
Protokół Nr 5/2019 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 6 czerwca 2019 roku 

 

Na posiedzeniu obecni według załączonej listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Zarekomendowanie Burmistrzowi Gołdapi sołectwa z Gminy Gołdap do inicjatywy Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Odnowa Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego” 

5. Wolne wnioski 

 

Do pkt 1  

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji 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 

Pani Justyna Charkiewicz Kierownik Wydziału WKS poinformowała, że Urząd Marszałkowski 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłosił nabór gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, które 

utworzyły sołectwa, do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 roku. Każda gmina wiejska 

i miejsko-wiejska województwa warmińsko-mazurskiego może zgłosić maksymalnie jedno sołectwo. 

Korzyścią dla gminy i zgłoszone sołectwa będzie możliwość wzięcia udziału przez reprezentantów sołectwa 

i pracownika urzędu gminy w bezpłatnych szkoleniach na temat tworzenia planów odnowy miejscowości 

i animacji, a także możliwość wzięcia udziału w innych inicjatywach w kolejnych latach, które będą 

dedykowane społecznościom terenów wiejskich w miarę możliwości budżetowych Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gminy zgłaszające sołectwa i zgłoszone sołectwo przyjmie na 

siebie obowiązek:  

- powołania uchwałą zebrania wiejskiego grupy odnowy wsi składającej się z co najmniej 5 mieszkańców 

danej wsi, która będzie miała na celu przewodzenie procesem odnowy wsi w miejscowości oraz zapewnienie 

jak najszerszego udziału członków społeczności lokalnej w prowadzonych działaniach, 

- powołania koordynatora gminnego spośród pracowników urzędu gminy, 

- opracowania planu odnowy miejscowości (lub strategii rozwoju miejscowości), 

- przedkładania sprawozdań Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego obejmujących działania 

w ramach podjętej współpracy. 

Na etapie zgłoszenia przez gminę sołectwa do współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-

Mazurskiego wymagane będą dokumenty: 

- formularz zgłoszenia gminy, 

- formularz zgłoszenia sołectwa skonsultowany ze społecznością tego sołectwa, 

- uchwała zebrania wiejskiego wyrażająca wolę przystąpienia sołectwa do współpracy, 

- uchwała rady gminy o zgłoszeniu sołectwa i gminy do współpracy z wykorzystaniem metody odnowy wsi. 

Poinformowała, że Burmistrz Gołdapi wystąpił do sołtysów sołectw z terenu Gminy Gołdap z informacją 

o możliwości zgłaszania sołectw do ww. współpracy. Wpłynęły cztery zgłoszenia: Sołectwo Botkuny, 

Sołectwo Skocze, Sołectwo Galwiecie, Sołectwo Główka. Burmistrz Gołdapi zwrócił się z prośbą 

o zarekomendowanie Sołectwa do inicjatywy przez Komisję Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przedstawiła 

zakresy potrzeb poszczególnych Sołectw wymienionych w zgłoszeniach. 

Radna Teresa Dzienis powiedziała, że jej zdaniem należałoby zarekomendować Sołectwo Botkuny, gdzie 

nie ma świetlicy wiejskiej, nie ma miejsc spotkań mieszkańców, jest jedynie wiata i boisko, które wymaga 

poprawienia. W porównaniu do trzech pozostałych zgłoszeń w Sołectwie Botkuny nie ma żadnych instytucji 

użyteczności publicznej.  

Pan Jarosław Dzienis Sołtys Sołectwa Botkuny przedstawił zgłoszenie Sołectwa Botkuny do współpracy 

z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Odnowa Wsi). Zasugerował, aby spojrzeć na 

potrzeby poszczególnych Sołectw.  

Radny Marian Chmielewski powiedział, że Sołectwo Skocze i Galwiecie miały opracowane plany 

odnowy miejscowości, na terenie Sołectwa Główka funkcjonują instytucje użyteczności publicznej, więc 

należałoby poprzeć zgłoszenie Sołectwa Botkuny.  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz poddała pod głosowanie zarekomendowanie Burmistrzowi 

Gołdapi Sołectwa Botkuny do inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Odnowa Wsi 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. 



W głosowaniu jawnym jednogłośnie 3 za Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich zarekomendowała 

Burmistrzowi Gołdapi Sołectwo Botkuny.  

Do pkt 4 

Radny Marian Chmielewski powiedział, że należałoby, aby pracownik Urzędu przyjrzał się nowo 

wybudowanemu mostkowi w Kowalkach, który zaczyna się rozpadać. Przy okazji poprawiania mostku 

dobrze byłoby zamontować barierki na moście zabezpieczające dwie strony, gdzie są skarpy.  

Pan Jarosław Dzienis Sołtys Sołectwa Botkuny zasygnalizował problem obornika przy hodowli bydła 

w Broniszach, na który skarżą się mieszkańcy. Przedstawił zdjęcia. 

Radna Teresa Dzienis powiedziała, że jeszcze ani razu nie były koszone pobocza na terenie gminy. 

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz zgłosiła potrzebę wykoszenia na ścieżce pieszo-rowerowej 

Kozaki-Gołdap.  

 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

       Protokołowała       Przewodnicząca Komisji 

     Róża Popławska             Janina Pietrewicz 

 

 

 

 

 


