniem 

miejsca na parking blisko centrum miasta.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że nie ma blisko centrum miasta miejsca do 

zagospodarowania na parking. Przypomniał, że jest duży parking na targowicy miejskiej. Jeżeli chodzi 

o aspekt finansowy to wpływy ze strefy płatnego parkowania powinny być wystarczające na zapewnienie 

obsługi.  

Radny Józef Wawrzyn zapytał, czy uruchomienie strefy płatnego parkowania jest związane z trwałością 

projektu modernizacji centrum miasta. Powiedział, że jeżeli wprowadzać strefę płatnego parkowania to 

zarówno wokół placu Zwycięstwa jak i na placu.  



Radny Marian Mioduszewski powiedział, że należy zastanowić się nad jednoczesnym wprowadzeniem 

strefy płatnego parkowania zarówno wokół placu Zwycięstwa jak i na placu.  

Radny Wojciech Hołdyński powiedział, że przy okazji wprowadzania strefy płatnego parkowania dobrze 

byłoby przeprowadzić akcję informacyjną o zdrowym stylu życia. Dobrym pomysłem byłoby również 

wygospodarowanie na placu miejsc postoju dla rowerów. Powiedział, że jego zdaniem projekt uchwały 

w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania powinien zostać poddany konsultacjom społecznym.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że problem braku miejsc do parkowania w centrum jest 

poważny i należy go rozwiązać. Wyniki konsultacji społecznych powinny być wiążące, więc jeżeli 

mieszkańcy opowiedzą się za niewprowadzaniem strefy płatnego parkowania, to problem będzie nadal 

nierozwiązany. Wspólnie należy podjąć decyzję i rozwiązać realny problem.  

Radna Beata Otto powiedziała, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania powinno zostać poddane 

konsultacjom społecznym i nie należy zakładać, że mieszkańcy będą przeciwni. Należałoby, w tej sprawie, 

posłuchać głosu społeczeństwa.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że należy też mieć na uwadze potrzeby turystów, którzy 

przyjeżdżają do Gołdapi i nie będą mieli możliwości wzięcia udziału w konsultacjach. Nie należy uciekać od 

problemu i trzeba podjąć decyzję. 

Radny Józef Wawrzyn zapytał, czy uruchomienie strefy płatnego parkowania jest związane z trwałością 

projektu modernizacji centrum miasta, czy gmina poniesienie konsekwencje, jeżeli nie wprowadzi płatnej 

strefy. Odpowiedzi na te pytania są kluczowe i pozwolą na podjęcie odpowiednich decyzji.  

Radny Marian Mioduszewski powiedział, że decyzja o wprowadzeniu płatnej strefy parkowania należy 

do Rady Miejskiej, przy czym należy spytać o zdanie mieszkańców.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że konsultacji społecznych nie należy traktować jak 

ucieczkę od problemu, od odpowiedzialności i podjęcia trudnych decyzji. Rada Miejska oraz Burmistrz są od 

podejmowania trudnych decyzji i rozwiązywania problemów. Powiedział, że jest zwolennikiem konsultacji 

społecznych, które traktuje jako wiążące. Jeżeli większość mieszkańców opowie się za niewprowadzeniem 

strefy płatnego parkowania problem nie zostanie rozwiązany.  

Radna Beata Otto powiedziała, że wyniki konsultacji społecznych pokażą, czy problem braku miejsc do 

parkowania w centrum miasta, rzeczywiście istnieje. Sprawa dotyczy bezpośrednio mieszkańców, więc 

konsultacje powinny zostać przeprowadzone.  

Radny Marian Chmielewski powiedział, że z opinii mieszkańców z terenów wiejskich wynika, że strefa 

płatnego parkowania w centrum miasta powinna zostać wprowadzona, ponieważ usprawniłaby załatwianie 

spraw w mieście. 

Radna Wioletta Anuszkiewicz zapytała, co będzie w sytuacji, gdy cały plac oraz parkingi przy blokach 

w centrum miasta będą zastawione samochodami i mieszkańcy nie będą mieli miejsca do zaparkowania pod 

swoim blokiem. Zapytała, co będzie z osobami, które pracują w centrum miasta, które muszą dojeżdżać do 

pracy.  

Radna Janina Pietrewicz powiedziała, że jeżeli ktoś nie będzie chciał płacić za miejsce parkingowe 

zawsze może zaparkować samochód na parkingu na targowicy.  

Radna Zofia Syperek powiedziała, że są w Gołdapi zakłady pracy, gdzie pracodawcy wynajmują za 

opłatnością pracownikom miejsca parkingowe. 

Radny Wojciech Hołdyński powiedział, że w projekcie uchwały brakuje zapisów dotyczących opłat 

ryczałtowych, abonamentowych. Zaproponował ustalenie stawki 60 gr za pierwsze pół godziny, skoro za 

pierwszą godzinę jest stawka 1,20 zł. Zaproponował wprowadzenie dwóch stawek opłaty dodatkowej, aby 

w pierwszym terminie była niższa, co zapewni szybszą ściągalność zaległości. Zapytał o opinię Starosty 

w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania.  

Radny Zbigniew Mieruński zaproponował, aby stawka za pierwszą godzinę postoju była jak najniższa, 

aby zapewnić płynność.  

Pai Magda Kardel Zastępca Kierownika Wydziału WIK powiedziała, że na etapie przygotowywania 

projektu uchwały było brane pod uwagę wprowadzenie opłat abonamentowych (miesięcznych, kwartalnych) 

oraz wyznaczenie miejsc na prawach wyłączności, ale po analizie wyciągnięto wnioski, że nie zostanie 

rozwiązany problem. Mieszkańcy wykupią abonamenty oraz miejsca i w dalszym ciągu nie będzie miejsc 

parkingowych. W związku z tym pozostawiono rozwiązanie biletów, aby była szybka rotacja. 

Poinformowała, że parkomaty nie wydają reszty. Opinia Starosty Gołdapskiego jest negatywna, przy czym 

nie jest wiążąca.  

Radny Józef Warzyn powiedział, że sprawa jest skomplikowania, wymaga głębszej analizy i zasięgnięcia 

opinii od mieszkańców. W związku z wieloma wątpliwościami zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji 

i kontynuowanie dyskusji na temat wprowadzenia strefy płatnego parkowania na kolejnym wspólnym 

posiedzeniu Komisji.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Józefa 



Wawrzyna. 

W głosowaniu jawnym jednogłośnie członkowie Komisji przyjęli wniosek. 

Wstępny termin kolejnego wspólnego posiedzenia Komisji na temat strefy płatnego parkowania ustalono 

na 10 października 2019 r. na godz. 14,00.  

3) i 4)  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Zbigniew Makarewicz przedstawił i omówił 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r., uznający skargę za zasadną. 

Skarga dot. nieudostępnienia za pośrednictwem platformy ePUAP rejestru wyborców na wniosek złożony 

poprzez platformę ePUAP. Powiedział, że w wyniku rozpatrywania przez Komisję skargi stwierdzono, że 

pracownik Urzędu Miejskiego nie złamał prawa, natomiast działania Urzędu powinny cechować się mniejszą 

biurokracją. Powiedział, że osobiście złożył poprzez platformę ePUAP wniosek o udostępnienie rejestru 

wyborców do m.st. Warszawy i bez problemu otrzymał odpowiedź tą samą drogą.  

Pani Anna Rawinis Sekretarz Gminy Gołdap poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

wystąpiła do biura prawnego w Urzędzie Miejskim o opinię prawną. Opinia prawna wskazuje, że 

rozpatrywanie przedmiotowej skargi nie leży w kompetencji Rady Miejskiej. Zasadność skargi można uznać, 

kiedy zostały złamane przepisy prawa, co w tym przypadku nie miało miejsca.  

Zadanie realizowane przez ewidencję ludności dot. prowadzenia rejestru wyborców jest zadaniem zleconym 

z zakresu administracji rządowej, w związku z czym skarga powinna zostać przekazania według właściwości 

do rozpatrzenia Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu.  

Radna Beata Otto zgłosiła wniosek formalny o opinię prawną odpowiadającą na pytanie, czy gdyby Pani 

urzędnik udostępniła informację o znajdowaniu się w rejestrze wyborców za pośrednictwem platformy 

ePUAP złamałaby prawo, czy nie.  

Przewodnicząca Pani Zofia Syperek poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny. 

W głosowaniu jawnym członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek formalny.  

5)  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Zbigniew Makarewicz przedstawił i omówił 

projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 października 2019 r., uznający skargę za zasadną. 

Skarga dot. niezamieszczania wszystkich zarządzeń Burmistrza Gołdapi w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Gołdapi w zakładce „Zarządzenia”. 

Przewodnicząca Pani Zofia Syperek poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 4 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki jednogłośnie 3 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 4 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Do pkt 4 

Brak wolnych wniosków. 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

       Protokołowała       Przewodnicząca Komisji 

     Róża Popławska                Janina Pietrewicz 


