
Protokół Nr 3/2019 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, 

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich 

z dnia 25 kwietnia 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) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gołdap za rok 2018 

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1883 N na odcinku Wrotkowo – Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki” 

5) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody 

4. Wolne wnioski 

 

 

Do pkt 1  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Pani Janina Pietrewicz. 

Powitała członków komisji i pracowników Urzędu.  

Do pkt 2  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz przedstawiła porządek posiedzenia. 

Do porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. 

Do pkt 3 

1) i 2)  

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik 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. Poinformowała, że zostanie przedłożona 

radnym autopoprawka do projektów uchwał.  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz poddała 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 5 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz poddała 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 jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

3) 

Pani Iwona Wasilewska Dyrektor OPS w Gołdapi przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gołdap za rok 2018.  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Gołdap za rok 2018. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 4 za, 

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

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

4) 

Pan Jarosław Duchnowski Kierownik WIK przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

1883 N na odcinku Wrotkowo – Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki”.  



 

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

1883 N na odcinku Wrotkowo – Zatyki wraz z budową chodnika w miejscowości Zatyki”. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 4 za, 

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

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

5) 

Pan Jarosław Duchnowski Kierownik WIK przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody.  

Radna Zofia Syperek zapytał o koszty związane z przeprowadzeniem zabiegów pielęgnacyjnych. 

Pan Jarosław Duchnowski Kierownik WIK odpowiedział, że koszty zabiegów będą wynosiły około  

20 -30 tys. zł.  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uzgodnienia 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody.  

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 4 za, 

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

1 wstrzymujący 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich większością głosów 4 za, 1 wstrzymujący 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Do pkt 4 

Radny Marian Chmielewski odniósł się do usunięta tablicy pamiątkowej z centrum miasta i powiedział, 

że jego zdaniem tablica nie zawierała treści propagujących komunizm. Zapytał, dlaczego radni Rady 

Miejskiej oraz społeczeństwo nie wiedzieli o planowanym usunięciu tablicy. 

Pan Jarosław Duchnowski Kierownik WIK powiedział, że opinia IPN wskazała, że treść tablicy 

pamiątkowej szerzy totalitaryzm. Wojewoda nakazał usunięcie w/w tablicy.  

Radny Wojciech Hołdyński powiedział, że Rada Miejska ustanawia pomniki, tablice upamiętniające, 

a w kwestii usunięcia tablicy pamiątkowej została pominięta.  

Radni Rady Miejskiej zawnioskowali o szczegółowe informacje dotyczące usunięcia tablicy pamiątkowej 

z centrum miasta. 

Radna Teresa Dzienis poinformowała, że na jesieni 2018 roku zgłaszała, na zebraniu sołeckim 

w Botkunach, potrzebę naprawy chodnika w miejscowości Kolniszki, który w tamtym czasie był jeszcze 

objęty okresem gwarancji. Zgłosiła wniosek o zwrócenie uwagi na w/w chodnik i poprawienie go. Zgłosiła 

problem zaśmiecania przy drogach gminnych. Zapytała, czy możliwe byłoby uruchomienie osób z prac 

społeczno-użytecznych, czy odrabiających długi, do sprzątania poboczy przy drogach gminnych 

oraz obkaszania.  

Pan Jarosław Duchnowski poinformował, że na początku 2018 roku Wojewoda wystąpił z pismem 

o wskazanie, czy na terenie gminy Gołdap istnieją obiekty szerzące, propagujące ustrój totalitarny. Urząd 

w odpowiedzi na pismo poinformował, że na terenie gminy nie ma takich obiektów. Po kilku miesiącach 

wpłynęło pismo od Wojewody, że wpłynął sygnał obywatelski, że na terenie gminy Gołdap istnieje taki 

obiekt. Urząd wystąpił o opinię do IPN. Po kilku miesiącach IPN wydał opinię, z której ewidentnie wynika, 

że w/w tablica szerzy ustrój totalitarny. Wojewoda wysłał pismo, w którym nakazał usunięcie tablicy.   

Pan Jacek Rakowski zwrócił się z prośbą o uporządkowanie ścieżki pieszo-rowerowej przy tężniach 

od strony budowanego Zakładu Przyrodoleczniczego.  

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

       Protokołowała       Przewodnicząca Komisji 

     Róża Popławska             Janina Pietrewicz 


