
Protokół Nr 2/2019 

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 kwietnia 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 wprowadzenia programu ulg dla weteranów 

i weteranów poszkodowanych „Weterani są wśród nas – Miejsce Przyjazne Weteranom. Gołdap 

Weteranom” 

 

Do pkt 1  

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

Publicznego Pani Zofia Syperek. Powitała członków komisji, pracowników Urzędu oraz mjr Grzegorza 

Łapińskiego. Podziękowała płk Sławomirowi Kojło Dowódcy Pułku za zaproszenie do Jednostki, 

mjr Grzegorzowi Łapińskiemu za przedstawienie historii Pułku, Pani Katarzynie Kraczaj Kierownikowi 

Klubu Wojskowego.  

Do pkt 2  

Przewodnicząca Pani Zofia Syperek przedstawiła porządek posiedzenia. 

Do porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. 

Do pkt 3 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wojciech Hołdyński przedstawił projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia programu ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych „Weterani są wśród nas – Miejsce 

Przyjazne Weteranom. Gołdap Weteranom”. Przedstawił genezę powstania projektu uchwały. Poinformował, 

że projekt uchwały powstał przy współpracy radnego Józefa Wawrzyna, mjr Grzegorza Łapińskiego, płk 

Sławomira Kojło, Pani Elizy Święckiej oraz Pani Kierownik Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju. Projekt 

uchwały skierowany jest do weteranów z całej Polski.  

Pani Ewa Bogdanowicz-Kordjak Kierownik Wydziału OPR omówiła projekt uchwały. Poinformowała, że 

na terenie gminy Gołdap jest około 70 osób posiadających status weterana, w kraju jest ich około 17 tys. 

Urząd wystąpił do jednostek organizacyjnych o przedłożenie propozycji ulg dla weteranów. Przedstawiła 

propozycję Biblioteki Publicznej w Gołdapi, Domu Kultury w Gołdapi.  

Mjr Grzegorz Łapiński powiedział, że weteranom zależy jedynie na zrozumieniu i zauważeniu, nie 

oczekują korzyści finansowych. Wprowadzenie programu wpłynie także na promocję gminy, gdzie wszyscy 

będą wiedzieli, że Gołdap jest miejscem przyjaznym weteranom. W imieniu weteranów i wszystkich 

uczestników misji, podziękował za inicjatywę i chęci wprowadzenia program ulg dla weteranów.  

Radny Józef Wawrzyn powiedział, że funkcjonowanie jednostki Wojskowej w Gołdapi to poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców, ale także ogromny potencjał gospodarczy.  

Radny Wojciech Hołdyński zwrócił się z prośbą o zintensyfikowanie działań w celu pozyskania jak 

największej liczy potencjalnych partnerów do programu.  

Przewodnicząca Pani Zofia Syperek powiedziała, że wprowadzenie programu jest obowiązkiem czysto 

ludzkim, aby w jakiś sposób docenić i wywyższyć weteranów. Poinformowała, że NFZ już dawno wydał 

zarządzenie mówiące o tym, że w każdym szpitalu i przychodni, weterani są przyjmowani poza kolejnością.  

Mjr Grzegorz Łapiński zaproponował skrócenie nazwy programu na „Weterani są wśród nas – Gołdap 

Przyjazna Weteranom”. 

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

programu ulg dla weteranów i weteranów poszkodowanych „Weterani są wśród nas – Gołdap Przyjazna 

Weteranom” z wprowadzoną poprawką w nazwie programu.  

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 3za,  

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

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

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 3 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z wprowadzoną poprawką.   

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

       Protokołowała       Przewodnicząca Komisji 

     Róża Popławska               Janina Pietrewicz 


