
Protokół Nr 8/2019 

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 18 czerwca 2019 roku 

 

Na posiedzeniu obecni według załączonych list obecności. 

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia  

2. Przyjęcie porządku posiedzenia 

3. Raport o stanie Gminy Gołdap za 2018 rok – pytania, uwagi 

4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: 

1) udzielenia Burmistrzowi Gołdapi wotum zaufania 

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap 

za 2018 rok 

3) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2018 

4) przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 

5) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032 

6) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019 roku 

7) zgłoszenia Sołectwa Botkuny oraz Gminy Gołdap do współpracy w inicjatywie Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

od 2019 roku 

8) udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Leona i Św. Bonifacego 

w Gołdapi) 

9) udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Wspólnocie Mieszkaniowej Mazurska 5 w Gołdapi) 

10) udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (Wspólnocie Mieszkaniowej Mazurska 9 w Gołdapi) 

11) rozpatrzenia petycji z dnia 18 lutego 2019 r. 

12) rozpatrzenia skargi z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

13) rozpatrzenia skargi z dnia 8 maja 2019 r. 

5. Wolne wnioski 

 

 

Do pkt 1  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Zdzisław 

Janczuk. Powitał członków komisji i pracowników Urzędu.  

Do pkt 2  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk przedstawił porządek posiedzenia. 

Do porządku posiedzenia uwag nie zgłoszono. 

Do pkt 3 

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poinformował, że wszyscy radni otrzymali raport o stanie Gminy 

Gołdap za 2018 rok. Stwierdził, że przedłożony raport został właściwie opracowany, jest dosyć szczegółowy 

i czytelny dla obywateli.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że raport o stanie gminy jest nową materią, ale 

pracownicy Urzędu starali się, aby raport był przejrzysty i zrozumiały.  

Radny Zbigniew Mieruński odniósł się do raportu i stwierdził, że brakuje rozdziału o „kulturze” – 

działalność Biblioteki, Domu Kultury, OSiR, świetlic wiejskich itp. Raport powinien zawierać dwie strony: 

stan faktyczny i rekomendacje. W strategiach powinno znaleźć się odniesienie do programu współpracy 

Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi. Należałoby rozszerzyć informacje dotyczące spraw 

obywatelskich – konsultacje społeczne, wnioski o udostępnienie informacji publicznej itp. W raporcie 

mogłyby znaleźć się informacje dotyczące stypendiów przyznanych przez Gołdapski Fundusz Lokalny, 

FRRG. Brakuje odniesienia się do celów strategii rozwoju gospodarczego gminy.  

Radny Wojciech Hołdyński powiedział, że Rada Miejska może podjąć uchwałę w sprawie 

szczegółowości raportu. Zwrócił uwagę, że realizacja uchwał Rady Miejskiej jest sporządzona jedynie do 

sierpnia 2018 r. W raporcie nie ma informacji na temat kultury, zatrudnienia, spraw administracyjnych – 

liczby wydanych decyzji, zaświadczeń itp. Raport powinien zawierać mniej zdjęć, a więcej wykresów, 

danych, tabel.  



Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że realizacja uchwał Rady Miejskiej powinna być za 

cały 2018 rok, niedopatrzenie ze strony Urzędu.  

Radna Beata Otto powiedziała, że w raporcie umieszczono za dużo informacji ogólnych we wstępie. 

Treść raportu powinna być bezosobowa, obiektywna, pozbawiona ocen. Za mało informacji dotyczących 

odniesienia się do dokumentów strategicznych gminy.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że raport o stanie Gminy Gołdap za 2018 rok jest 

pierwszym raportem, więc w następnych nie będzie obszernego wstępu. Raport powinien mieć jak 

najbardziej obiektywna formę: wykresy, analizy, tabele, zestawienia, statystyki.  

Do pkt 4  

1)  

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Gołdapi wotum zaufania. 

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Gołdapi wotum zaufania. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 6 za, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

2) 

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 

2018 rok.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2018 rok. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 6 za, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

3) 

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2018. 

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2018. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 6 za, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

4) 

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

przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 6 za, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

5) i 6)  

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.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał 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 5 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 6 za, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał 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 5 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 6 za, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

7) 

Pani Justyna Charkiewicz Kierownik Wydziału WKS przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie  

zgłoszenia Sołectwa Botkuny oraz Gminy Gołdap do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 roku. 

Poinformowała, że Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich zarekomendowała Burmistrzowi Gołdapi 

Sołectwo Botkuny do współpracy w inicjatywie. Sołectwo Botkuny podjęło stosowną Uchwałę.  

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformowała, że członkowie Komisji wzięli 

pod uwagę potrzeby Sołectwa, brak świetlicy, miejsc do spotkań. W porównaniu do trzech pozostałych 

zgłoszeń w Sołectwie Botkuny nie ma żadnych instytucji użyteczności publicznej.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zgłoszenia 

Sołectwa Botkuny oraz Gminy Gołdap do współpracy w inicjatywie Samorządu Województwa Warmińsko-

Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego od 2019 roku. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 6 za, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

8), 9) i 10) 

Pani Beata Kołakowska Kierownik Wydziału GPO przedstawiła i omówiła projekty uchwał w sprawach: 

udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi), 

udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków (Wspólnocie Mieszkaniowej Mazurska 5 w Gołdapi), udzielenia dotacji w 

2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków (Wspólnocie Mieszkaniowej Mazurska 9 w Gołdapi).  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków (Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi). 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego większością głosów 5 za, 1 

wstrzymujący, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki jednogłośnie 5 za, 

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

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków (Wspólnocie Mieszkaniowej Mazurska 5 w Gołdapi). 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 6 za, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

 



Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków (Wspólnocie Mieszkaniowej Mazurska 9 w Gołdapi). 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 6 za, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

11) 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji z dnia 18 lutego 2019 r., gdzie uznaje się petycję za zasadną.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

petycji z dnia 18 lutego 2019 r. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego większością głosów 1 za, 4 wstrzymujące pozytywnie 

zaopiniowali projekt uchwały, 

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

3 przeciw, 3 wstrzymujące negatywnie zaopiniowali projekt uchwały,  

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

2 wstrzymujące pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich większością głosów 2 przeciw, 3 wstrzymujące negatywnie 

zaopiniowali projekt uchwały.  

12) 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi z dnia 1 kwietnia 2019 r., gdzie uznaje się skargę za zasadną.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi z dnia 1 kwietnia 2019 r. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego większością głosów 2 za, 3 wstrzymujące, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego większością głosów 3 za, 

1 przeciw, 2 wstrzymujące, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki większością głosów 2 za, 3 wstrzymujące, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich większością głosów 3 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący  

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

13) 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia skargi z dnia 8 maja 2019 r., gdzie uznaje się konieczność przekazania skargi wg właściwości.   

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi z dnia 8 maja 2019 r. 

W głosowaniu jawnym członkowie: 

- Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego jednogłośnie 6 za, 

- Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki jednogłośnie 5 za, 

- Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich jednogłośnie 5 za  

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Do pkt 5 

Radny Zbigniew Makarewicz zwrócił się z prośbą o przygotowanie informacji o sytuacji z napisem 

przestrzennym, ewentualnie jaki jest scenariusz dalszej realizacji tego przedsięwzięcia, jeśli będą ogłoszone 

przetargi to kiedy. Skierował do Straży Miejskiej prośbę mieszkańców bloku położonego przy ul. Wojska 

Polskiego o interwencję w sprawie zadymienia, które powoduje prawdopodobnie Wuteh w Gołdapi. 

Radny Zbigniew Mieruński poinformował, że lekarzom rodzinnym skończyły się szczepionki dla dzieci 

finansowane przez gminę. Powiedział, że intensywnie rozprowadzany jest gaz na terenie gminy i mieszkańcy 

mogą przyłączać się do instalacji gazowej. Zaproponował rozważenie zwiększenia środków na dotacje na 

wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne jeszcze w tym roku.  

Radna Beata Otto i radny Zbigniew Makarewicz zwrócili się z prośbą o udzielenie informacji na temat 

rozprowadzania gazu w Gołdapi. 

Pani Beata Kołakowska Kierownik Wydziału GPO poinformowała, że nabór wniosków o udzielenie 

dotacji na wymianę źródła ogrzewania na proekologiczne zakończył się, a przeznaczone środki na ten cel 

wystarczyły na realizację wszystkich złożonych wniosków. Poinformowała, że prywatny przedsiębiorca 



rozprowadza po Gołdapi sieć gazowniczą. Na terenie Gołdapi funkcjonują dwie kotłownie gazowe: na 

ul. Okrzei i ul. Żeromskiego. Przedsiębiorca uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i prawdopodobnie 

uzyska pozwolenie na budowę i będzie przechodził z nitką gazu na Osiedle Pod Lasem. Główne sieci po 

terenie miasta są rozprowadzone. Mieszkańcy, którzy chcą podłączyć się do sieci gazowniczej zgłaszają się 

i przyłącze jest wykonywane.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że jeżeli byłaby możliwość to należałoby zwiększyć 

środki na udzielanie dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na proekologiczne jeszcze w tym roku, przed 

zimą.  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk zwrócił uwagę na problem wyprowadzania psów w okolicach 

tężni.  

Pan Paweł Werchowicz Komendant Straży Miejskiej poinformował, że na terenach w okolicy tężni nie 

ma zakazu wyprowadzania psów.  

Radny Marian Mioduszewski powiedział, że nie można zabronić wyprowadzania psów, ale można to 

ucywilizować w jakiś sposób. W imieniu wędkarzy zwrócił się z prośbą o postawienie TOI-TOI przy zalewie 

w Gołdapi.  

Pani Ewa Bogdanowicz-Kordjak Kierownik Wydziału OSS poinformowała, że lekarze rodzinni do końca 

czerwca dysponowali zapasem szczepionek dla dzieci przeciwko meningokokom z zeszłego roku, dlatego 

nie były zakupione nowe partie. W ciągu kilku dni szczepionki znowu trafią do lekarzy.  

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

       Protokołowała       Przewodnicząca Komisji 

     Róża Popławska           Janina Pietrewicz 


