Protokół Nr 16/2019
z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich
z dnia 25 października 2019 roku
Na posiedzeniu obecni według załączonej listy obecności.
Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przyjęcie porządku posiedzenia
3. Podsumowanie inwestycji wiejskich przyjętych do realizacji w 2019 r.
4. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie wiejskim
5. Omówienie wniosków o podział Sołectwa Zatyki oraz Sołectwa Marcinowo
6. Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2020
7. Wolne wnioski
Do pkt 1
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji 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
Pan Jarosław Duchnowski Kierownik Wydziału WIK przedstawił i omówił informacje dotyczące
inwestycji wiejskich przyjętych do realizacji w 2019 r.
Do pkt 4
Pan Jarosław Duchnowski Kierownik Wydziału WIK przedstawił i omówił informacje dotyczące
zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie wiejskim. Obecna umowa na zimowe utrzymanie dróg
na terenach wiejskich obowiązuje do końca tego roku. Obecnie ogłoszony jest przetarg za zimowe
utrzymanie dróg na terenach wiejskich na następny okres (od 1 stycznia 2020 r. do 15 kwietnia 2021 r.)–
otwarcie ofert nastąpi na początku listopada. W sezonie zimowym 2018-2019 koszty wyniosły 342566,19 zł,
w tym od 1 stycznia do 13 marca 2019 roku – 256877,12 zł. Zużyto 795,5 tony mieszanki piaskowo-solnej,
sprzęt pracował na drogach 813 godzin. Obecnie gmina utrzymuje 184 km dróg oraz 1,4 km chodników na
terenie wiejskim. Rozliczanie z firmą następuje za podstawie wskazań GPS.
Do pkt 5
Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz przedstawiła wnioski, które wpłynęły do Rady Miejskiej
w Gołdapi o podział Sołectwa Zatyki oraz Sołectwa Marcinowo. Poinformowała, że w miejscowości Zatyki
jest łącznie 98 mieszkańców (21 dzieci, 57 dorosłych), w miejscowości Wilkasy – 104 mieszkańców
(23 dzieci, 81 dorosłych), czyli łącznie 202 mieszkańców. Poinformowała, że w miejscowości Marcinowo
jest łącznie 62 mieszkańców (11 dzieci, 51 dorosłych), w miejscowości Wronki Wielkie jest łącznie
382 mieszkańców (88 dzieci, 294 dorosłych), w miejscowości Osowo jest łącznie 29 mieszkańców (2 dzieci,
27 dorosłych).
Wynikiem omówienia ww. wniosków opinia Komisji jest następująca:
- w sprawie podziału Sołectwa Zatyki zgodnie z wnioskiem mieszkańców – 2 za, 2 przeciw,
- w sprawie podziału Sołectwa Marcinowo na Sołectwo Wronki Wielkie oraz Sołectwo łączące miejscowości
Marcinowo i Osowo – 4 za.
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich zasugerowała podjęcie działań w celu stworzenia nowego
podziału Gminy Gołdap na sołectwa. Zdaniem Komisji miejscowości typowo rolnicze oraz miejscowości
po byłych PGR-ach powinny skupiać się w oddzielnych sołectwach.
Do pkt 6
Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz zwróciła się do członków Komisji z prośbą o przygotowanie
propozycji do planu pracy Komisji na 2020 rok (kwartalnie).
Do pkt 7
Członkowie Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich zgłosili wniosek o udzielenie informacji dotyczącej
budowy wodociągu w Dunajku Małym – które rozwiązanie jest korzystniejsze: pociągnięcie wodociągu
z gminy Kowale Oleckie, czy wykopanie studni głębinowych.
Na tym zakończono posiedzenie.
Protokołowała
Róża Popławska

Przewodnicząca Komisji
Janina Pietrewicz

