
Protokół Nr 14/2019 

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 10 października 2019 roku 

 

Na posiedzeniu obecni według załączonych list obecności. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 

oraz wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie 

i sposobu ich pobierania 

4. Wolne wnioski 

 

Do pkt 1  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząc Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Janina Pietrewicz. 

Powitała członków komisji, pracowników Urzędu i przybyłych gości. 

Do pkt 2  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz przedstawiła porządek posiedzenia. 

Do porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. 

Do pkt 3 

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.  

Radny Zbigniew Makarewicz powiedział, że nie podoba mu się pomysł wyznaczenia strefy płatnego 

parkowania wokół placu, przy pozostawieniu darmowego parkingu na placu, albo płatna strefa w całym 

centrum albo wcale. Zasugerował, aby wprowadził płatną strefę parkowania w całym centrum, przy 

wyznaczeniu pierwszej godziny jako bezpłatnej, co zadowoliłoby wszystkich.  

Pani Magda Kardel Zastępca Kierownika Wydziału WIK odpowiedziała, że ustaw mówi, że użytkownicy 

w strefie płatnego parkowania są zobowiązani uiszczać opłatę. Ustawa daje możliwość ustalenia zerowej 

stawki jedynie wskazanym użytkownikom (załącznik nr 3 do projektu uchwały). 

Radny Józef Wawrzyn zapytał, czy zostały wykonane kalkulacje przychodów i kosztów związanych 

z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania. Projekt uchwały zakłada obowiązywanie opłat przez 9 h, 

czyli ponad 1 etat i konieczne byłoby zatrudnienie więcej niż jednego pracownika. Zapytał, czy 

wprowadzenie strefy płatnego parkowania jest powiązanie z projektem unijnym, z którego zostały zakupione 

parkometry, czy niewprowadzenie strefy będzie wiązało się z jakimiś konsekwencjami dla gminy 

wynikającymi z realizowanego projektu. Strefa płatnego parkowania powinna obowiązywać w cały centrum.  

Radny Zbigniew Makarewicz zaproponował, by w załączniku nr 3 do projektu uchwały ująć 

użytkowników posiadających karty postojowe – 1 h ze stawką zerową. 

Pani Magda Kardel Zastępca Kierownika Wydziału WIK odpowiedziała, że jest to swego rodzaju 

ominięcie przepisów.  

Radny Wojciech Hołdyński powiedział, ze w projekcie uchwały zawarta jest kara w wysokości 50 zł za 

nieposiadanie biletu parkingowego. Zaproponował rozbić karę na dwie opłaty np.: pierwsza – do 7 dni, 

druga – po 7 dniach wyższa, co wpłynęłoby na szybsze wpływy środków. Popiera propozycję ustalenia 

płatnego postoju prze 8 h (9:00-17:00), co zmniejszyłoby koszty obsługi. Zaproponował, aby przy tworzeniu 

płatnej strefy, oddać do użytkowania parking w mieście. Zaproponował utworzenie parkingu dla rowerów 

w centrum miasta. Zasugerował rozważenie poddania pod konsultacje społeczne propozycji wprowadzenia 

strefy płatnego parkowania. Zapytał o szacunkowe koszty i przychody. 

Pani Magda Kardel Kierownik Wydziału WIK powiedziała, że plac nie jest drogą publiczną, więc 

przedmiotowy projekt uchwały nie może regulować kwestii wprowadzenia opłat na placu. Kwestia, 

wprowadzenia płatnej strefy na placu będzie musiała zostać poddana pod konsultacje prawne.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że wszyscy widzimy, że jest problem z niewystarczającą 

liczbą miejsc parkingowych w centrum i koniecznym jest podjęcie działań w celu rozwiązania tego 

problemu. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania na placu będzie na tożsamych zasadach jak 

w przypadku strefy wokół placu.  

Radny Wojciech Hołdyński zaproponował ustalenie opłaty zryczałtowanej, abonamentowej dla 

mieszkańców, dla przedsiębiorców wokół placu. Zasugerował, aby w przyszłości stworzyć na placu miejsce 



do tankowania elektrycznego samochodów.  

Pani Magda Kardel Zastępca Kierownika Wydziału WIK poinformowała, że  kwestia wprowadzenia 

strefy płatnego parkowania i uruchomienia parkometrów nie ma wpływu na nałożenie kar w związku 

z projektem unijnym.  

Pan Jacek Rakowski zwrócił uwagę: opłata dodatkowa (kara) nie jest określona na jaki czas np. dziennie; 

określenie stawki zerowej dla posiadaczy aktualnej karty parkingowej – doprecyzowanie, że chodzi o osoby 

niepełnosprawne; niepełnosprawni powinni móc parkować w dowolnym miejscu; dyskusyjne określenie 

„oznakowanych pojazdów” w załączniku nr 3; pkt 1 i 2 w załączniku nr 3 zamienić na inny zapis, bez 

wymieniania konkretnych służb, czy firm – uogólnienie zapisu; w załączniku nr 4 doprecyzować, że chodzi 

o pojazd samochodowy; w załączniku nr 4 karany powinien być kierowca/użytkownik a nie 

właściciel/posiadacz; w załączniku nr 4 należy doprecyzować, że do kontroli uiszczania opłat upoważnieni 

są kontrolerzy upoważnieni przez Burmistrza Gołdapi.  

Komisja zgłosiła następujące propozycje do projektu uchwały: 

1) wprowadzenie opłaty abonamentowej - dzienna albo tygodniowa albo miesięczna, 

2) godziny obowiązywania opłat od 9,00 do 17,00 (8h), 

3) opłata dodatkowa w dwóch kwotach np.: pierwsza – do 7 dni, druga – po 7 dniach wyższa, 

4) wyznaczenie kilku kopert dla urzędników, 

5) wyznaczenie więcej miejsc dla niepełnosprawnych, 

6) wprowadzenie stawki opłaty dziennej, 

7) wprowadzenie możliwości parkowania przez niepełnosprawnych w dowolnym miejscu, 

8) objęcie całego placu strefą płatnego parkowania. 

Dodatkowo propozycje zmian zgłosił również Pan Jacek Rakowski: 

1) skrócenie godziny obowiązywania opłat do godziny 15:00, 

2) doprecyzowanie zapisu odnośnie firm na pojazdy samochodowe wykonujące prace związane 

z infrastrukturą drogową i znajdujących się w pasie drogowym, 

3) uszczegółowienie punktu dotyczącego opłaty dodatkowej - za jaki czas jest pobierana. 

Do pkt 4 

Radny Zbigniew Makarewicz zgłosił wniosek o przesunięcie donic przy skrzyżowaniu obok sklepu 

alkoholowego, co dałoby jedno miejsce parkingowe więcej.  

Pani Magda Kardel Zastępca Kierownika Wydziały WIK odpowiedziała, że donice zostały specjalnie tam 

ustawione ze względu na bezpieczeństwo i prośby mieszkańców, aby poprawić widoczność.  

Przewodniczący Pan Wojciech Hołdyński poinformował, że wpłynął wniosek o zabezpieczenie 

w przyszłorocznym budżecie środków na sprzęt medyczny dla szpitala. Pani Starosta proponuje spotkanie 

w szpitalu celem oprowadzenia.  

Radna Zofia Syperek zachęciła radnych do skorzystania z zaproszenia i wzięcia udział w spotkaniu.  

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

       Protokołowała       Przewodnicząca Komisji 

     Róża Popławska               Janina Pietrewicz 


