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WA.0003.8.2022 

Pani Wioletta Anuszkiewicz 

Pan Zbigniew Mieruński 

Radni Rady Miejskiej w Gołdapi 

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

559) odpowiadając na Państwa zapytanie z dnia 26.04.2022 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gołdapi 

29.04.2022 r.) w sprawie kosztów ponoszonych przez Urząd Miejski w Gołdapi związanych z obsługą prawną 

w zakresie cyt.: 

„1. Jakie są koszty związane z zewnętrzną obsługą prawną Urzędu Miejskiego w Gołdapi? Prosimy  

o zestawienie kosztów od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021 r. wraz z podaniem czego dotyczyły usługi 

zewnętrzne. 

2. W jaki sposób jest w tej chwili zorganizowana obsługa prawna gminy Gołdap? 

3. Ile osób i w jakim wymiarze etatów zatrudnia Urząd Miejski w Gołdapi do obsługi prawnej Urzędu 

Miejskiego i gminy Gołdap? 

4. Czy Urząd Miejski w Gołdapi ma podpisane długoterminowe umowy z podmiotami zewnętrznymi na bieżącą 

obsługę prawną Urzędu? Jeśli TAK, to na jaki okres są podpisane umowy i jaki jest koszt realizacji tych umów? 

informuję, co następuje: 

 

Ad. 1.  

Od początku 2021 roku bieżącą obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Gołdapi świadczyło dwóch radców 

prawnych zatrudnionych w urzędzie: na 1 etat (do 31.08.2021 r.) oraz 1/3 etatu. Od 2.07.2021 r. do 21.10.2021 

r. zewnętrzna kancelaria prawna świadczyła usługi w zakresie prowadzenia spraw windykacyjnych za 

nieopłacone opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę oraz postępowania o stwierdzenie nabycia spadku 

– łączny koszt wyniósł 3 713,37 zł. Od 6.10.2021 r. bieżącą obsługę prawną urzędu świadczy zewnętrzna 

kancelaria prawna – koszt w 2021 roku wyniósł 23 719,39 zł.  
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Dodatkowo Urząd Miejski w Gołdapi w 2021 roku korzystał z usług zewnętrznego doradztwa prawnego  

w zakresie: 

1) wniosków dotyczących informacji publicznej – koszt w 2021 roku wyniósł 3 444,00 zł, 

2) reprezentowania gminy wobec wierzyciela w postępowaniu sądowym – koszt w 2021 roku wyniósł 

29 520,00 zł, 

3) konsultacji i doradztwa w zakresie prowadzonych procesów inwestycyjnych – koszt w 2021 roku 

wyniósł 1 291,50 zł, 

4) konsultacji i specjalistycznego doradztwa prawnego związanego z inwestycją – budowa Zakładu 

Przyrodoleczniczego w Gołdapi, przygotowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przy budowie ZPL oraz reprezentacji gminy jako pokrzywdzonego w postępowaniu 

przygotowawczym, reprezentacji w sprawie sądowej o zapłatę – koszt w 2021 roku wyniósł 68 990,32 

zł, 

5) doradztwa prawnego i podatkowego – koszt w 2021 roku wyniósł 34 906,59 zł. 

Ad. 2., 3. i 4. Obecnie bieżącą obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Gołdapi oraz Gminy Gołdap i jej organów 

świadczy radca prawny zatrudniony w urzędzie na 1/3 etatu w zakresie obsługi Wydziału Infrastruktury  

i Inwestycji Komunalnych, samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych oraz obsługi sesji Rady 

Miejskiej w Gołdapi i Komisji Rady Miejskiej oraz zewnętrzna kancelaria prawna w pozostałym zakresie,  

z którą została zawarta umowa na czas określony tj. od 4.05.2022 r. do 31.12.2022 r., koszt realizacji umowy 

wynosi 13 530,00 zł brutto miesięcznie.   

Z poważaniem 

 

 Z up. Burmistrza Gołdapi 

Joanna Magdalena Łabanowska 

Zastępca Burmistrza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


