
Protokół Nr 7/2019 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 18 czerwca 2019 roku 

 

Na posiedzeniu obecni według załączonej listy obecności. 

 

Porządek posiedzenia 

 

1. Otwarcie posiedzenia  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji z dnia 10.05.2019r., 6.06.2019r., 11.06.2019r. 

4. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018 

5. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2018 rok 

6. 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 

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz zaproponowała przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji z dnia 

10.05.2019r., 6.06.2019r., 11.06.2019r. 

Do protokołów uwag nie zgłoszono i w głosowaniu przyjęto jednogłośnie 3 za. 

Do pkt 4 

Pani Justyna Charkiewicz Kierownik Wydziału WKS przedstawiła i omówiła sprawozdanie z realizacji 

Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. 

Do przedstawionego sprawozdania uwag nie zgłoszono i w głosowaniu jawnym jednogłośnie 3 za 

przyjęto sprawozdanie.  

Do pkt 5 

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap przedstawiła i omówiła sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Gołdap za 2018 rok.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że obecnie trwa okres inwestycyjny, przy czym 

zadłużenie gminy jest stabilne i kontrolowane. Redukcja zadłużenia byłaby kosztem realizacji inwestycji. 

Zadłużenie w stosunku do dochodów jest najmniejsze od kilku lat.  

Radny Mirosław Zajączkowski powiedział, że należałoby podjąć działania w celu wypracowania 

wspólnego projektu świetlic wiejskich dla poszczególnych miejscowości.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że świetlice wiejskie są i będą potrzebne. Widać, że 

mieszkańcy obszarów wiejskich coraz częściej organizują różnego rodzaju przedsięwzięcia i spotkania. 

Dobrym pomysłem byłoby wypracowanie minimalistycznego projektu świetlic i poszukanie możliwości 

pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz poddała pod głosowanie sprawozdanie z wykonania budżetu 

Gminy Gołdap za 2018 rok. 

W głosowaniu jawnym członkowie Komisji jednogłośnie 4 za pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie.  

Do pkt 6 

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz powiedziała, że należy sprawdzić jakie jest zapotrzebowanie na 

świetlice wiejskie na terenie gminy oraz sprawdzić możliwości pozyskania środków zewnętrznych. 

W wyniku objazdu członków Komisji po drogach wiejskich, można stwierdzić, że drogi są w dobrym stanie. 

Widać potrzebę wykonania drogi na odcinku Kowalki-Pietrasze. Poinformowała, że odbędzie się posiedzenie 

Komisji, na którym zostanie sporządzony harmonogram remontu dróg.  

Radny Mirosław Zajączkowski powiedział, że należy wyremontować most w miejscowości Kośmidry.  

Przewodnicząca Pani Janina Pietrewicz zwróciła się z prośbą o doprowadzenie do porządku boiska 

w Kozakach. 

Pan Jarosław Duchnowski Kierownik WIK powiedział, że sprawa mostu w Kośmidrach skomplikowała 

się, ponieważ pojawił się problem z poprzecznicami. Na dzień dzisiejszy most jest zabezpieczony i obliczane 

są koszty naprawy. 

Radna Monika Wałejko zapytała, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie parku w Boćwince. 



Pan Jarosław Duchnowski Kierownik WIK odpowiedział, że zostanie to sprawdzone, może być taka 

sytuacja, że drzewa są w pasie drogi wojewódzkiej.  

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

       Protokołowała       Przewodnicząca Komisji 

     Róża Popławska             Janina Pietrewicz 


