
Protokół Nr 9/2019 

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

Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich 

z dnia 8 lipca 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) przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Gołdap Szkoły Podstawowej w Jabłońskich 

4) stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jabłońskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 

Jabłońskich 

5) organizacji wspólnej obsługi finansowej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi 

oraz Szkoły Podstawowej w Jabłońskich 

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

nad rzeką Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową 
7) uchylenia uchwały Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie 

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

wpisanych do rejestru zabytków 
8) zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 
9) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika 
4. Wolne wnioski 

 

 

Do pkt 1  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Pan Zdzisław 

Janczuk. Powitał członków komisji, pracowników Urzędu i przybyłych gości.  

Do pkt 2  

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk przedstawił porządek posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie 

do porządku posiedzenia w pkt 3 podpunktu 7) projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/96/2019 

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

podpunktu 8) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, 

podpunktu 9) projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji 

o kandydacie na ławnika.  
Porządek posiedzenia uwzględniający zaproponowane zmiany został jednogłośnie przyjęty przez 

wszystkie Komisje: 
- Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – 4 za, 

- Komisja Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego – 5 za,  

- Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich – 3 za. 
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. Zgłosiła i przedstawiła autopoprawkę do 

projektów uchwał: 

- zwiększenie wydatków o kwotę 72 tys. zł w związku z zawartą ugodą pomiędzy Gminą Gołdap a Panem 

Markiem Michowskim tytułem zadośćuczynienia za naruszenie autorskich praw osobistych związanych 

z wykonaniem „zegara słonecznego” na rynku, 

- przesunięcia środków między §§ w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Ja w Internecie”, 

- w związku z decyzjami Wojewody dot. dotacji zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 214.698,00 zł.  

Pan Barbara Woźniak radca prawny poinformowała, że sprawa sądowa dotycząca „zegara słonecznego” 

ciągnęła się kilka lat, którą prowadził Pan Marcin Bogdan i reprezentował gminę Gołdap w sądzie. Powód 

domagał się kwoty 129 tys. zł wraz z należnymi odsetkami, gdyby zapadł wyrok uwzględniający to 



powództwo to gmina Gołdap musiałaby zapłacić kwotę w wysokości około 200 tys. zł. W związku z tym, 

radca prawny Marcin Bogdan dążył do tego, aby zawrzeć ugodę. Udało się wypośrodkować interesy obu 

stron i zawarto ugodę na kwotę 72 tys. zł, co w tej sytuacji było najkorzystniejszym rozwiązaniem.  

Pan Tomasz Luto Burmistrz Gołdapi powiedział, że przez kilka lat wydawało się, że w ww. sprawie racja 

leży po stronie gminy. W wyniku szczegółowej analizy dokumentacji okazało się, że najlepszym 

rozwiązaniem było podpisanie ugody. Gmina musi zapłacić powodowi za chyba niezapłacenie wcześniej za 

prawa autorskie.  

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2019-2032 z autopoprawka.  

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 3 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 z autopoprawką.  

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 3 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

3), 4) i 5) 

Pani Ewa Bogdanowicz-Kordjak Kierownik Wydziału OSS przedstawiła i omówiła projekt uchwały 

w sprawie przejęcia do ponownego prowadzenia przez Gminę Gołdap Szkoły Podstawowej w Jabłońskich, 

projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jabłońskich w ośmioletnią 

Szkołę Podstawową w Jabłońskich, projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej 

Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej w Jabłońskich. 

Poinformowała, że 14 maja Prezes FRRG złożył do Burmistrza Gołdapi wniosek, w którym zawnioskował 

o ponowne przejęcie Szkoły Podstawowej w Jabłońskich przez Gminę Gołdap, co było spowodowane 

problemami finansowymi ww. Szkoły. 3 czerwca odbyło się spotkanie z radnymi Rady Miejskiej 

oraz Prezesem FRRG w tej sprawie. 18 czerwca odbyło się spotkanie z rodzicami i nauczycielami w SP 

w Jabłońskich, w wyniku którego Pani Dyrektor SP w Jabłońskich zadeklarowała, że poradzi sobie 

z prowadzeniem Szkoły, czego wynikiem była deklaracja Prezesa FRRG o wycofaniu wniosku. Tego samego 

dnia Pan Prezes FRRG wystąpił do Pani Dyrektor o takie oświadczenie na piśmie. 24 czerwca Pani Dyrektor 

odpowiedziała na piśmie Panu Prezesowi prosząc o niewycofywanie wniosku o przejęcie Szkoły 

i pozostawienie do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. 24 czerwca podczas sesji rady Miejskiej Pan Prezes FRRG 

przedstawił oświadczenie mówiące o podtrzymaniu wniosku o przejęcie Szkoły do prowadzenia przez 

gminę. 24 czerwca wpłynęło do Burmistrza pismo od rodziców, list intencyjny w sprawie Szkoły 

Podstawowej w Jabłońskich, w którym wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec likwidacji SP w Jabłońskich, 

poinformowali, że skierowali zapytanie o możliwą współpracę do Stowarzyszenia Edukator z Łomży 

prowadzącej obecnie 39 szkół, m.in. szkoły na terenie powiatu gołdapskiego w Lisach i Żytkiejmach. 

W odpowiedzi na pismo rodziców Pani Prezes Stowarzyszenia wyraziła otwartość na podjęcie się 

prowadzenia SP w Jabłońskich. Poinformowała, że rozmawiała z Prezes Stowarzyszenia Edukator, która 

oznajmiła, że jest otwarta na podjęcie się prowadzenia SP w Jabłońskich, ale potrzebne są szczegóły 

i dokumenty. Pani Prezes wyraziła zdziwienie i zaniepokojenie, że przy tak nielicznych oddziałach 

przedszkolnych i szkolnych jest obsada 17 zatrudnionych nauczycieli. Zgodnie z art. 9 ust.6 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz §14 w związku z §13 ust. 3 lit. C umowy z dnia 14.02.2014 r. 

o przekazanie Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap do prowadzenia szkół podstawowych, gmina jest 

zobowiązana przejąć szkołę, o której mowa we wniosku do ponownego prowadzenia. Po zwrotnym przejęciu 

do prowadzenia SP w Jabłońskich z dniem 1 września br. organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego podejmuje uchwałę stwierdzającą przekształcenie z mocy prawa szkoły w ośmioletnią szkołę 

podstawową. Proponuje się powierzenie prowadzenia obsługi administracyjnej i finansowej Szkoły 

Podstawowej w Jabłońskich Szkole Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi. Zgłosiła 

autopoprawkę do projektu uchwały w spawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej 

w Jabłońskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jabłońskich w § 6 „Uchwała wchodzi w życie z dniem 

1 września 2019 r.”. Przedstawiła wyniki egzaminów klas gimnazjalnych i ósmych w 2019 r. (informacja na 

piśmie w załączeniu do protokołu). 

Pan Piotr Wasilewski Prezes FRRG w Gołdapi poinformował, że złożył wniosek do Burmistrza Gołdapi o 

przejęcie Szkoły Podstawowej w Jabłońskich do prowadzenia przez gminę Gołdap, po spotkaniu z rodzicami 

w SP w Jabłońskich podtrzymał ww. wniosek. W odpowiedzi na jego pismo, Pani Dyrektor SP 



w Jabłońskich również stwierdziła, że należy ten wniosek podtrzymać. Powiedział, że FRRG nie jest 

w stanie finansować SP w Jabłońskich w okresie zatrudnienia nauczycieli przedmiotowych w okresie od 

września 2019 r., ponieważ dotacja nie wystarcza na bieżące pokrycie wydatków.  

Radny Zbigniew Makarewicz powiedział, że może warto poczekać z przejmowaniem SP w Jabłońskich, 

aby dać możliwość przejęcia do prowadzenia przez Stowarzyszenie. 

Pani Ewa Bogdanowicz-Kordjak Kierownik Wydziału OSS poinformowała, że jedynie gmina mogłaby 

przekazać do prowadzenia szkołę innemu podmiotowi. 

Przewodniczący Pan Zdzisław Janczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przejęcia do 

ponownego prowadzenia przez Gminę Gołdap Szkoły Podstawowej w Jabłońskich. 

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 3 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

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

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jabłońskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jabłońskich. 

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 3 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

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

wspólnej obsługi finansowej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi oraz Szkoły 

Podstawowej w Jabłońskich. 

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 3 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

6) 

Pani Beata Kołakowska Kierownik Wydziału GPO przedstawiła i omówiła projekt uchwał w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

nad rzeką Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową. Zakres dyskusji społecznej 

będzie rozszerzony w stosunku do tej co przewiduje ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym. Zanim 

projektanci przystąpią do wstępnych koncepcji odbędą się rozmowy z mieszkańcami na temat 

zagospodarowania tego terenu.  

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

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką 

Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową. 

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 3 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

7) i 8) 

Pani Beata Kołakowska Kierownik Wydziału GPO przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 

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

do rejestru zabytków, projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków. 

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

uchwały Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji 

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

rejestru zabytków. 

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 3 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  



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

uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

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 3 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

9) 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Wojciech Hołdyński przedstawił i omówił projekt uchwały 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.  

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

od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika. 

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 3 za 

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.  

Do pkt 4 

Radna Zofia Syperek powiedziała, aby przy projektowaniu zagospodarowania terenu, którego dotyczy 

projekt uchwały omawiany w pkt 3 podpunkt 6, mieć na uwadze pobliskie ujęcie wody, która jest niezbędna 

do życia i tereny te nie mogą być niczym skażone, zanieczyszczone.  

 

 

Na tym zakończono posiedzenie. 

 

       Protokołowała       Przewodnicząca Komisji 

     Róża Popławska               Zofia Syperek 


