
Protokół Nr 15/2019 

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

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku 

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

4) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty targowej oraz ustalenia 

wysokości i sposobu opłaty targowej 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Gołdap 

oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

7) wzniesienia pomnika 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap 

9) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Gołdap 

realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców 

Gminy Banie Mazurskie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Słoneczny Dom” w Gołdapi 

10) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gołdap 

11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gołdapi 

12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Miejskiej w Gołdapi 

w kadencji 2018-2023 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Gołdapi 

4. 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. 

Radny Marian Mioduszewski zwrócił się z prośbą, aby posiedzenia Komisji były zwoływane 

odpowiednio wcześniej.  

Do pkt 3 

1) i 2) 

Pani Edyta Białek Zastępca Skarbnika Gminy Gołdap przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032 oraz projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku. Szczegółowe zestawienie proponowanych 

zmian ujęte zostało w uzasadnieniu do projektów uchwał. Zgłosiła autopoprawkę do projektów uchwał 

dotyczącą wyborów do Sejmu i Senatu.  

Radny Zbigniew Makarewicz powiedział, że źródłem pokrycia zmian w planie wydatków są środki 

pochodzące z inwestycji budowy Zakładu Przyrodoleczniczego. Zapytał, czy zaplanowane środki na 

realizacje ww. inwestycji okazały się za wysokie, czy będzie potrzeba w późniejszym czasie ponownego 

zwiększania środków na tę inwestycję.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że środki na realizację inwestycji budowy Zakładu 

Przyrodoleczniczego zostają na tym samym poziomie. Chodzi o tempo realizacji prac, przesuwamy środki, 

ponieważ pewne prace zostaną wykonane po roku 2019. Środki będą w budżecie w następnym roku. Część 

środków przeznacza się w tym roku na realizacje innych potrzebnych zadań, a część zostanie 



niewykorzystana i przejdzie do budżetu przyszłorocznego.  

Radny Zbigniew Makarewicz zapytał, czy w przyszłości będzie potrzeba zwiększania środków na 

budowę Zakładu Przyrodoleczniczego. 

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że w przyszłorocznym budżecie będzie konieczne 

zabezpieczenie środków na kontynuację realizacji inwestycji, na prace, które nie zostały wykonane w tym 

roku. Środki zabezpieczone w budżecie na 2019 rok i niewykorzystane, przesuwa się na realizację innych 

zadań.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 4 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 4 za, 1 

wstrzymujący, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki 2 za, 1 wstrzymujący, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 4 za, 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 4 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 4 za, 1 wstrzymujący, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki 2 za, 1 wstrzymujący 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 4 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

3) 

Pani Edyta Białek Zastępca Skarbnika Gminy Gołdap przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał 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.  

4) 

Pani Edyta Białek Zastępca Skarbnika Gminy Gołdap przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty targowej oraz ustalenia 

wysokości i sposobu opłaty targowej. Proponuje się ustalenie dziennej stawki opłaty targowej w wysokości 

4,50 zł oraz  ustalenie dziennej stawki opłaty targowej przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki 

w wysokości 20,00 zł. Stawki pozostają na tym samym poziomie co w 2019 roku.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał 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.  

5) 

Pani Edyta Białek Zastępca Skarbnika Gminy Gołdap przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Gołdap 

oraz określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej. Proponuje się ustalenie dziennej stawki 

opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4,48 zł.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał 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.  



 

6) 

Pani Edyta Białek Zastępca Skarbnika Gminy Gołdap przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia zarządzenia poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa 

oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał 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.  

7) 

Pani Beata Kołakowska Kierownik Wydziału GPO przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie 

wzniesienia pomnika. Poinformowała, że w 1990 roku ówczesna rada gminy podjęła uchwałę w sprawie 

powołania komitetu do spraw wzniesienia obelisku upamiętniającego czyn zbrojny żołnierza polskiego.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że od dłuższego czasu prowadzone są rozmowy na 

temat estetyki naszego miasta oraz podejmowane są działania poprawiające tę estetykę. Poprzez pryzmat 

estetyki należy również spojrzeć na pomniki – bardzo ważne miejsca pamięci i spotkań przy okazji różnych 

uroczystości. Chcemy, aby to miejsce było bardziej dostojne, aby powstał nowy, bardziej dostojny pomnik. 

Przy okazji miałby zostać powołany komitet społeczny, który pozyskiwałby środki na budowę nowego 

pomnika, co przyczyni się również do integracji gołdapskiej społeczności. Zostanie przeprowadzony 

konkurs, wspólnie z komisją konkursową. Ma nadzieję, że w realizację idei uda się zaangażować całą 

lokalną społeczność. Zwyczajowo, obecny obelisk, nazywamy pomnikiem niepodległości i taka nazwa 

powinna zostać.  

Radny Marian Mioduszewski powiedział, że obelisk stoi od 1990 roku i uważa, że powinien tam zostać. 

Radny Zbigniew Makarewicz powiedział, że jest wiele innych miejsc na postawienie nowego pomnika, 

a obecny obelisk powinien zostać, gdzie jest. Zaproponował wyznaczenie innego miejsca na powstanie 

nowego pomnika.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że ideą nie jest zmiana charakteru miejsca, gdzie 

obecnie jest obelisk, ale podkreślenie wyniosłości i dostojności miejsca, która zasługuje na coś 

wyjątkowego.  

Radny Wojciech Hołdyński powiedział, że rozbiórka obecnego pomnika może doprowadzić do podziału 

lokalnej społeczności, a nie zjednoczenia. Jego zdaniem, należałoby spytać społeczeństwo, czy chce 

wybudowania nowego pomnika.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że jego zdaniem, radni, burmistrz, urzędniczy jako 

samorządowcy powinni brać odpowiedzialność na swoje barki i podejmować decyzje. Kawałek kamienia 

i betonowego orła nie jest czymś bardzo dostojnym. Można postawić nowy pomnik, przy czym nie 

zmieniając charakteru tego miejsca.  

Radny Zbigniew Mieruński powiedział, że obelisk powstał w 1990 roku w bardzo szybkim tempie, 

ponieważ był bardzo potrzebny na tamten czas. Nie było miejsca do celebrowania świeżo odzyskanej 

wolności, miejsca do prezentowania przez społeczeństwo swoich poglądów. Jest za nowym sposobem 

upamiętnienia jako pomnika niepodległości, a nie obelisku czynu zbrojnego żołnierza polskiego. Ogłaszając 

konkurs konieczne będzie określenie, co chcemy upamiętnić. Ważnym elementem jest również określenie 

jaki zapis miałby znaleźć się na pomniku. Komisja konkursowa powinna składać się również ze specjalistów. 

Powiedział, że jest za wybudowaniem nowego pomnika, przy czym nazwa powinna zostać zmieniona na np. 

pomnik niepodległości.  

Radny Zbigniew Makarewicz powiedział, że w przypadku podjęcia decyzji o budowaniu nowego 

pomnika, obecny obelisk przenieść w inne godne miejsce.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że słuszna uwaga radnego i jego zdaniem obecny 

obelisk nie powinien zostać zniszczony, ale przeniesiony w inne miejsce. Inicjatywa realizacji budowy 

nowego pomnika w przyszłym roku wiąże się z obchodami 450-lecia Gołdapi, aby w sposób szczególny 

upamiętnić rocznicę.  

Radna Janina Pietrewicz powiedziała, że będzie przeciwna rozbiórce pomnika i postawieniu nowego. 

Można pomyśleć nad poprawą wyglądu obecnego obelisku.  

Pan Andrzej Juchniewicz zgłosił wniosek o nieprzyjęcie projektu uchwały w całości i na dzień dzisiejszy 

zamknąć dyskusję na ten temat. Projekt uchwały zawiera błędy prawne, ponieważ budżet gminy nie może na 

dzień dzisiejszy prowadzić inwestycji w postaci przekazywania środków na budowę takich pomników. Jeżeli 

grupa mieszkańców, komitet chciałby postawić nowy pomnik, niech znajdzie środki finansowe, znajdzie 



i miejsce i niech buduje pomnik za zgodą Rady Miejskiej. Zwrócił się z prośbą o nierozbieranie pomnika 

i odrzucenie projektu uchwały w całości. Jeżeli chodzi o kwestie estetyczne, to my jako społeczeństwo 

lokalne, przez ostatnie 30 lat, o tym pomniku zapomnieliśmy i nie wnieśliśmy elementów estetycznych. 

Tutaj chodzi o element społeczny, etyczny i patriotyczny tego miejsca, które wiążą się z każdym 

mieszkańcem. To miejsce i pomnik wiążą się emocjonalnie, patriotycznie, religijnie, politycznie. Pomnik 

wyraża chęć i troskę o niepodległość, o wolność, o poszanowanie godności drugiego człowieka, 

poszanowanie takich słów jak: „Bóg, honor, ojczyzna”. Jeżeli jest to inicjatywa Burmistrza, to niech znajdzie 

środki - 200 tys. zł albo mieszkańców, którzy przeznaczą takie środki na budowę pomnika i Rada Miejska 

zadecyduje, czy ma powstać nowy pomnik.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że do sprawy trzeba podejść poważnie i kompleksowo, 

jeżeli mielibyśmy przystroić obecny pomnik, to może lepiej sobie odpuścić. Zaproponował, aby dać zielone 

światło do realizacji przedsięwzięcia, przy czym na każdym etapie będą podejmowane dyskusje 

i wypośrodkowane decyzje.  

Radna Monika Wałejko powiedziała, że obelisk jest ważny dla mieszkańców i aby nie podzielić 

mieszkańców, dobrym pomysłem jest przeniesienie obelisku w inne miejsce. Przyszłoroczna rocznica 450-

lecia Gołdapi jest dobrym momentem na wzniesienie nowego pomnika niepodległości.  

Pan Jacek Rakowski powiedział, że mówi się, że pomnik jest nieestetyczny, więc powinno się zacząć 

dbać o pomniki. Pomniki w Gołdapi czyszczone są raz na kilka lat. Jest przeciwnikiem niszczenia 

jakichkolwiek obelisków, ponieważ jest to nasza historia, która powinna być widoczna dla pokoleń. Uważa, 

że społeczeństwo powinno się wypowiedzieć w sprawie budowania nowego pomnika, po przedstawieniu 

konkretnego pomysłu przez Burmistrza. W innym przypadku pomnik mocno podzieli społeczeństwo.  

Radny Zbigniew Makarewicz powiedział, że należałoby zmienić treść projektu uchwały, aby w pierwszej 

kolejności powołać komitet i ogłosić konkurs, po czym zostałby przedstawiony konkretny projekt do 

realizacji, nad którym Rada pochyliłaby się.  

Radny Marian Chmielewski powiedział, że jeżeli miałoby powstać coś nowego i ładniejszego to trzeba to 

poprzeć. 

Pani Beata Kołakowska Kierownik Wydziału GPO powiedziała, że jeżeli radni twierdzą, że obecny 

obelisk jest nieestetyczny, to nie ma sensu przenoszenia go w inne miejsce. Projekt uchwały zakłada 

w pierwszej kolejności powołanie komisji konkursowej, po czym ogłoszenie konkursu i dopiero budowę 

pomnika. Aby podejmować ww. zadania, w pierwszej kolejności Rada Miejska musi się wypowiedzieć, czy 

w ogóle są za rozpoczynaniem działań w celu budowy nowego pomnika.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że konsultacje z mieszkańcami mogą odbyć się 

w oparciu o przygotowane koncepcje, projekty nowego pomnika.  

Radny Marian Mioduszewski zapytał, jakie są szacunkowe koszty koncepcji pomnika oraz jakie są 

szacunkowe koszty wybudowania pomnika. 

Pani Beata Kołakowska Kierownik Wydziału GPO powiedziała, że po analizie różnych konkursów 

widoczna jest duża rozpiętość kosztów pomników – od 350 tys. zł do 1 mln zł. Nagrody konkursowe 

oscylują na około 20 tys. zł za I miejsce, 15 tys. zł za II miejsce, mogą też być nagrody honorowe w kwocie 

5 tys. zł. Koszty gołdapskiego pomnika mogą oscylować w granicach 500 tys. zł. Przedstawiła poprawki 

w projekcie uchwały – w § 1 zmienić z „pomnik upamiętniającyczyn zbrojny żołnierza polskiego” na 

„pomnik niepodległości”, w § 3 trzeci myślnik na „budowę pomnika w roku 2020”. 

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk podda pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 3 za, 1 przeciw 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 2 za, 2 przeciw, 1 

wstrzymujący, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki 2 za, 1 przeciw, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich 2 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący 

zaopiniowali projekt uchwały.  

8) 

Pani Ewa Bogdanowicz-Kordjak Kierownik Wydziału OSS przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków 

nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 3 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 3 za, 

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

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 4 za 



pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

 

9)  

Pani Ewa Bogdanowicz-Kordjak Kierownik Wydziału OSS przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie 

Gołdap realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców 

Gminy Banie Mazurskie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy 

„Słoneczny Dom” w Gołdapi. 

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał 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 4 za, 

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

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 4 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

10)  

Pani Anna Rawinis Sekretarz Gminy Gołdap przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmieniający 

uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gołdap. 

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał 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 3 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

11) 

Radna Monika Wałejko przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gołdapi.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał 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 2 za, 1 przeciw 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 4 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

12) i 13) 

Przewodniczący Pan Wojciech Hołdyński przedstawił i omówiła projekt uchwały zmieniający uchwałę 

w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Miejskiej w Gołdapi w kadencji 2018-2023 

oraz projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi. Poinformował, że radna Monika Wałejko wyraziła chęć kandydowania 

do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Radna Monika Wałejko wyraziła zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę 

w sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady Miejskiej w Gołdapi w kadencji 2018-2023. 

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. 

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę 

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi.  

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 



Radny Wojciech Hołdyński wspomniał o pomniku przy ul. Cmentarnej na cmentarzu niemieckim 

i zwrócił uwagę na błąd literowy. Wspomniał o pomniku u zbiegu ulic: Szkolnej i Armii Krajowej, na 

którym nic nie widać, litery są wytarte i trzeba byłoby go odnowić, najlepiej do maja.  

Radny Zbigniew Mieruński powiedział, że w sierpniu została przyjęta uchwała o centrach usług 

społecznych, to taki twór, który w pewien sposób zastępuje Ośrodki Pomocy Społecznej rozszerzając ich 

działalność o nowe obszary. Centra usług społecznych mogą być tworzone w porozumieniu z innymi 

gminami. Zgłosił prośbę, żeby zorientować się, czy w jakiś sposób mogłoby się gminie opłacać, w sensie 

i finansowym i merytorycznym, zamiana działalności OPS na centrum usług społecznych.  

Radny Zbigniew Makarewicz zgłosił wniosek o sprawdzenie oświetlenie na terenie miasta,  

a w szczególności w newralgicznych punktach i przejściach dla pieszych. Przy ul. Kolejowej i ul. Lipowej 

lampy nie działają przy przejściach dla pieszych.  

Radna Monika Wałejko powiedziała, że stan oświetlenia na terenie wiejskim jest zły, zdarza się wiele 

awarii.  

Radny Zdzisław Janczuk powiedział, że mieszkańcy ul. Stadionowej zwrócili się z pytaniem, co się 

dzieje, że obok są strzelania, wybuchy petard. Zapytał, na jakiej podstawie prawnej organizowane są takie 

strzelania i kto za to odpowiada.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że informacje o organizowanych ćwiczeniach 

wojskowych przychodzą do Urzędu. Zwróci uwagę na mniejsze dozowanie siły wybuchów.  

Pan Jacek Rakowski zgłosił pomysł stworzenia aplikacji przeznaczonej dla mieszkańców, dzięki której 

możliwe byłoby zgłaszanie różnych awarii na mapie, a informacja przechodziłaby bezpośrednio do Urzędu.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że jego zdaniem profil Urzędu na facebook jest 

wystarczającym środkiem dla mieszkańców, aby zgłaszali problemy i awarie.  

Radny Zbigniew Makarewicz zgłosił pomysł numerowania lamp oświetlenia. Zasugerował, aby przy 

nowych projektach oświetlenia zawrzeć obowiązek numeracji lamp.  

Przewodniczący Pan Wojciech Hołdyński zaprosił na spotkanie z władzami powiatu we wtorek o godz. 

14:00 w budynku szpitala.  

 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

       Protokołowała       Przewodnicząca Komisji 

     Róża Popławska                Janina Pietrewicz 


