
 

Protokół Nr 17/2019 

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 6 listopada 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) emisji obligacji komunalnych 

4) rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r. 

5) rozpatrzenia skargi z dnia 8 października 2019 r. 

4. Wolne wnioski 

 

 

Do pkt 1  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku 

Publicznego Pani Zofia Syperek. Powitała członków komisji, pracowników Urzędu i przybyłych gości. 

Do pkt 2  

Przewodnicząca Pani Zofia Syperek przedstawiła porządek posiedzenia. 

Do porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. 

Do pkt 3 

1). 2) i 3) 

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap przedstawiła i omówiła z autopoprawkami projekt 

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

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku oraz projekt uchwały 

w sprawie emisji obligacji komunalnych. Poinformowała, że w 2015 roku Gmina Gołdap dokonała 

restrukturyzacji zadłużenia poprzez nadpłacenie kredytów, dzięki czemu w latach 2018-2019 były środki na 

realizację inwestycji. Proponuje się nadpłacenie rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, co 

zapewni stabilizację finansową Gminy oraz pozwoli na uwolnienie środków w celu zrównoważenia budżetu 

roku 2020. 

Radny Zdzisław Janczuk zapytał, czy emisja obligacji nie spowoduje zachwiania płynności finansowej 

Gminy przy realizacji inwestycji w przyszłości. 

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap powiedziała, że proponowana operacja ma na celu 

zwiększenie płynności finansowej, uwolnienie środków z rozchodów oraz spełnienie wskaźników.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że proponowany zabieg będzie służył wskaźnikom, 

które gmina musi wykonać. Przedstawione działania umożliwią realizację inwestycji w przyszłych latach.   

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap poinformowała, że proponowany zabieg nadpłaty rat 

kredytów zaciągniętych w latach poprzednich umożliwi stworzenie budżetu Gminy Gołdap na 2020 rok.  

Radny Zbigniew Makarewicz powiedział, że tydzień wcześniej radni pochylali się nad propozycją 

wybudowania nowego pomnika, decydowali o zakupie nowego samochodu na potrzeby Urzędu, a teraz 

okazuje się, że gminy na to nie stać.  

Radna Beata Otto powiedziała, że z wypowiedzi Pani Skarbnik wynika, że emisja obligacji pozwoli na 

zmniejszenie deficytu, bo spłaci się raty wcześniej zaciągniętych kredytów, natomiast jest to sytuacja 

pozorna, ponieważ deficyt zmniejszy się na moment 2019 roku ze względu na wyznaczenie początku spłaty 

obligacji na rok 2027. Faktycznie jest tak, że zaciągnie się kredyty, żeby spłacić kredyty, podczas, gdy lekką 

ręką podejmuje się decyzję o zakupie samochodu, planuje się za kilkaset tysięcy poprawę pomnika, 

przyznaje się podwyżkę wynagrodzenia z wyrównaniem od początku 2019 r. Powiedziała, że będzie 

przeciwna emisji obligacji, ponieważ ze strony Burmistrza nie zauważyła woli, aby czynić oszczędności, 

żeby nie było potrzeby emisji obligacji.  

Pan Tomasz Rafał Luto powiedział, że nowy pomnik miał być wykonany ze środków ze społecznej 

zbiórki. Odniósł się do oszczędności i zwrócił uwagę, że nie zwracano uwagi na potrzeby oszczędności przy 

podwyższeniu diet radnym, czy przy ustaleniu dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej. 



Poinformował, że zepsuł się samochód w Wydziale WIK, obecnie używany samochód będzie przekazany 

Wydziałowi. Powiedział, że starają się pogodzić wszystkie wnioski i oczekiwania radnych, mieszkańców, 

sołtysów.  

Radny Wojciech Hołdyński powiedział, że opóźnienie spłaty rat o siedem lat spowoduje zwiększenie 

kosztów obsługi zadłużenia. W obecnym momencie radni nie wiedzą jak będzie wyglądała konstrukcja 

projektu budżetu na 2020 rok, a może okazać się, że przy „wycięciu” którejś z pozycji, nie będzie konieczna 

emisja obligacji w proponowanej kwocie.  

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap powiedziała, że przy projektowaniu budżetu na 2020 

rok już widać, że wnioskowane przez jednostki wydatki bieżące przewyższają dochody bieżące o 17 mln zł. 

Spłacanie rat wcześniej zaciągniętych kredytów to zabieg, który pozwala także na zmniejszenie kosztów 

obsługi. Wpływ zmian w oświacie, niedofinansowanie zadań wpływa na taką sytuację budżetu. 

Proponowana emisja obligacji w kwocie 15 mln zł była już planowana na początku roku i nie jest 

zaskoczeniem. Powiedziała, że na podstawie WPF nadpłacenie kredytów - rat z 2020 i 2021 roku 

oraz przesunięcie wykupu obligacji od 2027 pozwoli na spełnienie wskaźników.  

Radny Zbigniew Mieruński powiedział, że założenia i decyzje poprzedniej Rady trzeba realizować 

i przyjąć z pokorą. Jeżeli budżet nie stwarza zagrożenia niewypłacalności gminy a są realizowane wszystkie 

kierunki rozwoju i życia gminy, nie zamyka się i nie ogranicza działalność jednostek, budżet zakłada 

pewnego rodzaju zrównoważenie to jest normalny kierunek. Jeżeli gmina spełnia wskaźniki w budżecie, 

przy czym realizuje kierunki i strategie rozwoju to jest za takim budżetem. Być może jest to ostatni moment, 

kiedy gmina jest w stanie realizować wiele inwestycji, ponieważ nie wiadomo jakie będą możliwości 

skorzystania ze środków unijnych w następnej perspektywie. Statystyki pokazują, że z roku na rok jest coraz 

więcej turystów w Gołdapi m.in. z tego względu, że gmina realizuje wiele inwestycji i działań rozwojowych.  

Przewodnicząca Pani Zofia Syperek poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032 z autopoprawką.  

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 4 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego większością głosów 4 za, 

1 wstrzymujący, 

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

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 4 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Przewodnicząca Pani Zofia Syperek poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku z autopoprawką.  

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 4 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego większością głosów 4 za, 

1 wstrzymujący,  

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

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 4 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Przewodnicząca Pani Zofia Syperek poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji 

komunalnych z autopoprawką.  

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego większością głosów 3 za, 1 wstrzymujący, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego większością głosów 4 za, 

1 wstrzymujący, 

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

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 4 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

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 


