
Informuję, że posiedzenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu

30 sierpnia 2016r. o godz. 13,00 w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek posiedzenia 

1.  Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum 
2.  Przedstawienie porządku obrad
3.  Przyjęcie protokołów sesji z: 6.06.2016r., 13.06.2016r., 11.08.2016r.
4.  Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym 
5.  Informacja Przewodniczącego o bieżących pracach Rady
6.  Rozpatrzenie projektów  uchwał w sprawach:
1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2016 – 2032
2) zmian budżetu na 2016r.
3) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi
4) nadania Statutu Biblioteki Publicznej w Gołdapi
5) regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap 
6) zmieniająca uchwałę w/s Statutu Gminy Gołdap 
7) zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Kośmidry na lata 2016 - 2023”
8)  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w  gminie
Gołdap, obrębie ewidencyjnym Bałupiany, oznaczonego numerami działek: 222/33, 222/36,
222/37, 222/13
9)  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w wodę  i  zbiorowego  odprowadzania
ścieków  w Gminie Gołdap
7. Interpelacje radnych
8. Zapytania radnych
9. Zapytania i wnioski sołtysów i przewodniczących organów osiedli
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach lub w okresie
międzysesyjnym
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie sesji
                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

    
                                                                                             (-)Andrzej Pianka

 



Projekty uchwał:

UCHWAŁA nr
RADY MIEJSKIEJ  w GOŁDAPI

z dnia …………………...2016

 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie

gminnym (Dz.U.z 2016 r poz. 446)  oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r.

poz. 163 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc  uchwała nr XXXI/194/2009  Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia

statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi (Dz.Urz. Woj.Warm-Maz. z 2009 r. Nr 37 poz. 632;  z  2010r. Nr 76

poz.1219).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.

                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                      Andrzej Pianka

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Gołdapi  to  jednostka  organizacyjna  Gminy  Gołdap  funkcjonująca  jako  jednostka
budżetowa. Podstawą działania jednostki budżetowej jest statut, który określać powinien w szczególności jej nazwę,
siedzibę i przedmiot działalności. 
Dotychczas Ośrodek działał na podstawie Statutu przyjętego uchwałą nr  XXXI/194/2009  Rady Miejskiej w Gołdapi z
dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi (Dz.Urz. Woj.Warm-Maz.
z 2009 r. Nr 37 poz. 632;  z  2010r. Nr 76 poz.1219).
W  związku  z  dynamiczną  zmianą  przepisów  dotyczących  pomocy  społecznej  i  przekazaniem  nowych  zadań  do
realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz opublikowaniem przez ustawodawcę jednolitych tekstów
aktów prawnych stanowiących podstawę działalności Ośrodka, zasadne jest dostosowanie statutu do zaistniałych zmian
normatywnych. 
Jednocześnie proponuje się, by przyjąć nowy statut w całości, zamiast dokonywać zmiany dotychczas obowiązującego.
Wpłynie to na przejrzystość nowego statutu Ośrodka.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.



Załącznik do Uchwały Nr ............/............./2016
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia .............................. 2016r.

STATUT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁDAPI

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej  w Gołdapi,  zwany dalej  Ośrodkiem,  jest  jednostką organizacyjną gminy Gołdap
realizującą zadania pomocy społecznej.

§ 2. 1. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Gołdap.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Gołdap.

§ 3. 1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.
2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

§ 4. Ośrodek wykonuje zadania:
1) pomocy społecznej:

a) własne realizowane przez gminę,

b) zlecone gminie;

2) gminy z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

3) zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych;

4) zlecone gminie wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
związane z potwierdzaniem prawa osób innych niż ubezpieczeni do świadczeń opieki zdrowotnej;

5) administracji rządowej zlecone gminie wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów związane
z przyznawaniem i wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych oraz podejmowaniem
działań wobec dłużników alimentacyjnych;

6) własne gminy związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych;

7) z zakresu administracji rządowej związane z przyznawaniem i wypłatą zryczałtowanego dodatku energetycznego dla
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej;

8) z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę wynikające z ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego związane z przyznawaniem i wypłatą pomocy
pieniężnej;

9) z zakresu administracji rządowej w zakresie ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów;

10) z zakresu administracji rządowej związane z wydawaniem karty dużej rodziny;



11) z zakresu administracji rządowej związane z przyznawaniem świadczenia wychowawczego.

§ 5. 1. Celem Ośrodka jest:

1) pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach
odpowiadających godności człowieka;

2) pomoc w  doprowadzaniu do życiowego usamodzielnienia się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

3) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia;

4) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

§ 6.  Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1) analiza i ocena zjawisk rodzących potrzebę świadczenia pomocy społecznej;

2) koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

3) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;

4) pobudzanie do aktywnego udziału w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin korzystających z pomocy
społecznej;

5) aktywizowanie różnych środowisk do podejmowania działań samopomocowych, budowanie (tworzenie) lokalnego
systemu wsparcia środowiskowego;

6) praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

7) praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu
lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

8)  współdziałanie  z  organizacjami,  fundacjami,  stowarzyszeniami,  kościołami  i  związkami  wyznaniowymi,
pracodawcami  oraz  osobami  fizycznymi  i  prawnymi  w  celu  realizacji  zadań  określonych  w  ustawie  o  pomocy
społecznej i odrębnych przepisach;

9)  realizacja  zadań  wynikających  z  innych  ustaw  i  przepisów wykonawczych  do  tych  ustaw  w zakresie  pomocy
społecznej;

10) realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów;

11) realizacja zadań zleconych gminy wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, związanych z potwierdzaniem prawa osób innych niż ubezpieczeni do korzystania ze świadczeń
opieki zdrowotnej na zasadach określonych w tej ustawie;

12)  przyznawanie  i  wypłata  świadczeń z  funduszu alimentacyjnego  oraz  podejmowanie  działań  wobec  dłużników
alimentacyjnych;

13) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i przepisów wykonawczych do tej ustawy w



zakresie dodatków mieszkaniowych;

14) obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego;

15)  przyznawanie  i  wypłacanie  zryczałtowanego  dodatku  energetycznego  dla  odbiorców  wrażliwych  energii
elektrycznej;

16) realizacja zadań wynikających z ustawy o karcie dużej rodziny;

17) przyznawanie i wypłata pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym;

18) realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i przepisów wykonawczych do
ustawy w zakresie świadczenia wychowawczego.

Rozdział II
Działalność Ośrodka

§  7.  1. Burmistrz  Gołdapi  udziela  Dyrektorowi  Ośrodka upoważnień do wydawania  decyzji  administracyjnych w
zakresie spraw należących do zadań Ośrodka.

2. Na wniosek Dyrektora Ośrodka Burmistrz Gołdapi może udzielić upoważnień, o których mowa w ust. 1 także innym
pracownikom Ośrodka.

§  8. Dyrektor Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gołdapi i w
tym zakresie samodzielnie podejmuje czynności dotyczące Ośrodka oraz ponosi za nie odpowiedzialność.

Rozdział III
Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 9. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka.

2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia i zwalnia Burmistrz Gołdapi.

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Ośrodka jest Burmistrz Gołdapi.

§ 10. 1. Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

2.  Dyrektor  Ośrodka  może  kierować  wnioski  o  ustalenie  niepełnosprawności  lub  stopnia  niepełnosprawności  do
organów określonych odrębnymi  przepisami.

3. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:
a) Zastępcy Dyrektora,

b) Głównego Księgowego,

c) Kierownika Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń Wychowawczych.

4. Dyrektor Ośrodka dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

§ 11. Organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres zadań poszczególnych wydziałów oraz samodzielnych stanowisk
pracy określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora.



§ 12. Dyrektor  Ośrodka  składa  Radzie  Miejskiej  w  Gołdapi  coroczne  sprawozdanie  z  działalności  Ośrodka  oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa  

§ 13.  1. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o
finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską w Gołdapi w
budżecie Gminy.

3.  Ośrodek  w  całości  pokrywa  swoje  wydatki  z  budżetu,  a  uzyskane  dochody odprowadza  na  rachunek  Urzędu
Miejskiego w Gołdapi.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 14. Dyrektor Ośrodka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 15. Zmiany statutu Ośrodka dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 16. W sprawach  nie  uregulowanych  w niniejszym statucie  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy ustawy  o
pomocy społecznej i przepisy wykonawcze do tej ustawy, przepisy Kodeksu pracy oraz inne obowiązujące akty prawne.

§ 17. Statut obowiązuje z dniem wejścia w życie uchwały Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie uchwalenia statutu
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi.



UCHWAŁA Nr ….../...../16
RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI

z dnia  …...............2016 r.

w sprawie nadania Statutu Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.              z 2016
r., poz.446) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. 2012r,poz. 642 z późn. zm.)
i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.
U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Bibliotece Publicznej w Gołdapi w brzmieniu określonym załącznikiem do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała  Nr L/309/10 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu
Biblioteki Publicznej w Gołdapi (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz nr 150 poz. 1948).

§  3.  Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

       Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                          Andrzej Pianka

Załącznik do uchwały nr ../../..

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia …........

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  W GOŁDAPI

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Biblioteka Publiczna w Gołdapi zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie :

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz.

406);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 r., poz. 642);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

6) niniejszego statutu.

§  2.  1.  Biblioteka  jest  samorządową  instytucją  kultury o  charakterze  publicznym,  posiadającą  osobowość  prawną,

wpisaną do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

2 . Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Gołdap.

3. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
§ 3.1. Biblioteka ma swoją siedzibę w Gołdapi. 
2. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Gołdap.



3.  Na  podstawie  zawartego porozumienia  pomiędzy Gminą  Gołdap a  Powiatem Gołdapskim Biblioteka  wykonuje

zadania powiatowej biblioteki publicznej na terenie powiatu gołdapskiego.

4. Biblioteka używa pieczątki nagłówkowej zawierającej w swojej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres siedziby,

numer NIP, numer REGON,numer telefonu.

§ 4. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

II. Cele i zadania.

§  5.  1.  Biblioteka  jest  instytucją  kultury,  służącą  rozwijaniu  i  zaspokajaniu  potrzeb  czytelniczych

i informacyjnych społeczeństwa Gminy oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

2. Biblioteka prowadzi Izbę Regionalną pod nazwą „ Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M.M Ratasiewicza”,  w ramach

której realizuje następujące zadania: gromadzenie, ewidencja, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie pamiątek

oraz materiałów związanych z historią terenu powiatu gołdapskiego, a w szczególności dotyczących Gminy Gołdap.

§ 6.1. Podstawowymi zadaniami Biblioteki są :
1)  gromadzenie,  opracowywanie,  przechowywanie  materiałów  bibliotecznych  ze  szczególnym  uwzględnieniem

dokumentów dotyczących Warmii i Mazur oraz Powiatu Gołdapskiego,

2)  udostępnianie  zbiorów na  miejscu,  wypożyczanie  zbiorów na  zewnątrz  oraz  prowadzenie  systemu wypożyczeń

międzybibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych,

3) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej,

4) popularyzacja książki i czytelnictwa,

5)  współpraca  z  bibliotekami  innych  sieci,  instytucjami  upowszechniania  kultury,  organizacjami  społecznymi,

stowarzyszeniami  i  fundacjami  w  celu  organizowania  i  prowadzenia  działalności  służącej  rozwijaniu  inicjatyw  i

zaspokajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych mieszkańców,

6) udzielanie bibliotekom gminnym pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, 

7) podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.

2.  Biblioteka  może  prowadzić  działalność  bibliograficzną,  dokumentacyjną,  wydawniczą,  informacyjną,  naukowo-

badawczą,  edukacyjną,  popularyzatorską,  oraz  udostępniać  informacje  własne  i  zewnętrzne,a  ponadto  może

podejmować  inne  działania  określone  w  przepisach  odrębnych,  wynikające  z  potrzeb  kulturalno-oświatowych

środowiska.

III. Zarządzanie i  organizacja Biblioteki.

§  7.1. Biblioteką  zarządza  dyrektor,  który  organizuje  i  nadzoruje  całokształt  prac  Biblioteki,  a  w  szczególności

odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjną i finansową.  Reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz.

2.  Dyrektora Biblioteki powołuje Burmistrz Gołdapi w drodze konkursu.

3.  Dyrektor Biblioteki może zarządzać Biblioteką przy pomocy zastępcy dyrektora.

4. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gołdapi na wniosek dyrektora Biblioteki lub z własnej inicjatywy

po zasięgnięciu opinii dyrektora Biblioteki.                                                                 

§ 8. 1. Oświadczenia woli w imieniu Biblioteki, składa jednoosobowo dyrektor.

2. Dyrektor może udzielić pełnomocnictwa swojemu zastępcy lub innym pracownikom Biblioteki. Pełnomocnicy są 

uprawnieni do czynności prawnych w ramach udzielonych im umocowań.

§ 9. 1.Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor.

2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością

Biblioteki.



§ 10. 1.Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, pracownie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty

biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów, tworzące sieć terytorialną Biblioteki.

Biblioteka prowadzi Filię w Grabowie.
 W siedzibie Biblioteki w Gołdapi mieści się również Izba Regionalna.

 Biblioteka wraz z Filią w Grabowie oraz  Izbą Regionalną wykonuje zadania , o których mowa w  § 5 i § 6

Statutu.

§ 11.  Przy Bibliotece i  jej  filiach mogą działać koła przyjaciół  biblioteki,  powołane na podstawie obowiązujących

przepisów prawnych.

§  12.  Organizację  wewnętrzną  Biblioteki  określa  regulamin  organizacyjny  nadany  przez  dyrektora  biblioteki

w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i  prowadzeniu działalności kulturalnej. 

IV. Gospodarka finansowa.

§ 13.1. Za gospodarkę finansową Biblioteki odpowiada dyrektor.

2. Biblioteka jest samorządową jednostką finansów publicznych.

3. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w 

ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

4. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy opracowany przez dyrektora.

§ 14.1. Biblioteka pokrywa koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów.
2. Przychody Biblioteki stanowią: dotacje organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, środki uzyskiwane od osób

fizycznych i prawnych, środki z innych źródeł.

3.  Biblioteka  może,  w granicach  obowiązujących przepisów,  pobierać  opłaty za  usługi,  a  wpływy przeznaczać  na

działalność statutową.

4. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, przeznaczając

dochód na działalność statutową.

§ 15. Wysokość rocznej dotacji na prowadzenie działalności kulturalnej Biblioteki oraz utrzymanie obiektów, w których

ta działalność jest prowadzona, ustala organizator.

§ 16. Biblioteka sporządza ze swojej działalności sprawozdania finansowe.

V. Postanowienia końcowe.

§ 17. Zmian w Statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania. 

§ 18. Biblioteka może prowadzić inną działalność niż kulturalna, na podstawie odrębnych przepisów prawnych.



Uchwała nr …......./ ….../ …........... 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia ….......... 2016 r. 

w sprawie: regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap

Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446) Rada Miejska 
w Gołdapi uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się szczegółowe zasady i tryb realizowania przez Burmistrza Gołdapi budżetu obywatelskiego w 
formie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Na budżet obywatelski Gminy Gołdap przeznacza się środki finansowe wyodrębnione na ten cel 
w budżecie Gminy Gołdap w każdym roku budżetowym w wysokości 100 000,00 zł 
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Pianka 

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY 

Budżet obywatelski, w którym powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części środków z budżetu 
miejskiego na cele, które oni sami uznają za najważniejsze, jest narzędziem skutecznego budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Jego wdrożenie pozwoli mieszkańcom Gminy Gołdap uczestniczyć 
bezpośrednio w projektowaniu części lokalnych wydatków. W ramach określonych zasad przedstawionych w 
projekcie władze samorządowe oddają pewną część budżetu 
do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami rekomendują, na co przeznaczyć pieniądze w swojej gminie. 
Podstawowe korzyści, które wynikają z wprowadzenia budżetu obywatelskiego to: bardziej efektywne 
gospodarowanie budżetem Gminy Gołdap – inwestycje ukierunkowane zostaną na najpilniejsze potrzeby 
społeczności lokalnej, przejrzystość – otwarty proces podejmowania decyzji zapewni transparentność 
finansów publicznych, integracja społeczności lokalnej, budżet partycypacyjny pomaga budować świadomość
obywatelską i kapitał społeczny miasta, większa identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania – 
budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.     



                                                                                  Załącznik do uchwały nr …......./......../..........
Rady Miejskiej w Gołdapi 
z dnia …........................ 2016 r. 

Regulamin budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap.

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Budżetem obywatelskim jest procedura wskazywania przez mieszkańców Gminy Gołdap projektów 
ważnych z punktu widzenia obywateli oraz ich wybór w głosowaniu, skutkujący sfinansowaniem realizacji z 
budżetu Gminy Gołdap.
2. Celem budżetu obywatelskiego jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o 
kształtowaniu najbliższego im otoczenia. Środki budżetu obywatelskiego służyć mają podnoszeniu jakości 
życia w Gminie Gołdap.
3. Projekt zgłaszany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego musi być ogólnodostępny. 
4. Ze środków budżetu obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, należące do 
zadań własnych gminy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 3.
5. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego, przy 
czym, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania inwestycyjnego lub 
bieżącego na lata następne, na zasadach określonych ustawą 
o finansach publicznych.

Rozdział II
Zgłaszanie propozycji zadań 

§ 2. 

1. Propozycje zadań do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Gminy Gołdap, który w 
momencie wypełniania formularza zgłoszenia ma ukończone 16 lat.
2. Wzór formularza zgłoszenia wraz z listą poparcia dla projektu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
regulaminu. 
3. Do formularza zgłoszenia wnioskujący dołącza listę poparcia do projektu, podpisaną przez co najmniej 20 
mieszkańców Gminy Gołdap, którzy ukończyli 16 lat.
4. Formularz zgłoszenia uznaje się za poprawnie złożony, jeśli wypełnione są wszystkie pola.
5. Zgłaszający propozycje zadania określa przybliżony koszt realizacji projektu według własnego 
oszacowania. Ostatecznej wyceny dokonują właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub jednostki 
organizacyjne Gminy po wpłynięciu formularza zgłoszenia. 
6. Formularz zgłoszenia udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi.
7. O terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wysokości środków 
przeznaczonych na realizację wnioskowanych zadań, Burmistrz Gołdapi informuje na 30 dni przed 
rozpoczęciem tego terminu poprzez zarządzenie.
8. W okresie zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego pracownicy Urzędu Miejskiego 
konsultują projekty z Wnioskodawcami. Dane osób do kontaktu zostaną podane 
w zarządzeniu Burmistrza Gołdapi informującym o terminie składania propozycji zadań do budżetu 
obywatelskiego. 



9. Czas na składanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego nie może być krótszy niż 30 dni. 
10. Wypełnione komputerowo formularze zgłoszenia składa się:
a) listownie na adres: Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap, z adnotacją na 
kopercie ,,Budżet obywatelski”, 
b) osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi przy Placu Zwycięstwa 14, 
c) mailowo na adres: pom@goldap.pl, w formie zeskanowanych oryginalnych dokumentów. 
11. Formularze zgłoszenia składa się w wyznaczonym terminie. Decyduje data wpływu formularza 
zgłoszenia. 
12. Do zgłoszenia projektu niezbędne jest wyrażenie przez pomysłodawcę lub pomysłodawców projektu oraz 
osoby popierające zgody na weryfikację i przetwarzanie danych osobowych. 
13. W przypadku zamiaru realizacji projektu na nieruchomości nie będącej własnością gminy, do formularza 
zgłoszenia obowiązkowo należy załączyć pisemną zgodę właściciela nieruchomości. 

§ 3. 

W ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane następujące zadania:
a) których wymagany budżet całkowity na realizację przekraczałby wysokość środków przeznaczonych na 
budżet obywatelski, 
b) które po realizacji generowałyby koszty utrzymania niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości 
proponowanego zadania, 
c) które stoją w sprzeczności z obowiązującym w gminie planami, politykami i programami, w tym w 
szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
d) które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej,
pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia na etapie składania propozycji zadań,
e) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich,w  tym prawa własności, 
f) które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenie wyłącznie projektu bądź planu 
przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie. 

Rozdział III. 
Weryfikacja zgłoszonych zadań 

§ 4. 

1. Zgłoszone przez mieszkańców propozycje zadań do budżetu obywatelskiego podlegają weryfikacji pod 
względem formalno-prawnym, której dokonują właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gołdapi lub 
jednostki organizacyjne Gminy.
2.  Z powodów formalnych odrzucone będą projekty:
a) złożone po ustalonym terminie, 
b) złożone na formularzu zgłoszenia innym, niż określony w niniejszym regulaminie, 
c) zgłoszone na formularzu zgłoszenia nieczytelnie wypełnionym lub niekompletne,
d) zgłoszone przez osobę nieuprawnioną,
e) nie mające wymaganego poparcia. 
3. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 polega na ocenie spełniania warunków formalnych wskazanych w  § 1 
ust. 4 i § 3 niniejszego regulaminu. 
4. W razie stwierdzenia podczas weryfikacji, że złożony formularz zgłoszenia nie zawiera istotnych informacji
potrzebnych do analizy propozycji lub przekracza dostępną na ten cel pulę środków 
w budżecie Gminy Gołdap, osoba składająca formularz zgłoszenia zostanie niezwłocznie poinformowana, 
telefonicznie lub pocztą elektroniczną, o konieczności dokonania uzupełnień lub modyfikacji zakresu 
rzeczowego propozycji.
5. Od momentu zawiadomienia o brakach w formularzu zgłoszenia lub konieczności dokonania modyfikacji 
zakresu rzeczowego, składający propozycję ma 5 dni roboczych na dokonanie korekty.
6. Formularz zgłoszenia nie może być korygowany więcej niż jeden raz.

§ 5.
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1. Projekt, po weryfikacji przeprowadzonej przez właściwy wydział Urzędu Miejskiego lub jednostkę 
organizacyjną Gminy, wraz z opinią Skarbnika Gminy Gołdap, przekazywany jest Burmistrzowi Gołdapi. 
2. Burmistrz Gołdapi  zamieszcza listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. 
3. O kolejności projektu na liście i karcie do głosowania decyduje data wpływu formularza zgłoszenia do 
Urzędu Miejskiego w Gołdapi  i nadany w Punkcie Obsługi Mieszkańców numer rejestrowy. 
4. Lista o której mowa w ust. 2, zawiera nazwę zadania, krótki opis projektu oraz szacunkowy koszt realizacji.
5. Lista projektów przewidzianych do konsultacji, o której mowa w ust. 2, wraz z informacją 
o terminie, sposobach i miejscach głosowania, zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Gołdapi poprzez zarządzenie Burmistrza Gołdapi. 

Rozdział IV. 
Głosowanie i obliczanie wyników 

§ 6. 

1. Projekty są oceniane w głosowaniu powszechnym.
2. Prawo udziału w głosowaniu ma mieszkaniec Gminy Gołdap, który ukończył 16 lat.

§ 7. 

1. Głosowanie przeprowadza się w wyznaczonych punktach, gdzie będzie można wypełnić i złożyć kartę do 
głosowania.
2. Głosować będzie można również w formie elektronicznej poprzez stronę goldap.pl.
3. Każdy mieszkaniec, o którym mowa w § 6 ust. 2, niezależnie od formy głosowania może oddać jeden głos. 

§ 8.

1. Na karcie do głosowania podane będą tytuły projektów, krótki opis oraz szacunkowy koszt realizacji. 
2. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie 3 projektów z proponowanej listy.
3. Karta do głosowania musi zawierać opis, jak oddać prawidłowo głos.
4. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające 
zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.
5. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tą
osobę będą uznane za nieważne.
6. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty wypełnione 
przez te osoby będą uznane za nieważne. 

§ 9. 

Głosowanie trwa nie krócej niż 14 dni. 

§ 10. 

1. Obliczenie wyniku polega na zsumowaniu głosów oddanych na każdy z projektów.
2. Do realizacji mogą zostać przeznaczone te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do 
wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski. Dla określenia wartości 
projektów stosuje się wycenę ostateczną zadań dokonaną przez właściwe dla projektu wydziały Urzędu 
Miejskiego lub jednostki organizacyjne Gminy.  
3. Jeżeli dwie lub więcej propozycji zadań poddanych głosowaniu otrzyma tę samą liczbę punktów, o ich 
kolejności na liście do realizacji zadecyduje losowanie.
4. Jeżeli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostanie 



pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków. 
5. Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca
na realizację innych projektów, wykonane mogą być kolejne projekty z listy, które zdobyły największą liczbę 
punktów spośród niezakwalifikowanych – aż do wyczerpania puli środków. 
6. Informacja o wyniku głosowania podawana jest na stronie internetowej: goldap.pl.
7. Burmistrz Gołdapi wybrane w głosowaniu projekty proponuje do wprowadzenia do budżetu miasta na dany
rok, po czym realizowane są przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego lub jednostki organizacyjne Gminy 
Gołdap. 

Rozdział V. 
Promocja, informacja, edukacja 

§ 11.

1. Burmistrz Gołdapi prowadzi działania promocyjne, edukacyjne i informacyjne dotyczące budżetu 
obywatelskiego, które obejmują w szczególności:
a) przybliżanie i wyjaśnianie mieszkańcom idei i zasad budżetu obywatelskiego oraz funkcjonowania 
samorządu, 
b) zachęcanie do składania propozycji zadań oraz wzięcia udziału w głosowaniu, 
c) upowszechnianie informacji o propozycjach mieszkańców, wynikach głosowania na zadania zgłoszone w 
ramach budżetu obywatelskiego oraz o efektach realizacji tych zadań.
2. W ramach prowadzenia działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych Burmistrz Gołdapi 
wykorzystuje różnorodne kanały i narzędzia komunikacji społecznej, w tym: publikacje drukowane, 
publikacje w serwisach internetowych, współpracę z mediami i innymi podmiotami zainteresowanymi 
popularyzacją idei budżetu obywatelskiego.  

Rozdział VI. 
Postanowienia końcowe 

Burmistrz Gołdapi przedstawia sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego za dany rok kalendarzowy 
do końca I kwartału roku następnego. 

Załącznik nr 1 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap 

Formularz zgłoszenia projektów 
do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap 

1. Podstawowe informacje: 

a) Tytuł projektu: 

b) Pomysłodawca/ y: 

c) Lokalizacja projektu: 

d) Obszar tematyczny: 

e) Szacunkowy koszt projektu: 



f) Kontakt do pomysłodawcy/ przedstawiciela pomysłodawców: 
(należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz, o ile to możliwe, adres e-mail) 

2. Cele projektu 
(maksymalnie 100 wyrazów) 

3. Opis projektu 
(należy przedstawić opis projektu, w tym główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji,
maksymalnie 400 wyrazów) 

4. Uzasadnienie 
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić problem, na który odpowiada projekt i 
uzasadnić, w jaki sposób jego realizacja przyczyni się do rozwiązania lub eliminacji tego problemu, 
maksymalnie 200 wyrazów) 

5. Zakres projektu 
(należy wskazać, komu będzie służył projekt i którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji, maksymalnie 
100 wyrazów) 

6. Ochrona środowiska
(należy określić, jaki wpływ na środowisko będzie miała realizacja zaproponowanego projektu, maksymalnie 
150 wyrazów) 

7. Szacunkowy koszt 
Lp. Składowe projektu Koszt 

Razem

Dodatkowe załączniki*: 

(*) proszę zaznaczyć przedstawione do wniosku załączniki 

 zdjęcia
 wizualizacja 
 dokumentacja techniczna 
 ekspertyzy 
 analizy prawne 
 szkice sytuacyjne 
 kosztorysy 
 rekomendacje 



 zgoda zarządzającego terenem, na którym ma być zlokalizowany projekt (powyższe nie dotyczy 
terenów gminnych) 

 inne: …....................................................................................................................................

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135, z późn. 
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wdrażania i realizacji projektu w
ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap. 

Oświadczam, że jestem/śmy mieszkańcem/ ami Gminy Gołdap. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w formularzu są zgodne  z aktualnym stanem faktycznym. 

Jestem świadomy/ ma możliwości weryfikacji zamieszczonych przeze mnie danych na podstawie dostępnych 
Urzędowi Miejskiemu ewidencji, rejestrów lub innych danych. Jestem świadomy/ ma odpowiedzialności 
wynikającej z podawania nieprawdziwych informacji i składania nieprawdziwych oświadczeń. 

…............................................................. …............................................................
miejsce, data czytelny podpis pomysłodawcy/ów 

Uwaga: Formularz uznany zostaje za poprawnie złożony, jeśli wypełnione są wszystkie pola.



Lista mieszkańców Gminy Gołdap, popierających propozycję projektu zgłaszanego do
budżetu obywatelskiego na …........ rok 

…..........................................................................................................................................................
proszę wpisać tytuł projektu 

Wpisując się na listę wyrażam równocześnie zgodę na:
1) przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do wdrożenia budżetu obywatelskiego na …... rok
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135, z późn. zm.). 
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, które mnie dotyczą, 
prawo dostępu do treści swoich  danych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz 
Gołdapi, z siedzibą w Gołdapi, przy ulicy: Plac Zwycięstwa 14. 

2) ewentualną modyfikację lub wycofanie złożonego projektu. 

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Data i podpis 

Lista z podpisami co najmniej 20 mieszkańców Gminy Gołdap, którzy ukończyli 16 lat, popierających projekt, stanowi obowiązkowy
element formularza zgłoszeniowego. Każda dodatkowa strona listy winna mieć taką samą formę za wyjątkiem oznakowania 
kolejnym numerem strony (listę należy załączyć w wersji pisemnej w oryginale). Osoba zgłaszająca projekt może wpisać się na listę 
osób popierających projekt. 



Załącznik nr 2 do Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap 

KARTA DO GŁOSOWANIA 
na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap na …... rok 

Kwota budżetu obywatelskiego w Gminie Gołdap
przewidziana na …..... rok …........................................................

Prosimy o wybranie maksymalnie 3 projektów poprzez postawienie ,,X” w kolumnie ,,Wybór” 

Lp. Tytuł projektu Krótki opis Szacunkowy
koszt*

Wybór 

1. Przykładowy tytuł Przykładowy krótki opis Przykładowy koszt 

* Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu 
inwestycji. 

Zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135, z późn.
zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do weryfikacji 
poprawności danych w ramach konsultacji do budżetu obywatelskiego. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 
karnego, oświadczam, że wszystkie podane niżej dane są zgodne ze stanem faktycznym: 

Imię i nazwisko: …..............................................................................................................................

Adres zamieszkania: …........................................................................................................................

PESEL: ….............................................................................................................................................

Po dokonaniu weryfikacji dane ulegną zniszczeniu.  



Uchwała Nr …......../................./...............

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia ............................................

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Gołdap.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446)

uchwala się, co następuje:

§ 1.  W  statucie  Gminy  Gołdap  stanowiącym  załącznik  do  uchwały  Nr  XXXIII/213/2013  Rady  Miejskiej

w  Gołdapi  z  dnia  29  stycznia  2013  r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Gminy  Gołdap  (Dz.  Urz.  Woj.  W-M

z  2013  r.  poz.  894, z  2014  r.  poz.  538  z  2014  r. poz.  2952  i  z  2015  r.,  poz.  1453) zmienia  się  załącznik

Nr 6 do Statutu Gminy Gołdap pn „Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych”, który otrzymuje brzmienie jak w

załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-

Mazurskiego.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                              Andrzej Pianka 

Załącznik do Uchwały Nr …....../............/..............

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia …........................................

Załącznik Nr 6 do Statutu Gminy Gołdap

Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych

1. Urząd Miejski w Gołdapi (jednostka budżetowa).

2. Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi (jednostka budżetowa).

3. Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi (jednostka budżetowa).

4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (jednostka budżetowa).

5. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi (jednostka budżetowa).

6. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli (jednostka budżetowa).



7. Zespół Szkół w Grabowie (jednostka budżetowa).

8. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi (jednostka budżetowa).

9. Dom Kultury w Gołdapi (instytucja kultury).

10. Biblioteka Publiczna w Gołdapi (instytucja kultury).

11. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi (jednostka budżetowa).

12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi (jednostka budżetowa).

13. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Gołdapi (spółka prawa handlowego)

14. Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Sp z o.o. (spółka prawa handlowego)

15. Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi (jednostka budżetowa).

Uzasadnienie do Uchwały 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia ............................................

zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Gołdap

Zmiana statutu  podyktowana  jest  potrzebą  uzupełnienia  załącznika nr  6  do  Statutu  Gminy  Gołdap,  który  zawiera

niepełne  nazwy  jednostek  organizacyjnych  Gminy  Gołdap  dlatego  też  uzupełnia  się  nazwy  Gminnych  Jednostek

Organizacyjnych zgodnie ze stanem faktycznym. 

Błędy  w  nazwach  Gminnych  Jednostek  Organizacyjnych  Gminy  Gołdap  zostały  wykazane  w  protokole

z  kompleksowej  kontroli  gospodarki  finansowej  Miasta  i  Gminy  Gołdap  przeprowadzonej  w  dniach  9  marca

– 6 maja br. przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie oraz w wystąpieniu pokontrolnym z tejże kontroli. 

Niniejsza  Uchwała  jest  realizacją  zalecenia  pokontrolnego  nałożonego  na  Gminę  Gołdap  przez  Regionalną  Izbę

Obrachunkową w Olsztynie. 



Uchwała Nr ….../......./.........

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia ...............................................

w sprawie zatwierdzenia ,,Planu odnowy miejscowości Kośmidry na lata 2016-2023”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,

poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje:   

§ 1. 

1. Zatwierdza się "Plan odnowy miejscowości Kośmidry na lata 2016-2023” przyjęty Uchwałą Nr 1/2016

na Zebraniu Wiejskim mieszkańców w dniu 14 kwietnia 2016r.

2. "Plan odnowy miejscowości Kośmidry na lata 2016-2023” stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

`                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                Andrzej Pianka

Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia 
"Planu odnowy miejscowości Kośmidry na lata 2016-2023"

Plan odnowy miejscowości  Kośmidry na lata  2016-2023 jest  dokumentem  strategicznym,  który za cel

stawia  tworzenie  szczegółowej  koncepcji  i  wizji  rozwoju  miejscowości.  Odnowa  i  rozwój  wsi  jest

wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze miejsce zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna

postawa mieszkańców. Plan zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na lata

2016 - 2023.

Dokument  określa  generalny  kierunek  rozwoju  miejscowości  oraz  umożliwia  planowe  realizowanie

działań  ukierunkowanych  na  tworzenie  jak  najkorzystniejszych  warunków  rozwoju  wsi  i  życia  jej

mieszkańców. Przeprowadzona wnikliwa diagnoza i dogłębna analiza potrzeb otwierają szansę nie tylko na

pozyskanie środków zewnętrznych w nowej perspektywie finansowej, ale również gwarantują celowość i

skuteczność podejmowanych działań.



PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI KOŚMIDRY NA LATA 2016 – 2023
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Wstęp

Od dłuższego  czasu  na  spotkaniach  sołeckich  cześć  mieszkańców zgłaszała  potrzebę  opracowania

Planu  Odnowy  Miejscowości  Kośmidry, motywując  to  tym,  że  uchwalenie  takiego  dokumentu  może

stanowić  niezbędny warunek przy ubieganiu  się  o środki  finansowe z  dotacji  unijnych takich  jak  np.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 - 2020), a tym samym może

być  wielkim  krokiem  w  rozwoju  sołectwa.  Jednocześnie  proces  przygotowywania  Planu równa  się

przeprowadzeniu wnikliwej analizy potrzeb społeczności, zbadaniu mocnych i słabych stron miejscowości,

jej szans i zagrożeń co jest równoznaczne z przeprowadzeniem szczegółowej diagnozy.

W dniu 14 kwietnia 2016r. mieszkańcy sołectwa Kośmidry znaczącą większością głosów podjęli uchwalę

o przyjęciu Planu Odnowy Miejscowości Kośmidry.

Plan Odnowy Miejscowości Kośmidry jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego i ma na

celu stworzenie szczegółowej koncepcji  i  wizji  rozwoju naszej miejscowości.  Odnowa i  rozwój  wsi  są



wypadkową wielu działań, wśród których pierwsze miejsce zajmuje aktywność, zaangażowanie i solidarna

postawa  mieszkańców,  dlatego  też  w  przygotowaniu  dokumentu  od  samego  początku  uczestniczyli

aktywnie mieszkańcy Kośmidr.

Plan zawiera działania długofalowe, określone w horyzoncie czasowym na lata 2016 – 2023. Określa

generalny kierunek rozwoju  oraz przedstawia  metody i narzędzia jego wdrażania.  Ponadto umożliwia

planowe realizowanie działań ukierunkowanych na tworzenie jak najkorzystniejszych warunków rozwoju

wsi i życia mieszkańców. 

Plan jest dokumentem żywym i będzie podlegał stałej aktualizacji, tak aby zawsze dopasowywać się do

aktualnych potrzeb mieszkańców.

1. Charakterystyka miejscowości Kośmidry

1.1 Stan aktualny

Kośmidry  (z  niemieckiego  -  Kosmeden)  to  wieś  sołecka  położona  w  województwie  warmińsko–

mazurskim,  w  powiecie  gołdapskim,  w  gminie  Gołdap.  W latach 1975 –  1998 miejscowość należała

administracyjnie do  województwa suwalskiego. W latach 1999 – 2001 wieś wchodziła w skład  powiatu

olecko–gołdapskiego.

Rys. 1. Lokalizacja miejscowości Kośmidry na terenie gminy Gołdap.



Wieś położona jest w północno – wschodniej części województwa warmińsko – mazurskiego, w pobliżu

granicy państwowej z obwodem kaliningradzkim, 4 km na południowy zachód od Gołdapi, która jest dla

mieszkańców wsi głównym ośrodkiem administracyjnym.

Rys. 2. Położenie miejscowości – źródło  www.zumi.pl.

1.2 Ludność

W miejscowości Kośmidry na dzień 18 kwietnia 2016r. zameldowanych było 344 osoby.
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Tab.1. Zestawienie informacyjne o osobach z bazy Rejestru Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi.

1.3 Rys historyczny

Wieś powstała w ramach kolonizacji północno – wschodnich terenów Prus Książęcych. Nie zachował się

przywilej  lokacyjny,  ale ze źródeł  rachunkowych wynika,  iż  założona ona została w 1567 roku przez

starostę  Wawrzyńca  Rocha.  Zajmowała  obszar  29,5  łana  na  prawie  chełmińskim,  natomiast  sołtys

posiadał dwa łany. Wieś nazywano Kosmedi lub Kossmeden; ostatecznie utrwaliła się forma Kosmeden.

Wieś  poważnie  ucierpiała  podczas  epidemii  dżumy  na  początku  XVIII  wieku;  zmarło  wówczas  99

mieszkańców. Kośmidry należały do parafii ewangelickiej w Gołdapi. 

Liczba mieszkańców w poszczególnych latach:

1) 1857 r. – 287 osób,

2) 1933 r. – 248 osób,

3) 1939 r. – 208 osób.



Ry

s. 3. Kośmidry w roku 1938 – źródło bildarchiv-ostpreussen.de. Rys.4. Kośmidry w roku 1938 –  zbliżenie

na usytuowanie osad - źródło bildarchiv-ostpreussen.de.



Rys. 5. Rzeka Gołdapa pomiędzy wsią Kośmidry i Skocze - zdjęcie z 1944 roku.

Rys. 6. Istniejące do dziś zabudowania (wówczas dom Państwa Kobrzinowski)  - zdjęcie z 1937 roku.

W latach 1985 - 1987 we wsi Kośmidry zostało wybudowane osiedle domków dwurodzinnych głównie dla

pracowników  tutejszego  Państwowego  Gospodarstwa  Rolnego.  Było  ono jedynym  pracodawcą  dla

znacznej  większości  mieszkańców. Po przejściu  na  gospodarkę  rynkową  w  1991  roku  majątek  po

zlikwidowanych PGR-ach został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Część ziem

zostało sprzedanych, część wydzierżawionych, a część pozostaje nadal niezagospodarowana.



Likwidacja PGR-u była przyczyną powstania wielu problemów społecznych. Utrata źródła dochodu przez

znaczącą część mieszkańców oraz likwidacja zaplecza socjalnego spowodowały znaczne pogorszenie

warunków życia  ludności  Kośmidr.  Doprowadziło  to  z  kolei  do  nieodwracalnych  zmian w strukturach

lokalnej społeczności, która nie miała możliwości dostosowania się do nowych warunków gospodarczo -

ekonomicznych. Nastąpił gwałtowny wzrost bezrobocia.

1.4 Powierzchnia

Obręb Kośmidry zajmuje powierzchnię 935,86 ha, w tym między innymi:

1) łąki i pastwiska – 201,19 ha,

2) lasy i grunty zadrzewione – 117,05 ha,

3) sady – 0,15 ha,

4) grunty orne – 478,28 ha,

5) zabudowa na użytkach rolnych – 21,22 ha,

6) grunty zabudowane i zurbanizowane – 40,71 ha 

2. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości

2.1 Zasoby przyrodnicze

Miejscowość Kośmidry leży w odległości  4  km od miasta  Gołdap bezpośrednio  przy drodze gminnej

Gołdap  –  Rogale  –  Żabin.  Teren  sołectwa  posiada  mało  urozmaiconą  rzeźbę  terenu  określaną  jako

nizinną.  Cały  obszar  charakteryzuje  się  niewielkimi  deniwelacjami  powierzchni  terenu  z  nielicznymi

pagórkami. 

Przez całą powierzchnię terenu, wśród pól i pastwisk wije się w kierunku zachodnim rzeka Gołdapa, której

brzegi porastają szuwary, a jej dorzecze jest ostoją bobrów. W Kośmidrach na rzece Gołdapie znajduje

się próg wodny i most łączący Kośmidry ze wsiami Łobody i Bałupiany. Gołdapa jest cenionym szlakiem

kajakowym.

Na terenie sołectwa znajduje się również wiele stawów hodowlanych i  zbiorników retencyjnych,  które

doskonale wkomponowują się krajobraz okolicy. 

Na terenie Kośmidr zalegają gleby różnego pochodzenia i składu mineralnego. Negatywną cechą tych

gleb jest słabe lub okresowe uwilgotnienie oraz ich stosunkowo duża kwasowość. Dominują gleby III i IV

klasy bonitacyjnej. 

Kośmidry nie wyróżniają się specjalnymi cechami florystycznymi. Tutejsze lasy,  w przeważającej ilości

sosnowe, nie są monotonne, gdyż występuje tu także: brzoza, dąb, olsza szara i wiele innych gatunków.

Podszycie lasów w zależności od gleb jest różne. Na glebach słabych, podszycie leśne stanowi uboga

roślinność.

2.2 Szlaki rowerowe

Bezpośrednio lub w najbliższym sąsiedztwie Kośmidr przebiegają dwa szlaki rowerowe:

1. szlak  żółty  (pierścieniowy)  34  km  –  prowadzi  pierścieniem  z  Gołdapi,  od zachodniej  strony,  na

wschód, do Galwieć. Szlak przecina w trzech miejscach rowerowy szlak GreenVelo, rowerowy szlak



zielony,  rowerowy szlak czerwony,  pieszy szlak czerwony,  zielony i  niebieski.  Z Gołdapi  wygodna

ścieżka  rowerowo  -  piesza  prowadzi  do  Kośmidr,  Jabłońskich  w kierunku  Tatarskiej  Góry,  dalej

malowniczymi polami prowadzi do Puszczy Rominckiej,  w kierunku Galwieć, gdzie doprowadzi do

szlaku GreenVelo, czerwonego szlaku rowerowego i MOR.

Rys.7. Żółty (pierścieniowy) szlak rowerowy.

4. szlak  niebieski  (zachodni)  –  33  km -  rozpoczyna się  przy gołdapskich  tężniach  i  prowadzi  w

kierunku zachodnio - poludniowym, do Boćwinki. Po drodze zobaczymy m.in. pozostałości kwatery

Luftwaffe  H.  Göringa  w lesie  Kumiecie,  unikalne  walory  przyrody,  budynki  z  czasów pruskich

i wiele innych atrakcji. Z miejscowości Boćwinka można wrócić do Gołdapi szlakiem GreenVelo.



Rys.8. Niebieski (zachodni) szlak rowerowy.

2.3 Infrastruktura społeczna

Na terenie Kośmidr brakuje ośrodka kulturalnego w formie świetlicy wiejskiej, a także miejsca, w którym

można  aktywnie,  na  sportowo  spędzać  wolny  czas.  Istnieje  tylko  malutkie  boisko  do  piłki  nożnej

zbudowane w poprzednich latach z Funduszu Soleckiego.

Brakuje  również  wiaty  rekreacyjnej  służącej  jako  miejsca  spotkań  i  organizacji  integrujących  lokalną

społeczność imprez okolicznościowych oraz placu zabaw dla najmłodszych.

W związku z brakiem w miejscowości placówek oświatowych dzieci do szkół dowożone są autobusami do

Gołdapi.

Centrum miejscowości,  w którym mieszkańcy mogą zaspokoić potrzeby integracji  i nawiązać kontakty

stanowią tereny sąsiadujące z kaplicą. Kaplica powstała na początku lat 90-tych z inicjatywy ówczesnego

proboszcza  parafii  pw. Najświętszej  Marii  Panny  Matki  Kościoła  w  Gołdapi  –  księdza  Aleksandra

Smędzika przy czynnym zaangażowaniu mieszkańców.

W bezpośrednim sąsiedztwie kaplicy znajduje się niewielkie boisko, słabo zagospodarowany plac zabaw i

przystanek  dla  dzieci  dojeżdżających  do  szkoły.  Niestety,  zły  stan  dróg  wewnętrznych,  chodników

doprowadzających do centrum wsi oraz nienależyty stan istniejącej infrastruktury rekreacyjnej (boiska,

placu zabaw) nie zapewnia należytego bezpieczeństwa.

2.4 Gospodarka i rolnictwo

Wieś posiada 935,86 ha gruntów, z tego m. in.: 

1. łąki i pastwiska – 201,19 ha,

2. lasy i grunty zadrzewione – 117,05 ha,

3. sady – 0,15 ha,



4. grunty orne – 478,28 ha.

Głównymi uprawami są zboża, ziemniaki. Część gospodarstw zajmuje się produkcją zwierzęcą:

1)hodowla bydła,

2)hodowla trzody chlewnej

Większość mieszkańców wsi utrzymuje się z pracy zarobkowej świadczonej głównie w Gołdapi: sklepy,

firmy produkcyjne (Iryd, Border Yacht, Nord Ost, NC Koperty, A&G KOPERTY. Część mieszkańców wsi

utrzymuje się również z pracy zarobkowej za granicą lub z pracy dorywczej. 

2.5 Zbytki

1)cmentarz ewangelicki z połowy XIX wieku

3. Analiza SWOT miejscowości

W procesie  opracowywania  Planu  Odnowy  Miejscowości  Kośmidry niezbędnym  było  dokonanie  tzw.

Analizy SWOT. Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej

sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych):

1)S  (Strengths) –  mocne  strony:  wszystko  to  co  stanowi  atut,  przewagę,  zaletę  analizowanego

obiektu,

2)W (Weaknesses) – słabe strony:  wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego

obiektu,

3)O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej

zmiany,

4)T (Threats)  – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo

zmiany niekorzystnej. 

W niektórych  wykładniach  mówi  się:  mocne  strony  i  słabe  strony,  to  czynniki  wewnętrzne,  szanse  i

zagrożenia — to czynniki zewnętrzne.

W innej interpretacji:  mocne strony i słabe strony to cechy stanu obecnego, a szanse i zagrożenia, to

spodziewane zjawiska przyszłe. Wreszcie u niektórych autorów: mocne strony i słabe strony to czynniki

zależne od nas (te, na które mamy wpływ planistyczny i zarządczy), a szanse i zagrożenia, to czynniki

obiektywne, na które nie mamy bezpośredniego wpływu sprawczego. 

3.1 Mocne strony

1. bliskie sąsiedztwo (4 km) głównego centrum administracyjno - gospodarczego - miasta Gołdap,

2. nowa droga i trasa pieszo - rowerowa łącząca Kośmidry z miastem Gołdap,

3. kaplica wiejska,

4. zintegrowana, aktywna społeczność lokalna,

5. cicha i spokojna okolica,

6. nieskażone środowisko naturalne.



3.2 Słabe strony

1) brak infrastruktury społecznej,

1.niski poziom dochodu na mieszkańca,

4. brak miejsca spotkań kulturalnych,

4. infrastruktura drogowa wymagająca modernizacji,

1.brak bezpiecznych ciągów pieszych,

3) brak dostępu do szybkiego internetu,

4) brak parkingu przed kaplicą,

5) niska liczba podmiotów gospodarczych,

6) wysokie bezrobocie,

7) nieatrakcyjny wygląd miejscowości,

8) brak miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców,

9) brak placu zabaw dla najmłodszych,

10) niewystarczająca oferta zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

11) brak tablic informacyjnych.

3.3 Szanse

12) możliwość pozyskania środków zewnętrznych na rozwój miejscowości, 

13) promocja wsi,

14) zwiększenie aktywności mieszkańców,

15) szybki internet,

16) rozbudowanie infrastruktury społecznej i kulturowej i udostępnienie jej dla mieszkańców,

17) wykorzystanie szlaków rowerowych i pieszych w celu zwiększenia atrakcyjności wsi,

18) rozbudowa infrastruktury technicznej,

19) wzrost zainteresowania mieszkalnictwem poza miastami.

3.4 Zagrożenia

1) stały odpływ ludzi młodych,

2) brak wystarczających środków własnych na współfinansowanie projektów, 

3) wysokie bezrobocie,

4) niski standard dróg wewnętrznych i gminnych,

5) znikoma ilość połączeń komunikacji publicznej,



6) demoralizacja młodzieży, poprzez brak zajęcia w czasie wolnym.

4. Planowane kierunki rozwoju.

4.1 Wizja rozwoju miejscowości

Kośmidry  to  niewielka  miejscowość,  w  której  mieszkańcy  aktywnie  uczestniczą  w życiu  społecznym.

Interesują  się  rozwojem  swojej  miejscowości.  Widzą  szansę  zwiększenia  swoich  dochodów poprzez

świadczenie usług poza rolnictwem. Powstanie Centrum Kulturalno - Rekreacyjne, które będzie miejscem

spotkań ludności, zapewni jeszcze lepsze kontakty między mieszkańcami wsi.

Wybudowanie placu zabaw, ścieżek pieszo - rowerowych oraz remont dróg wpłyną korzystnie na rozwój,

zapewnią odnowę wsi oraz zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców (szczególnie tych najmłodszych).

Modernizacja oświetlenia i budowa instalacji burzowej przyczyni się do ochrony środowiska oraz poprawi

jakość  życia  ludzi.  Instalacja  niezbędnej  infrastruktury  oraz  poprawa  wyglądu  wsi  przyczyni  się  do

zwiększenia jej atrakcyjności. 

4.2 Priorytety i zadania

Mając  na  uwadze  mocne  i  słabe  strony  miejscowości  Kośmidry  oraz  wizję  rozwoju  wsi  przyjęto

następujące  obszary  priorytetowe,  które  są  gwarancją  realizacji  zadań  zmierzających  do  spełnienia

wyznaczonej dla wsi wizji: 

4.2.1 Priorytet 1: Rozwój infrastruktury społecznej - Centrum Kulturalno - Rekreacyjne

Budowa małego centrum kulturalnego i rekreacyjnego, w którym będą mogli spotykać się mieszkańcy wsi,

a młodzież i dzieci bezpiecznie bawić się i uprawiać sport będzie kluczowym czynnikiem sprzyjającym

rozwojowi istniejących mieszkańców i napływu nowych. Istnienie Centrum spowoduje większą wymianę

informacji , przyczyni się do silniejszej integracji społeczeństwa oraz pobudzi ich aktywizację zawodową.

W priorytecie tym należy należy wyznaczyć szczególnie następujące działania:

1) budowa  świetlicy  wiejskiej  na  potrzeby  dzieci  i  młodzieży  oraz  osób  starszych  i reszty

mieszkańców wraz z parkingiem i oświetleniem ,

2) wyposażenie świetlicy, boisk i wiaty rekreacyjnej w niezbędny sprzęt,

3) budowa wiaty rekreacyjnej z miejscem na grilla i ognisko,

4) modernizacja boiska do piłki nożnej – wyposażenie w oświetlenie i ławki dla widzów, bezpieczne

bramki,

5) budowa boiska do koszykówki i piłki siatkowej,

6) doposażenie placu zabaw dla dzieci,

7) instalacja siłowni na powietrzu,

8) stworzenie możliwości dostępu do szybkiego internetu.

4.2.2 Priorytet 2: Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury technicznej

Ważna potrzebą na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jest realizacja następujących działań:

1. modernizacja istniejącego oświetlenia wewnątrz wsi na oświetlenie energooszczędne,



2. modernizacja, wymiana nawierzchni  drogi wewnątrzosiedlowej wraz z chodnikami,

3. budowa instalacji burzowej osiedla mieszkaniowego, 

4. przebudowa  drogi  gminnej  (wymiana  nawierzchni  na  asfaltową  lub  betonową)  przebiegającej

przez całą wieś,

5. remont drogi gminnej biegnącej od drogi głównej do starego torowiska,

6. remont drogi gminnej biegnącej od drogi głównej do posesji Państwa Pokorskich,

7. remont drogi gminnej Kośmidry – Jabłońskie w celu polepszenia warunków na szlaku rowerowym

– żółtym (połączenie ze szlakiem GreenVelo),

8. remont drogi gminnej Kośmidry- Bałupiany wraz z naprawą mostu nad rzeką Gołdap,

9. budowa parkingu przy kaplicy,

10. budowa nowego przystanku autobusowego wraz z oświetleniem,

11. wymiana (rozbudowa) wiaty przystankowej dla dzieci szkolnych, która znajduje się przy kaplicy

wewnątrz osiedla.

4.2.3 Priorytet 3: Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności wsi

Na poprawę estetyki wsi wpłynie realizacja następujących zadań:

1) uporządkowanie terenu wzdłuż drogi powiatowej Gołdap – Rogale – Żabin,

2) uporządkowanie terenu wzdłuż drogi wewnątrzosiedlowej,

3) uporządkowanie terenu wokół boiska wraz z nasadzeniem zieleni,

4) montaż koszy na śmieci w miejscowości i wzdłuż ścieżki rowerowo – pieszej.

Natomiast na zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności wsi wpłynie:

 oświetlenie ścieżki rowerowo – pieszej Gołdap- Kośmidry,

 montaż ławeczek  służących o odpoczynku wzdłuż ścieżki rowerowo – pieszej Gołdap- Kośmidry,

 montaż ławek wzdłuż drogi wewnątrzosiedlowej,

 montaż stojaków na rowery – przy świetlicy i kaplicy,

 uporządkowanie terenu zabytkowego cmentarza ewangelickiego  połowy XIX wieku,

 instalacja tablic informacyjnych na terenie sołectwa.

5. Monitorowanie Planu, zasady jego aktualizacji i promocja

Podmiotem wdrażającym  Plan  Odnowy Miejscowości  Kośmidry  na  lata  2016-2023 w zakresie  zadań

inwestycyjnych jest Burmistrz Gołdapi. Burmistrz konsultuje realizację Planu z Sołtysem i Radą Sołecką,

co jednocześnie zapewni jego stałe monitorowanie przez przedstawicieli Sołectwa. 

Informacja  o  realizacji  Planu będzie  regularnie  przedstawiana  mieszkańcom na zebraniach wiejskich.

Zakłada się aktualizację  Planu,  szczególnie w przypadku konieczności  wprowadzenia korekt  wartości

planowanych zadań i ich zakresu, a także pojawienia się nowych inicjatyw mieszkańców, mających na

celu poprawę jakości życia społeczności wsi Kośmidry.  



Z inicjatywą zmiany  Planu mogą występować sami mieszkańcy poprzez pisemne wnioski składane na

zebraniach wiejskich oraz Sołtys wraz z Radą Sołecką.

Burmistrz występuje z inicjatywą zmiany  Planu w przypadku konieczności dokonania korekt wartości i

zakresu  realizacji  zadań  inwestycyjnych.  Założenia  aktualizacji  powinny  być  konsultowane  z

mieszkańcami sołectwa, aby zapewnić im jak najszerszą możliwość udziału w kształtowaniu własnego

wizerunku miejscowości Kośmidry.

Należy zadbać o spójność projektowanych zmian z założeniami innych gminnych planów oraz dokonać

wnikliwej oceny możliwości finansowania zadań.

Upowszechnianie informacji o Planie będzie następujące:

8) tekst Planu będzie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu oraz udostępniany do wglądu w

formie wydruku w siedzibie Urzędu i u Sołtysa,

9) wszelkie zmiany Planu będą podlegały zasadom wymienionym w punkcie wyżej.

Kompetencję do uchwalenia  Planu Odnowy Miejscowości  Kośmidry na lata 2016 - 2023,  a także do

uchwalenia  jego  zmiany  ma  wyłącznie  Zebranie  Wiejskie  na posiedzeniach  zwoływanych  w  trybie

określonym  w  Statucie  Sołectwa.  Sołtys  przedstawia  uchwalony  przez  mieszkańców  Plan do

zatwierdzenia (przyjęcia) Radzie Miejskiej w Gołdapi za pośrednictwem Burmistrza Gołdapi.



6. Harmonogram działań  

Lp. Nazwa działania Planowany termin Szacunkowy koszt
(zł) 

Źródła
finansowania 

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury społecznej – Centrum Kulturalno-Rekreacyjne 

1. Budowa świetlicy wiejskiej na 
potrzeby dzieci i młodzieży oraz 
osób starszych i reszty 
mieszkańców wraz z parkingiem i 
oświetleniem. 

2019 - 2020 530 000,00 PROW 2014-2020, 
środki gminne

2. Wyposażenie świetlicy, boisk i 
wiaty rekreacyjnej w niezbędny 
sprzęt. 

2017 - 2020 60 000,00 PROW 2014-2020, 
środki gminne

3. Budowa wiaty rekreacyjnej z 
miejscem na grilla i ognisko. 

2017 - 2018 60 000,00 PROW 2014-2020, 
środki gminne

4. Modernizacja boiska do piłki 
nożnej – wyposażenie w 
oświetlenie i ławki dla widzów, 
bezpieczne bramki. 

2020 - 2022 140 000,00 Środki gminne

5. Budowa boiska do koszykówki i 
piłki siatkowej. 

2022 - 2023 80 000,00 Środki gminne

6. Doposażenie placu zabaw dla 
dzieci. 

2017 - 2018 30 000,00 PROW 2014-2020, 
środki gminne

7. Instalacja siłowni na powietrzu. 2023 25 000,00 Środki gminne

8. Stworzenie możliwości dostępu do
szybkiego internetu.

2021 25 000,00 Środki gminne, 
środki zew.

                                                                                      Razem 950 000,00 

Priorytet 2: Poprawa bezpieczeństwa i rozwój infrastruktury technicznej. 

9. Modernizacja istniejącego 
oświetlenia wewnątrz wsi na 
oświetlenie energooszczędne.

2019 - 2020 48 000,00 NFOŚiGW, środki 
gminne 

10 Modernizacja, wymiana 
nawierzchni drogi 
wewnątrzosiedlowej wraz z 
chodnikami. 

2018 - 2020 980 000,00 Środki gminne

11. Budowa instalacji burzowej osiedla
mieszkaniowego. 

2019 - 2020 260 000,00 Środki gminne

12. Przebudowa drogi gminnej 
(wymiana nawierzchni na 
asfaltową lub betonową) 
przebiegającej przez całą wieś. 

2021 - 2023 1 540 000,00 Środki zew., środki 
gminne

13. Remont drogi gminnej biegnącej 
od drogi głównej do starego 
torowiska.

2023 650 000,00 Środki gminne

14. Remont drogi gminnej biegnącej 
od drogi głównej do posesji 
Państwa Pokorskich.

2017 - 2018 150 000,00 Środki gminne

15. Remont drogi gminnej Kośmidry – 
Jabłońskie w celu polepszenia 
warunków na szlaku rowerowym –
żółtym (połączenie ze szlakiem 
GreenVelo). 

2019 - 2021 340 000,00 Środki gminne

16. Remont drogi gminnej Kośmidry- 
Bałupiany wraz z naprawą mostu 
nad rzeką Gołdap. 

2022 - 2023 420 000,00 Środki gminne



17. Budowa parkingu przy kaplicy. 2021 - 2022 35 000,00 Środki gminne

18. Budowa nowego przystanku 
autobusowego wraz z 
oświetleniem. 

2019 25 000,00 Środki gminne

19. Wymiana (rozbudowa) wiaty 
przystankowej dla dzieci 
szkolnych, która znajduje się przy 
kaplicy wewnątrz osiedla. 

2021 15 000,00 Środki gminne

                                                                                    Razem 4 463 000,00

Priorytet 3: Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności wsi. 

20. Uporządkowanie terenu wzdłuż 
drogi powiatowej Gołdap – Rogale
– Żabin. 

2018 - 2019 15 000,00 Powiat gołdapski 
(droga powiatowa)

21. Uporządkowanie terenu wzdłuż 
drogi wewnątrzosiedlowej. 

2018 12 000,00 Środki gminne

22. Uporządkowanie terenu wokół 
boiska wraz z nasadzeniem 
zieleni. 

2017 - 2019 10 000,00 PROW 2014-2020, 
środki gminne

23. Montaż koszy na śmieci w 
miejscowości i wzdłuż ścieżki 
rowerowo – pieszej. 

2018 - 2019 10 000,00 Środki gminne

24. Oświetlenie ścieżki rowerowo – 
pieszej Gołdap- Kośmidry. 

2022 - 2023 861 000,00 Środki gminne

25. Montaż ławeczek  służących do 
odpoczynku wzdłuż ścieżki 
rowerowo – pieszej Gołdap- 
Kośmidry.

2019 10 000,00 Środki gminne

26. Montaż ławek wzdłuż drogi 
wewnątrzosiedlowej. 

2020 8 000,00 Środki gminne

27. Montaż stojaków na rowery – przy 
świetlicy i kaplicy. 

2017 - 2018 3 500,00 PROW 2014-2020, 
środki własne

28. Uporządkowanie terenu 
zabytkowego cmentarza 
ewangelickiego  połowy XIX 
wieku. 

2022 - 2023 56 000,00 Środki gminne, 
środki zew.

29. Instalacja tablic informacyjnych na 
terenie sołectwa. 

2023 10 000,00 Środki gminne

                                                                                    Razem 995 500,00 

                                                             Razem priorytety 1-3 6 408 500,00 

* Wymienione działania planowane do współfinansowania z udziałem środków zewnętrznych realizowane będą 

wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych i zabezpieczenia środków 

finansowych przez Radę Miejską w Gołdapi w budżecie Gminy Gołdap na dany rok. 



                                                                  UCHWAŁA Nr                                                                               
                                                        RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
                                                                    z dnia 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Gołdap,

obrębie ewidencyjnym Bałupiany, oznaczonego numerami działek: 222/33, 222/36, 222/37, 222/13.

                                                                                 
        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U z
2016r., poz.778) oraz art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016, poz. 446),
Rada Miejska w Gołdapi uchwala co następuje:

     § 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Gołdap, obrębie
ewidencyjnym Bałupiany, oznaczonego numerami działek: 222/33, 222/36, 222/37, 222/13, przedstawiony w treści niniejszej
uchwały i na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

 
    2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

 
  1) załącznik nr 2 – zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

  2) załącznik nr 3 – zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej,  które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,  zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

     § 2. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Gołdap”  uchwalonego uchwałą Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 03.07.2015r.

  1) obszar w granicach planu znajduje się w strefie I miasta Gołdap, podstrefie oznaczonej symbolem IC i opisanej w studium
jako  podstrefa  przyspieszonego  rozwoju,  związana  z  lokalizacją  działalności  gospodarczej  w  sąsiedztwie  przejścia
granicznego i drogi krajowej.

     § 3. Zakres i granice planu określa Uchwała Nr XI/81/2015r. Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 2 września 2015r., w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Gołdap,
obrębie ewidencyjnym Bałupiany, oznaczonego numerami działek: 222/33, 222/36, 222/37, 222/13.

     § 4.  Przedmiotem regulacji  prawnych zawartych w planie jest przeznaczenie terenu o powierzchni około 15ha pod
zabudowę produkcyjną, magazyny i składy wraz z zielenią towarzyszącą i drogą umożliwiającą dojazd i dojście do terenów
położonych poza granicą opracowania planu. Teren objęty planem położony jest w sąsiedztwie Specjalnej Suwalskiej Strefy
Ekonomicznej  (SSSE)  Podstrefy  Gołdap,  w  obrębie  ewidencyjnym  Bałupiany  w  gminie  Gołdap.  Obszar  SSSE  jest
przedmiotem oddzielnego planu objętego odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Gołdapi.

     § 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

  1)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

  2)  przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

  3) terenie  -  należy  przez  to  rozumieć  teren  o  określonym  przeznaczeniu,  wyznaczony  na  rysunku  planu  liniami
rozgraniczającymi;

  4)  przeznaczeniu  terenu  -  należy  przez  to  rozumieć  funkcję  zabudowy  oraz  zasady  zabudowy  i  zagospodarowania
obowiązujące na wydzielonym terenie;

  5)  linii  rozgraniczającej - należy przez to  rozumieć  linię  wyznaczoną na rysunku planu oddzielającą tereny o różnym
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu; 

  6)  nieprzekraczalnej  linii  zabudowy –  należy przez to  rozumieć linię  wyznaczona na  rysunku planu,  której  nie  wolno
przekroczyć przez najdalej wysunięte elementy budynku;

  7) terenach działalności gospodarczej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy związanej z produkcją, przetwórstwem,
usługami rzemieślniczymi oraz magazynów i składów a także towarzyszącą infrastrukturę techniczną i komunikację;



  8) zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć zieleń niską i wysoką komponowaną w celu izolacji akustycznej i widokowej;

                                                                                     Rozdział I

                            Ustalenia w zakresie przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenów

     § 6. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte zostały w poniższej tabeli:

Symbol  terenu
na rysunku planu

                        Ustalenia szczegółowe dotyczące wyodrębnionych terenów

             
               P

Teren zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów. Na tym terenie ustala się: 

1) lokalizację budynków o funkcji produkcyjnej, magazynowej i składów przystosowanych do
prowadzenia  działalności  gospodarczej,  lokalizację  budynków  towarzyszących  o  funkcji
socjalnej  i  biurowej  oraz  lokalizację  obiektów  infrastruktury  technicznej  i  elementów
zagospodarowania terenu związanych z realizacją tej zabudowy; 

2)  forma  architektoniczna  projektowanych  budynków  produkcyjnych  powinna  wynikać  z
technologii produkcji bez ograniczeń w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych
przy  czym  wysokość  budynków nie  związanych  z  produkcją  należy  ograniczyć  do  grupy
niskich  w  rozumieniu  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie;

3) do projektowanych budynków i  urządzeń z  nimi  związanych należy zapewnić  dojścia  i
dojazdy umożliwiające dostęp do drogi publicznej odpowiednio do przeznaczenia i sposobu
użytkowania  oraz  wymagań  dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej  określonych  w
przepisach odrębnych;

4) miejsca postojowe dla samochodów osobowych, samochodów ciężarowych (dostawczych)
oraz  zorganizowane  miejsca  przeładunku  należy  zlokalizować  w  granicach  działki  tj.  na
terenie zakładu produkcyjnego przy czym dla samochodów osobowych należy  zabezpieczyć
co najmniej 30 miejsc postojowych dla 100 pracowników zatrudnionych w zakładzie;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu tzn.: w odległości 10m od ulicy
Granicznej i wzdłuż granicy projektowanego obszaru GZWP ;  

      
6) maksymalny udział powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej
– 60 %;

7) minimalny udział  powierzchni  biologicznie czynnej  w odniesieniu do powierzchni  działki
budowlanej – 40 %.

       
            KDW

Teren drogi wewnętrznej. Na tym terenie ustala się:

1)  urządzenie  drogi  pieszo-jezdnej  o  szerokości  6,0m,  na  działce  ozn.  nr  geod.  222/13,
umożliwiającej dojazd i dojście do terenów położonych poza granicą opracowania planu;

2) urządzenie zjazdów na tereny inwestycyjne oznaczone symbolem P.

          
               ZI

Teren zieleni izolacyjnej. Na tym terenie ustala się:

1) urządzenie zieleni izolacyjnej w formie szpalerów drzew i krzewów wzdłuż ulicy Granicznej
przylegającej do terenu objętego planem i na obszarze projektowanego Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych (GZWP);

2) urządzenie zjazdów na tereny inwestycyjne oznaczone symbolem P.

     § 7.  Nieustalone w planie warunki zabudowy regulują (odpowiednio) właściwe przepisy budowlane. 

                                                                                    Rozdział II



                                  Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

     § 8. 1. W rozwiązaniach architektonicznych i techniczno-budowlanych należy dążyć do estetyzacji zabudowy poprzez:

  1)  kształtowanie  przestrzeni  przy  zastosowaniu  współczesnych  form  architektonicznych  i  nowoczesnych  technologii
budowlanych;

 
  2)  urządzenie zieleni o charakterze izolacyjnym w formie szpalerów drzew i krzewów, usytuowanych zwłaszcza wzdłuż dróg
i granic terenu; 

  3) urządzenie miejsc parkingowych i postojowych  oddzielonych od siebie zielenią;

  4) lokalizację  nośników reklamowych w postaci  szyldów reklamowych umieszczanych na elewacjach budynków lub (i)
wolnostojących  tablic  reklamowych,  zawierających  znaki  firmowe  (logo)  oraz  informacje  dotyczące  prowadzonej
działalności gospodarczej;

  5) zakaz budowy ogrodzeń murowanych pełnych oraz ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.

     § 9. W obszarze planu nie ustala się sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów. Do
czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się teren w użytkowaniu rolniczym.

            
                                                                                    Rozdział III

                               Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

     § 10. 1. Teren objęty planem położony jest poza obszarami chronionymi ustanowionymi na podstawie przepisów ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

     2. Na podstawie zaleceń wynikających z „Prognozy oddziaływania na środowisko”, sporządzonej na potrzeby planu,
ustala się priorytet wymagań ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu poprzez:

          
   1) pozostawienie naturalnej konfiguracji terenu;

   2) przestrzeganie wartości progowych poziomów hałasu w środowisku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska;

   3) korzystanie i ochronę wód zgodnie z ustawą Prawo wodne;

   4) każdy nowopowstały teren budowlany należy uzupełnić zielenią towarzyszącą, która będzie pełniła rolę izolacyjną i
środowiskotwórczą;

   5) wprowadzenie zadrzewień gatunkami rodzimymi, wprowadzenie nasadzeń zieleni ograniczającej rozprzestrzenianie się
hałasu i wibracji wzdłuż dróg, szczególnie na terenie GZWP;

   6) jako najwłaściwszy sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych uznaje się gminny system odprowadzenia ścieków;

   7) ogrzewanie budynków w oparciu o własne, indywidualne źródła ciepła, spełniające wymagania przepisów szczególnych
w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza;

   8) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód powierzchniowych;

   9)  gromadzenie  i  składowanie  wszelkich  odpadów w miejscach  do  tego  przeznaczonych  przy  zastosowaniu  metod
ekologicznych;

   
 10) zastosowanie ogrodzeń umożliwiających swobodną migrację zwierząt.

     3. Prognoza wykazała brak transgranicznych oddziaływań na środowisko.

                                                                                      Rozdział IV

                                          Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 



     § 11. Na obszarze planu nie występują zabytki, dobra kultury współczesnej czy krajobraz kulturowy wymagający ochrony.

   
                                                                                      Rozdział V

                                                          Ustalenia dotyczące obsługi komunikacji 

                                                                         
     § 12.  Obsługa komunikacyjna terenów w granicach planu realizowana będzie poprzez drogi dojazdowe wewnętrzne i
technologiczne powiązane z drogą publiczną klasy lokalnej (ul. Graniczna), przylegającą do terenu objętego planem oraz z
drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW, projektowanymi zjazdami z tych dróg.

                                                                                       Rozdział VI

                                        Ustalenia w zakresie realizacji systemów infrastruktury technicznej 

     § 13. 1. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych, przeciwpożarowych i technologicznych należy zapewnić z
istniejącej w ulicy Granicznej gminnej sieci wodociągowej Ø160.

      2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenów w granicach planu powinno nastąpić poprzez przyłączenie działek
budowlanych do istniejącej w ulicy Granicznej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 z przesyłem ścieków do oczyszczalni
w Gołdapi. 

     3. Wody opadowe  i roztopowe z dachów budynków należy odprowadzić bezpośrednio do gruntu na terenie własnej
działki natomiast przy odprowadzeniu wód opadowych z terenów mogących stanowić trwałe źródło zanieczyszczenia gruntu
tj. z dróg, placów i parkingów należy zastosować rozwiązania mające na celu ochronę wód powierzchniowych i podziemnych
stosownie do wymagań przepisów ochrony środowiska.

     4.  Ogrzewanie obiektów planuje się w oparciu o własne, indywidualne źródła energii,  niskoemisyjne i nieemisyjne,
spełniające  wymagania  przepisów  odrębnych  w  zakresie  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza.  Preferuje  się  stosowanie
kotłowni  olejowych  lub  gazowych,  ogrzewanie  elektryczne,  pompy ciepła,  kolektory  słoneczne  i  inne  odnawialne  źródła
energii.

    5.  Zasilanie elektroenergetyczne należy realizować zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, poprzez projektowane
urządzenia elektroenergetyczne tj. linie 15kV, stacje transformatorowe 15/0,4kV oraz  linie niskiego napięcia przy czym: 

  
  1) projektowane urządzenia elektroenergetyczne powinny być realizowane w ramach poszczególnych inwestycji w zakresie 

      wynikającym z potrzeb odbiorców przy zapewnieniu do nich dostępu z drogi publicznej;

  2) w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia awarii w sieci, upoważnionym przedstawicielom zarządcy 

      sieci należy umożliwić dostęp do elementów sieci i urządzeń elektroenergetycznych. 

     6. Obsługa telekomunikacyjna powinna rozwijać się w oparciu o projektowane sieci w zakresie wynikającym z potrzeb
odbiorców. Urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej należy realizować jako podziemne z rozprowadzeniem w terenach
przeznaczonych  pod  ciągi  komunikacyjne.  W przypadku  kolizji  z  siecią  TP S.A.  należy  ją  przebudować  przestrzegając
obowiązujących norm.

     7. Gazyfikacja obszaru objętego planem będzie możliwa po spełnieniu technicznych i ekonomicznych warunków budowy
sieci gazowej. W przypadku braku możliwości budowy sieci gazowej, zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne gazyfikacja na
tym terenie może być realizowana w odrębnych umowach zawartych między przedsiębiorstwem gazowniczym a inwestorem.

  1)  w  ciągach  projektowanych  dróg  należy  pozostawić  rezerwę  terenu  pod  lokalizację  przyszłych  gazociągów  z
uwzględnieniem warunków technicznych zawartych w przepisach odrębnych.

     8.  Gospodarkę odpadami  należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i
porządku w gminie. Na każdej działce budowlanej należy zapewnić urządzenia służące do czasowego gromadzenia odpadów
stałych stosownie do potrzeb obiektu zgodnie z przepisami budowlanymi.

        § 14.  1 Projektowane urządzenia infrastruktury technicznej powinny być realizowane w ramach poszczególnych
inwestycji  dla  ich  wewnętrznych  potrzeb  przy  czym  przebieg  i  parametry  urządzeń  technicznych  zostaną  ustalone  w
projektach budowlanych sporządzonych dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

     2. W granicach planu nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy.  



                                                                                  
                                                                                    Rozdział VII

                                            Ustalenia w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów 

                                oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  wynikające z przepisów odrębnych

   
     § 15. Obszar objęty planem położony jest w strefie „C” ochrony uzdrowiskowej. Nowe przedsięwzięcia inwestycyjne na
obszarze planu należy realizować z uwzględnieniem ograniczeń, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. U. z
2012r. poz. 651), a w szczególności zakazu:

  
   1)  lokalizowania uciążliwych obiektów budowlanych w tym zakładów przemysłowych;

   2) pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce lecznicze;

   3) prowadzenia robót melioracyjnych i innych działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych;

   4) prowadzenia działań mających negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości
lecznicze klimatu;

   5) wyrębu drzew leśnych i parkowych, z wyjątkiem cięć pielęgnacyjnych i wyrębu określonego w planie urządzenia lasu 

     
     § 16. 1. Uciążliwość wynikająca z lokalizacji obiektów budowlanych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
powinna uwzględniać przepisy odrębne, w tym przepisy dotyczące ochrony środowiska.

     2. Zgodnie z art. 73 ust.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz. 1232 z późn.
zm.),  w obrębie zwartej  zabudowy miast  i  wsi  zabroniona jest  budowa zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

     3. Wyklucza się lokalizowanie zakładów stwarzających zagrożenia:

1)  dla  życia   lub zdrowia  ludzi,  w szczególności  dla  użytkowników nieruchomości  zlokalizowanych w otoczeniu  obszaru
opracowania planu;

2) dla bezpieczeństwa i jakości płodów rolnych wytwarzanych w otoczeniu obszaru opracowania planu.

     § 17.  Część obszaru objętego planem, znajduje się w zasięgu projektowanego obszaru ochronnego Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych (GZWP) nr 202 Sandr Gołdap.

     § 18.  Na obszarze w granicach planu nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi, tereny górnicze
oraz tereny  zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. 

     § 19.  Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów odrębnych.

                                                                                    Rozdział VIII

                                                Ustalenia dotyczące zasad i warunków podziału terenu

     § 20. 1. Granice własności nieruchomości powinny pokrywać się z istniejącym podziałem terenu.

     2. Dopuszcza się wtórny podział geodezyjny terenu, przy czym podział terenów przeznaczonych pod zabudowę powinien
spełniać warunki dla działki budowlanej, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. 

     3. Plan nie obejmuje obszarów wymagających przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości.

                                                                                     Rozdział IX 

                                     Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej 

                                                               
     § 21. Na terenach w granicach planu nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 



                                                                                      Rozdział X

                                                                 Zasady w zakresie obrony cywilnej 

     § 22. 1. Oświetlenie zewnętrzne zakładów pracy należy przystosować do systemu zaciemniania i wygaszania w okresie
podwyższonej obronności Państwa.

    
     2. Układ projektowanych dróg powinien być przystosowany do zapewnienia sprawnej ewakuacji w okresie zagrożenia.

     3. Parametry projektowanych dróg dojazdowych i technologicznych powinny umożliwiać dojazd i dostęp dla jednostek
ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej.

     4. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb przeciwpożarowych należy zapewnić z gminnej sieci wodociągowej przy czym cały
teren  objęty planem powinien być  wyposażony w hydranty  rozmieszczone na sieci  wodociągowej  zgodnie z  przepisami
odrębnymi.

                                                                                     
                                                                                     Rozdział XI

                                                                                Przepisy końcowe

     § 23. 1.  Na podstawie art. 36 ust.4 ustawy, dla terenów objętych planem ustala się dla naliczenia jednorazowej opłaty z
tytułu wzrostu wartości nieruchomości  stawkę w wysokości:

  1) 30% dla terenu oznaczonego symbolem P;

  2) 1% dla terenu oznaczonego symbolem ZI;

     2. Dla terenu oznaczonego symbolem KDW, będącego własnością gminy Gołdap, nie ustala się stawki dla naliczenia
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

     § 24.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.

                   
     §  25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.

                                                                                                  

                                                                                      
                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej   

Andrzej Pianka

                                                                                                              

                                                                                                        Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr    

                                                                                                        RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI           

                                                                                                                           z dnia  

                                             
                                                   Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Gołdap, obrębie
ewidencyjnym Bałupiany, oznaczonego numerami działek: 222/33, 222/36, 222/37, 222/13.

Do projektu w/w planu nie wniesiono uwag.

                                                                                       



                                                                                                                            
                                                                                                            Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY Nr    

                                                                                                              RADY MIEJSKIEJ W GOŁDPI

                                                                                                                             z dnia 

Rozstrzygnięcie  o  sposobie realizacji  zapisanych w planie inwestycji  z  zakresu infrastruktury technicznej,  które
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach  publicznych.

Na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Gołdap, obrębie
ewidencyjnym  Bałupiany,  oznaczonego  numerami  działek:  222/33,  222/36,  222/37,  222/13,  nie  przewiduje  się  realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Uzasadnienie:

Uchwałą Nr XI/81/2015  z dnia 2 września 2015r., Rada Miejskiej w Gołdapi przystąpiła do sporządzenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  położonego  w  gminie  Gołdap,  obrębie
ewidencyjnym Bałupiany, oznaczonego numerami działek: 222/33, 222/36, 222/37, 222/13.

Przedłożony  plan  nie  narusza  ustaleń  „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego  Miasta  i  Gminy Gołdap”   uchwalonego  uchwałą  Nr  IX/63/2015 Rady Miejskiej  w Gołdapi
z dnia 03.07.2015r.  Obszar w granicach planu znajduje się w strefie I  miasta Gołdap,  podstrefie oznaczonej
symbolem IC i opisanej w studium jako podstrefa przyspieszonego rozwoju, związana z lokalizacją działalności
gospodarczej w sąsiedztwie przejścia granicznego i drogi krajowej.

    Przedmiotem regulacji  prawnych zawartych w planie jest  przeznaczenie terenu o powierzchni około
15ha pod zabudowę produkcyjną, magazyny i składy wraz z zielenią towarzyszącą i drogą umożliwiającą dojazd
i  dojście  do  terenów  położonych  poza  granicą  opracowania  planu.  Teren  objęty  planem  położony  jest  w
sąsiedztwie  Specjalnej  Suwalskiej  Strefy Ekonomicznej  (SSSE)  Podstrefy Gołdap,  w obrębie  ewidencyjnym
Bałupiany w gminie Gołdap. Obszar SSSE jest przedmiotem oddzielnego planu objętego odrębną uchwałą Rady
Miejskiej w Gołdapi.

Podstrefa Gołdap Suwalskiej  Specjalnej  Strefy Ekonomicznej dysponuje już tylko kilkoma hektarami
wolnych gruntów inwestycyjnych.  Niedawno przed³u¿ono termin działalności  SSSE w Polsce do 2026 roku.
Warto zabezpieczyć dodatkowe tereny  w celu przyciągnięcia inwestorów do Gołdapi.

Od wielu lat trwaj¹ trójstronne rozmowy między Gmin¹ Gołdap, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna
w Suwałkach i Agencji Nieruchomości Rolnych w Suwa³kach  maj¹ce na celu powiększenie obszaru  SSSE o
tereny będące własnością ANR, oznaczone numerami ewidencyjnymi: 222/33, 222/36, 222/37. Na prośbę Gminy
Gołdap Agencja Nieruchomości Rolnych w Suwa³kach wstrzyma³a sprzeda¿ tych nieruchomości. Jednocześnie
Gmina  Gołdap zobowiązała  się  do przeznaczenia  powyższych  terenów na  rozwój  SSSE w nowym Studium
Uwarunkowań i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap, a po jego uchwaleniu  do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z up. Burmistrza
mgr inż. arch. Beata Kołakowska

p. o. KIEROWNIKA
Wydział Gospodarki Przestrzennej

Ochrony Środowiska i Nieruchomości







UCHWAŁA NR ………..
RADY MIEJSKIEJ w GOŁDAPI

z dnia ...................... 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków w Gminie Gołdap.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.  Dz.  U. z  2015r.  Poz.  139 ze zm.),
uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy opłat:
1) za wodę pobieraną z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Gołdap, a
dostarczanej  przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji   Sp.  o.  o.   z siedzibą w Gołdapi w
wysokości 3,67 zł za 1 m3 plus obowiązujący podatek VAT,
2)  za  wprowadzanie  ścieków do gminnych  urządzeń  kanalizacyjnych  w Gminie  Gołdap  i  za  zrzut
ścieków  z  pojazdów  asenizacyjnych  w  punktach  zlewnych  w  wysokości  5,78  zł  za  1  m3  plus
obowiązujący podatek VAT.

§ 2.1.  Zatwierdza się taryfy opłat  abonamentowych w Gminie Gołdap za utrzymanie w gotowości
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  w zł za miesiąc:
1) dla dostarczania wody: 
a) przepływ wodomierza do 2,5 m3/h (wodomierz DN 15-20) 2,75 zł/m-c ,
b) przepływ wodomierza do 6,0 m3/h (wodomierz DN 25-32) 5,50 zł/m-c,
c) przepływ wodomierza do 15,0 m3/h (wodomierz DN 40-50) 14,85 zł/m-c,
d) przepływ wodomierza do 40,0 m3/h (wodomierz DN 65-80) 35,89 zł/m-c,
e) przepływ wodomierza pow. 40,0 m3/h (wodomierz DN 100-125) 85,25 zł/m-c,
f) odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego, mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej 1,00
zł/m-c,
g) odbiorca rozliczany wg wodomierza przy punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym
3,70 zł/m-c,
h) odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 2,75 zł/m-c, 
2) dla odbioru ścieków: 
a) przepływ wodomierza do 2,5 m3/h (wodomierz DN 15-20) 0,81 zł/m-c, 
b) przepływ wodomierza do 6,0 m3/h (wodomierz DN 25-32) 1,62 zł/m-c,
c) przepływ wodomierza do 15,0 m3/h (wodomierz DN 40-50) 6,48 zł/m-c,
d) przepływ wodomierza do 40,0 m3/h (wodomierz DN 65-80) 10,53 zł/m-c,
e) przepływ wodomierza pow. 40,0 m3/h (wodomierz DN 100-125) 24,30 zł/m-c,
f) odbiorca rozliczany wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody 0,81 zł/m-c.
2. Do taryf określonych w ust. 1 dolicza się obowiązujący podatek VAT.

§ 3. Taryfy obowiązują w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                  Andrzej Pianka

                                                           



                                                                    Uzasadnienie

Z wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenie

ścieków zwróciło się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gołdapi, które prowadzi

działalność gospodarczą  w zakresie  zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i  zbiorowego odprowadzania

ścieków.  Na podstawie art. 24. ustawy cytowanej w uchwale taryfy podlegają zatwierdzeniu przez Radę

Miejską. Zatwierdzona taryfa zgodnie z zapisem art.20 ust.1 obowiązuje przez rok.

Do wniosku PWiK Sp. z o.o. przedłożyło niezbędne informacje, t.j.:

1. Uzasadnienie wniosku o zatwierdzenie taryf.

2. Szczegółową kalkulację cen i stawek opłat.

3. Sprawozdanie finansowe za 2015r.

W rezultacie, po przyjęciu proponowanych taryf cena wody brutto wyniesie 3,96 zł/m3 (wzrost o 0,45

zł/m3, tj. o 12,92 %), natomiast cena za odprowadzenie ścieków wyniesie  6,24  zł/m3 (wzrost o 0,26

zł/m3, tj. o 4,39 %). Łączny wzrost stawki za wodę i odprowadzenie ścieków wyniesie  0,71 zł/m3, tj. o

7,54 %.

W związku z prawidłowo złożonym wnioskiem, przedkładam projekt uchwały o zatwierdzeniu taryf.

W załączeniu:  wniosek  o  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego

odprowadzania ścieków.


