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WSTĘP
Raport o stanie Gminy Gołdap za 2019 rok przedstawia informacje o Gminie Gołdap w okresie
od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Dane pochodzą ze zbiorów Urzędu Miejskiego
w Gołdapi, jednostek organizacyjnych gminy, spółek komunalnych i instytucji kultury na terenie
Gminy Gołdap oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

1. GMINA GOŁDAP – PODSTAWOWE DANE
1.1.

Położenie, powierzchnia, demografia

Rys. 1.1. Mapa Gminy Gołdap.

Źródło: Portal GeoPortal.

Gołdap jest gminą miejsko-wiejską, położoną w północno-wschodniej części województwa
warmińsko-mazurskiego, przy granicy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Gmina
Gołdap położona jest w czterech mezoregionach: Puszczy Rominckiej, Krainie Węgorapy,
Wzgórzach Szeskich i Pojezierzu Zachodniosuwalskim. Przez jej obszar przepływają rzeki:
Gołdapa i Jarka oraz znajdują się jeziora: Jezioro Gołdap, Kołki, Rakówek, Ostrówek. Na terenie
gminy zlokalizowana jest część Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Gmina należy
do obszaru funkcjonowania Zielone Płuca Polski, na terenie którego dominuje polityka mająca
na celu zachowanie i wzmocnienie funkcji ekologicznej.
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Rys. 1.2. Logo Gołdapi.

Źródło: Materiały własne.

Gmina Gołdap obejmuje obszar 361,73 km2, w tym: użytki rolne stanowią 62%, użytki leśne 26%.
Gmina zajmuje 46,86% powierzchni powiatu gołdapskiego, sąsiaduje z gminami: Banie Mazurskie,
Dubeninki, Kowale Oleckie.
Rys. 1.3. Widok z lotu ptaka – Gołdap.

Źródło: Materiały własne.

Gołdap posiada status uzdrowiska o profilu borowinowo - klimatycznym. Na terenie gminy
funkcjonuje sanatorium, pijalnia wód mineralnych i leczniczych. Na terenie gminy znajdują
się ścieżki rowerowe, pieszo-rowerowe Green Velo oraz urządzenia zewnętrzne do ćwiczeń
nad jeziorem Gołdap oraz w centrum miasta.
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Demografia
Na koniec 2019 roku w gminie Gołdap zameldowanych było 19 848 osób, w tym 50,9% stanowiły
kobiety. Od 1 stycznia do 31 grudnia urodziło się 199 dzieci (w tym 108 dziewcząt
i 91 chłopców), zaś zmarło 217 osób.
Tab.1.1.Stan ludności w latach 2018 – 2019.
Rok

Liczba ludności na 31.12.2018
zameldowanych w gminie
Gołdap

Urodzenia dzieci, które są
zameldowane w gminie
Gołdap

Pobyt stały

K

Pobyt czasowy

Zgony osób ostatnio
zameldowanych w gminie
Gołdap

M

2018

19 663

450

106

119

177

2019

19 461

448

108

91

217

Źródło: Opracowanie własne.

Liczba mieszkańców się zmniejsza, jest mniej rodzących się dzieci i więcej osób umierających.
Liczbę urodzeń oraz zgonów przedstawia tabela 1.1.
Tab. 1.2. Stan ludności gminy Gołdap z podziałem na miasto i wieś (31.12.2019 r.).
Pobyt czasowy

Pobyt stały

Razem

Wieś

111

6 406

6 517

Miasto

337

13 055

13 392

Razem

448

19 461

19 909

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela przedstawia dane dotyczące ilości mieszkańców z podziałem na obszar miejski i wiejski
gminy oraz rodzaj meldunku (pobyt stały lub pobyt czasowy). Wynika z niej, że na obszarze
wiejskim było zameldowanych 6 517 osób, zaś na terenie miasta było zameldowanych 13 392
osób. Różnica między liczbą meldunków - 19 909, a liczbą mieszkańców - 19 848 wynika z faktu,
iż 61 osób zameldowanych jest jednocześnie na pobyt stały i czasowy.

1.2.

Władze lokalne

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina jest podstawową
jednostką samorządu terytorialnego w Polsce. Wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym
i na własną odpowiedzialność. Rolę gminy szczegółowo określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713).
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym a przede
wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców.
Gmina realizuje swoje zadania poprzez organy: radę gminy (organ stanowiący i kontrolny)
oraz burmistrza (organ wykonawczy). Rada gminy może w obrębie gminy tworzyć mniejsze
jednostki administracyjne (tzw. jednostki pomocnicze gminy): sołectwa, dzielnice, osiedla lub inne
jednostki.
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Rada Miejska w Gołdapi
Organem uchwałodawczym jest Rada Miejska w Gołdapi, która liczy 15 radnych.
Skład Rady Miejskiej kadencji 2018 – 2023
1. Wojciech Hołdyński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi;
2. Zbigniew Jan Mieruński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi;
3. Józef Wawrzyn – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi;
4. Wioletta Anuszkiewicz;
5. Marian Chmielewski;
6. Teresa Dzienis;
7. Zdzisław Janczuk;
8. Zbigniew Makarewicz;
9. Marian Mioduszewski;
10. Beata Maria Otto;
11. Janina Pietrewicz;
12. Krystyna Sadowska;
13. Zofia Syperek;
14. Monika Wałejko;
15. Mirosław Zajączkowski.

Burmistrz
Burmistrz Gołdapi, Tomasz Rafał Luto złożył ślubowanie na drugą kadencję podczas
I Sesji Rady Miejskiej w Gołdapi 23 listopada 2018 r.
Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej oraz zadania gminy określone przepisami prawa,
w szczególności w zakresie:
 ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody
oraz gospodarki wodnej;


gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

 wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną
oraz gaz;


ochrony zdrowia;



pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;



wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;



gminnego budownictwa mieszkaniowego;



edukacji publicznej;
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 kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami;


kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;



targowisk i hal targowych;



zieleni gminnej i zadrzewień;



cmentarzy gminnych;

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu
przeciwpowodziowego;
 utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
administracyjnych;
 polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej;
 wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków
do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności
obywatelskiej;


promocji gminy;

 współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);


współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Poza tym Burmistrz:


przedkłada Radzie projekty uchwał;

 opracowuje programy rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju;


gospodaruje mieniem komunalnym;



wykonuje budżetu;



zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy, Burmistrz podlega Radzie Miejskiej w Gołdapi.
Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Gołdapi i jednostek
organizacyjnych.

1.3.

Jednostki organizacyjne Gminy

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i samorządowych instytucji kultury w 2019 roku:
1) Urząd Miejski w Gołdapi (jednostka budżetowa);
2) Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi
(jednostka budżetowa);
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3) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (jednostka
budżetowa);
4) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi (jednostka budżetowa);
5) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi (jednostka budżetowa);
6) Szkoła Podstawowa w Pogorzeli (jednostka budżetowa);
7) Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie (jednostka budżetowa);
8) Szkoła Podstawowa w Jabłońskich (jednostka budżetowa) – dodano od września 2019;
9) Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Gołdapi (jednostka budżetowa);
10) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi (jednostka budżetowa);
11) Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi (jednostka budżetowa);
12) Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” w Gołdapi (jednostka budżetowa);
13) Dom Kultury w Gołdapi (samorządowa instytucja kultury);
14) Biblioteka Publiczna w Gołdapi (samorządowa instytucja kultury);
15) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Gołdapi (spółka komunalna);
16) Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(spółka komunalna).

1.4. Jednostki pomocnicze Gminy
Rys. 1.4. Mapa jednostek pomocniczych.

Źródło: Materiały własne.

Rada Miejska w Gołdapi w obrębie gminy wyodrębniła mniejsze jednostki pomocnicze:
5 osiedli na terenie miasta i 32 sołectwa na terenie gminy Gołdap.
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Tab. 1.3. Wykaz Sołectw w Gminie Gołdap po podziale – 32 Sołectwa.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nazwa sołectwa
Babki
Bałupiany
Barkowo
Bitkowo
Botkuny
Dunajek
Dzięgiele
Galwiecie
Główka
Górne
Grabowo
Jabłońskie
Jany
Jeziorki Wielkie
Juchnajcie
Konikowo
Kośmidry
Kowalki
Kozaki
Łobody
Marcinowo
Nasuty
Niedrzwica

24
25
26
27
28
29
30
31
32

Osowo
Pietraszki
Pogorzel
Rożyńsk Wielki
Siedlisko
Skocze
Suczki
Wiłkajcie
Zatyki

Miejscowości wchodzące w skład sołectwa
Babki, Żelazki
Bałupiany, Piękne Łąki
Barkowo
Bitkowo
Botkuny, Bronisze, Czarnowo Wielkie, Jurkiszki, Kolniszki, Szyliny
Dunajek, Dunajek Mały
Dzięgiele
Galwiecie, Kołkowo
Dąbie, Boćwinka, Boćwiński Młyn, Główka, Kalniszki, Okrasin
Górne, Regiele
Grabowo
Jabłońskie, Włosty, Rostek
Jany, Osieki
Jeziorki Wielkie, Jeziorki Małe, Gieraliszki, Zielonka
Juchnajcie, Sokoły
Konikowo
Kośmidry
Kowalki
Kozaki, Wrotkowo, Janowo, Jabramowo
Łobody, Grygieliszki
Marcinowo, Wronki Wielkie
Nasuty, Kamionki, Rudzie
Niedrzwica, z wyłączeniem obszaru Podstrefy Gołdap Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej (z ulicami: Ekonomiczna,
Przemysłowa, Graniczna, Strefowa), oraz drogowego przejścia
granicznego Gołdap – Gusiew
Osowo
Pietraszki, Mażucie, Użbale
Pogorzel
Rożyńsk Wielki, Rożyńsk Mały, Nowa Boćwinka
Siedlisko
Skocze
Błażejewo, Suczki, Pietrasze
Wiłkajcie, Somaniny
Zatyki, Wilkasy

Źródło: Opracowanie własne.

Na początku 2019 roku Gmina Gołdap była podzielona na 6 osiedli. W sierpniu 2019 roku
Rada Miejska w Gołdapi dokonała zmiany podziału miasta poprzez połączenie osiedla nr 5
i osiedla nr 6 w jedno większe osiedle nr 5.
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Tab. 1.4. Wykaz Rad Osiedli w Gminie od września 2019 roku.
Lp.
1

Numer
osiedla
Osiedle 1

2

Osiedle 2

3

Osiedle 3

4

Osiedle 4

5

Osiedle 5

Ulice wchodzące w skład osiedla
Górna 1, Źródlana, Partyzantów 20, 26, 28, Cicha, Fryderyka Chopina,
Franciszka Mereckiego, Józefa Bema, Kombatantów, Mała, Marii Konopnickiej,
Michała Kajki, Kościuszki, Łokietka, Wysoka, Zielona, Partyzantów 27, 27A, 27B,
Konstytucji 3 Maja, Królewiecka, Krzywa, Osiedle I, Osiedle II, Partyzantów 16A,
16B, 16C, 16E, 18A, 21, 23A, 23B, 23C, Wojska Polskiego, Wolności, Pod
Piękną Górą.
Armii Krajowej nr parzyste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Ełcka, Jaćwieska,
Lwowska, Ogrodowa, Olecka, Partyzantów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12a, 14,
Polna, Tatyzy, Warszawska, Warsztatowa, Wileńska, Armii Krajowej
nr nieparzyste 19-33.
11 Listopada, Osiedle Młodych, Żeromskiego 11 bez nr 12, 12A do końca,
Spokojna, Szkolna, Wąska, Górna 5, 7A, 7C, 11, 15, 17, 21, 23, 25, Górna 4,
Matejki, Mickiewicza, Plac Zwycięstwa bez nr 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17c, 17d,
Podgórna, Armii Krajowej 1, 1A, 3, 11, 11A, 13, 15, 15A-D, 17.
Żeromskiego 1-7, 8, 8A, 9, 10, 12, 12A, Słoneczna, Paderewskiego 1, 3, 5, 7,
Lipowa 2, Paderewskiego strona parzysta 2-30, Paderewskiego strona
nieparzysta 7A-17, Krótka, Armii Krajowej 34 do końca, Boczna, Emilii Plater,
Generała Sikorskiego, Klonowa, Księdza Popiełuszki, Nad Jarem, Osiedle Emilii
Plater, Paderewskiego 23, 25, 29, 32, 32A, 34, 35-do końca, Różana, Malarska,
Stanisława Mikołajczyka, Topolowa, Reymonta, Suwalska od nr 1 do 14, Plac
Zwycięstwa nr 14, 15, 16, 17, 17a, 17b, 17c, 17d.
Nadbrzeżna; Bagienna; 1 maja 1,1a,3 nr parzyste od 2 do 14; Cmentarna;
Gumbińska; Mazurska; Okrzei; Przytorowa; Spacerowa; Wiosenna; Lipowa 1,3do końca; Ustronie; Zatorowa; Suwalska nr 15 do końca; Kolejowa; Dolna;
Okrężna; Cisowa; Świerkowa; 1 Maja nr nieparzyste od 5 do końca, nr parzyste
od 16 do końca; Akacjowa; Brzozowa; Bukowa; Jaworowa; Jeziorowa; Jodłowa;
Leśna; Łączna; Modrzewiowa; Pagórkowa; Plażowa; Promenada; Zdrojowa;
Sosnowa; Sportowa; Wczasowa; Wierzbowa; Stadionowa, Zadumy.

Źródło: Opracowanie własne.

1.5.

Finanse

Budżet Gminy Gołdap realizowany był zgodnie z Uchwałą Nr IV/42/2018 Rady Miejskiej
w Gołdapi z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gołdap
na 2019 rok, która określała źródła dochodów oraz przeznaczenie wydatków. Realizacja inwestycji
przebiegała gównie w oparciu o przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak
również inwestycje określone na dany rok w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej.
W trakcie roku budżet gminy zmieniono 12 Uchwałami Rady Miejskiej w Gołdapi
i 30 Zarządzeniami Burmistrza Gołdapi.
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Tab. 1.5. Plan i wykonanie budżetu Gminy Gołdap w 2019 roku.
Nazwa

Plan budżetu

Plan budżetu

na początek
2019 r.

na koniec 2019 r.

Dochody

Dokonane
zmiany

Wykonanie
budżetu
w 2019 r.

Stopień
wykonania
(%)

101 433 346,46 zł

108 790 632,78 zł

7 357 286,32 zł

109 553 138,34 zł

100,70%

dochody bieżące

87 040 127,00 zł

95 795 614,44 zł

8 755 487,44 zł

96 983 891,27 zł

101,24%

dochody majątkowe

14 393 219,46 zł

12 995 018,34 zł

- 1 398 201,12 zł

12 569 247,07 zł

96,72%

115 458 963,85 zł

123 885 058,61 zł

8 426 094,76 zł

114 479 165,85 zł

92,41%

wydatki bieżące

86 765 723,85 zł

99 549 580,95 zł

12 783 857,10 zł

94 695 057,52 zł

95,12%

wydatki majątkowe

28 693 240,00 zł

24 335 477,66 zł

-4 357 762,34 zł

19 784 108,33 zł

81,30%

Deficyt

14 025 617,39 zł

15 094 425,83 zł

1 068 808,44 zł

4 926 027,51 zł

32,63%

Przychody

17 738 588,63 zł

21 554 646,00 zł

3 816 057,37 zł

21 294 646,00 zł

98,79%

3 712 971,24 zł
6 460 220,17 zł
2 747 248,93 zł
Rozchody
Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok.

6 253 220,17 zł

96,80%

Wydatki

Dochody
Wysokość osiąganych dochodów świadczy o pozycji finansowej jednostki samorządu
terytorialnego.
Dochody budżetu gminy to dochody własne, subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa.
Szczegółowe określenie źródeł dochodów gminy, zasady ich ustalania i gromadzenia określa
ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Dochodami mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające
zwrotowi, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.
Zgodnie z Konstytucją, dochody własne gminy obejmują wszelkie dochody jednostek samorządu
terytorialnego z wyjątkiem subwencji ogólnych i dotacji celowych.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) dzieli dochody gminy na grupy.
Pierwszą z nich są wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków.
Zalicza się do niej następujące podatki:
 podatek od nieruchomości;
 podatek rolny;
 podatek leśny;
 podatek od środków transportowych;
 opodatkowanie w formie karty podatkowej;
 podatek od spadków i darowizn;
 podatek od czynności cywilnoprawnych.
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Drugą grupę dochodów własnych gminy stanowią wpływy z opłat:
 skarbowej;
 targowej;
 uzdrowiskowej;
 eksploatacyjnej;
 innych, stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.
Udziały w podatkach dochodowych, stanowiących dochód budżetu państwa są powszechnie
stosowaną formą dochodów jednostek samorządu terytorialnego, traktowaną jako metoda
równoważenia budżetów samorządu terytorialnego. Stanowią one:
 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, określony w ustawie
wynosi 38,08%;
 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.
Pozostałe dochody gminy, tj.: kary umowne, wpływy z najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia gminy,
odsetki od lokat terminowych, odsetki od nieterminowych wpłat, odszkodowania
za uszkodzone mienie, wpływy z tytułu usług opiekuńczych, wpłaty za wyżywienie
w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
Planowane na początku 2019 roku dochody budżetowe Gminy Gołdap – 101 433 346,46 zł.
Planowane na koniec 2019 roku dochody budżetowe Gminy Gołdap – 108 790 632,78 zł.
W trakcie roku 2019 plan dochodów wzrósł o 7 357 286,32 zł.
Dochody budżetu Gminy Gołdap w 2019 roku wykonano w kwocie 109 553 138,34 zł,
co stanowi 100,70% planu. W 2019 roku wypracowano o 762 505,56 zł więcej dochodów
niż planowano i o 2 318 360,79 zł więcej w stosunku do roku 2018.
Wykres 1. Realizacja dochodów budżetowych Gminy Gołdap w 2019 roku.
dochody bieżące

14 393 219 zł
87 040 127 zł

PLAN DOCHODÓW
01.01.2019

dochody majątkowe

12 995 018 zł

12 569 247 zł

95 795 614 zł

96 983 891 zł

PLAN DOCHODÓW
31.12.2019

REALIZACJA
DOCHODÓW
31.12.2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok.
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Dochody bieżące wykonano na bardzo dobrym poziomie – ponad 101%. Dochody majątkowe
stanowiły ponad 87,33% wykonania do planu z początku roku i 96,72% wykonania do planu
na koniec 2019 roku.
Tab. 1.6. Struktura dochodów budżetowych Gminy Gołdap wykonanych w 2019 roku.
Nazwa

2019

Procentowy udział w dochodach
ogółem
Dochody własne
36 132 462,73 zł
32,98 %
Dotacje
47 414 769,61 zł
43,28 %
Subwencje
26 005 906,00 zł
23,74 %
Razem dochody
109 553 138,34 zł
x
Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok.
Wykres 2.Struktura dochodów budżetowych Gminy Gołdap wykonanych w 2019 roku.

dochody własne;
36 132 463 zł;

subwencje;
26 005 906 zł;

dotacje;
47 414 769 zł;
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok.

Dotacje stanowią najwyższy udział w dochodach ogółem – 43,28%. Są to dotacje na realizację
zadań zleconych oraz własnych jak również dotacje z Unii Europejskiej. Od 2016 roku znaczącym
źródłem dochodów gminy jest dotacja z programu rządowego „500+”.
Dochody własne, na których pozyskanie gmina ma wpływ, m.in.: podatki i opłaty lokalne, dochody
z najmu i dzierżawy majątku gminy, otrzymane odszkodowania i inne stanowią
– 32,98 %.
Otrzymane subwencje to 23,74 % wykonanych dochodów ogółem.
Tab.1.7. Dochody własne Gminy Gołdap wg źródeł w 2019 roku.
Nazwa
Dochody własne

2019

Procentowy udział w dochodach
własnych

36 132 462,73 zł

x

podatki

14 013 366,11zł

38,78%

opłaty lokalne

3 246 922,60 zł

8,99%
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Nazwa

2019

Procentowy udział w dochodach
własnych

udział w PIT

12 324 958,00 zł

34,11%

udział w CIT

373 078,53 zł

1,03%

6 174 137,48 zł

17,09%

pozostałe

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok.

Wykres 3. Dochody własne Gminy Gołdap według źródeł w 2019 roku.

pozostałe;
6 174 137 zł

podatki lokalne;
14 013 366 zł

udział w CIT;
373 079 zł

udział w PIT;
12 324 958 zł
opłaty lokalne;
3 246 923 zł
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok.

Największy udział w dochodach własnych a zarazem jeden z ważniejszych dochodów
to wpływy z podatków lokalnych – 38,78%. Udział w podatku PIT – 34,11%. Wpływy
z podatków stanowią narzędzie niezbędne do finansowania zadań gminy, przyczyniają się
do jej rozwoju zarówno pod względem społecznym jak również inwestycyjnym.
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Wykres 4. Dochody na 1 mieszkańca w latach 2015 - 2019.
6 000
5 000

5 351

4 000
3 000

3 831

4 123

5 503

4 624

2 000
1 000
0

2015

2016

2017

2018

2019

Dochód ogółem na 1 mieszkańca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Gołdap za 2019 rok.

Dochody Gminy Gołdap z roku na rok wzrastają. Obrazuje to dochód obliczony na jednego
mieszkańca. Od 2015 roku z kwoty – 3 831 zł dochodu na jednego mieszkańca wzrósł
do kwoty – 5 503 zł. Świadczy to o dobrej kondycji gminy.

Wydatki
Wydatki są odzwierciedleniem realizacji zadań wykonywanych przez gminę, określonych
w odrębnych przepisach, pozostające w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.
W budżecie wyodrębnia się wydatki bieżące i majątkowe, w szczególności przeznaczone na:
 zadania własne gminy;
 zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami;
 zadania przejęte do realizacji w drodze umów lub porozumień;
 zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
 pomoc rzeczową lub finansową innym jednostkom;
 programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych.
Do wydatków bieżących zaliczamy: wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakupy
towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek
i realizacją ich statutowych zadań, koszty zadań zleconych do realizacji jednostkom zaliczanym
i niezaliczanym do sektora finansów publicznych.
Wydatki majątkowe obejmują: wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji
oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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W wielkości poszczególnych rodzajów wydatków znajdują odbicie kierunki i zakres zadań
powierzonych gminie do wykonania. W strukturze wydatków bieżących największą część stanowią
wydatki na finansowanie pomocy społecznej, edukacji i wychowania, rodziny. Poza wyżej
wymienionymi, gmina również ponosi wydatki w zakresie gospodarki komunalnej, która obejmuje
m.in. ochronę środowiska, utrzymanie zieleni, utrzymanie urządzeń komunalnych, gospodarkę
mieszkaniową, utrzymanie dróg i ulic, kulturę, sport, turystykę.
Planowane na początku 2019 roku wydatki budżetowe Gminy Gołdap – 115 458 963,85 zł.
Planowane na koniec 2019 roku wydatki budżetowe Gminy Gołdap – 123 885 058,61 zł.
W trakcie roku 2019 plan wydatków wzrósł o 8 426 094,76 zł.
Wydatki budżetu Gminy Gołdap w 2019 roku zrealizowano w kwocie 114 479 165,85 zł,
co stanowi 92,41% planowanych wydatków ogółem. Więcej o 3 984 210,90 zł niż w roku 2018, tj.
około 3,60%.
Wykres 5. Realizacja wydatków budżetowych Gminy Gołdap w 2019 roku.
wydatki bieżace

28 693 240 zł

86 765 724 zł

PLAN WYDATKÓW
01.01.2019

wydatki majątkowe

24 335 478 zł

99 549 581 zł

PLAN WYDATKÓW
31.12.2019

19 784 108 zł

94 695 058 zł

WYKONANIE WYDATKÓW
31.12.2019

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok.

Na planowane wydatki bieżące w kwocie 99 549 580,95 zł wydatkowano 94 695 057,52 zł,
co stanowi 95,12%. Planowane wydatki majątkowe – 24 335 477,66 zł zrealizowano
na poziomie 19 784 108,33 zł, co stanowi 81,30%.
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Wykres 6. Wydatki majątkowe Gminy Gołdap w latach 2015 - 2019.
30 000 000

25 195 349,49 zł

25 000 000
20 000 000

19 784 108,33 zł
16 620 097,46 zł

15 000 000
10 000 000

9 358 837,56 zł

5 000 000
0

2 340 951,40 zł
2015

2016

2017

2018

2019

wydatki majątkowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych Gminy Gołdap.

Wydatki majątkowe (inwestycje, zakupy inwestycyjne, dotacje majątkowe) w Gminie Gołdap
realizowane były zgodnie z zadaniami ujmowanymi w uchwałach w sprawie budżetu Gminy Gołdap
oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Wykres 7. Wydatki Gminy Gołdap przypadające na 1 mieszkańca w latach 2015 - 2019.
7 000
6 000
5 000

4804,14

4 000
3 000

3489,29

0

459,31
2015

5750,12

1257,25

993,73

3763,88

2 000
1 000

5513,72

115,14
2016

819,13
2017

Wydatki ogółem na 1 mieszkańca

2018

2019

Wydatki majątkowe na 1 mieszkańca

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Gołdap za 2019 rok.

Zobowiązania, przychody i rozchody Gminy Gołdap
W celu sfinansowania zamierzeń inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
i innych inwestycji, Gmina Gołdap ma możliwość finansowania ich przychodami pochodzącymi
z pożyczek, kredytów czy też emisji obligacji.
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Stan zadłużenia na koniec 2019 roku to kwota 45 405 406,00 zł, co stanowi 41,45% wykonanych
dochodów ogółem. Wzrost stopnia zadłużenia w 2019 roku spowodowany jest przede wszystkim
realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.
Tab.1.8. Zadłużenie Gminy Gołdap w latach 2015 – 2019.
Zadłużenie na dzień 31
grudnia

2015

2016

2017

2018

2019

38 665 951,58
zł

33 978 574,58
zł

33 978 574,58

36 605 626,17

45 405 406,00

zł

zł

zł

49,53%

40,53%

36,22%

34,14%

41,45%

Zadłużenie/dochodów

Źródło: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołdap za lata 2015 – 2019.

Wysokość zadłużenia jest planowana na bezpiecznym poziomie. W roku 2019 został spełniony
wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Przychody Gminy Gołdap w 2019 roku w wysokości 21 294 646,00 zł to środki pochodzące
z emisji obligacji – 15 000 000,00 zł oraz wolne środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych
– 6 294 646,00 zł.
Rozchody Gminy Gołdap w 2019 roku w łącznej wysokości 6 253 220,17 zł. Na spłatę kredytów
przeznaczono – 6 200 220,17 zł oraz udzielono pożyczki Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap
w kwocie 53 000,00 zł.
Spłacone kredyty w 2019 roku:





Bank Gospodarstwa Krajowego z roku 2009 – 1 014 953,00 zł;
Bank Millenium z roku 2010 – 3 094 957,57 zł;
PKO BP S.A. z roku 2011 – 1 415 544,00 zł;
Bank Ochrony Środowiska z roku 2012 – 674 765,60 zł;

Na obsługę długu publicznego w postaci odsetek od zaciągniętych kredytów
oraz wyemitowanych obligacji Gmina Gołdap wydatkowała w 2019 roku 1 150 100,08 zł.
W 2019 roku Gmina Gołdap udzieliła pożyczki Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap w kwocie
53 000,00 zł na dofinansowanie projektu: „Budowa wraz z doposażeniem Wiejskiego Centrum
Kultury w Kośmidrach w Gminie Gołdap”. Zwrot pożyczki nastąpił w 2020 roku.

1.6.

Działalność inwestycyjna

Łącznie na wydatki majątkowe w 2019 roku Gmina Gołdap przeznaczyła 19 695 013,56 zł.
Tab. 1.9. Inwestycje na drogach, chodnikach i ulicach w Gminie Gołdap.
Nazwa zadania inwestycyjnego

Wydatki w zł

Przebudowa wraz z rozbudową ul. Jeziorowej w Gołdapi (dokumentacja)

19 600,00

Przebudowa ul. Spokojnej

431 101,20

Ścieżka pieszo-rowerowa w m. Botkuny

245 632,17

Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 137016 N (Wronki WielkieJabłońskie) (Dokumentacja i wniosek o dofinansowanie)

66 213,00

Wykonanie miejsc parkingowych w Kolniszkach (fs Botkuny)

18 000,00
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Nazwa zadania inwestycyjnego

Wydatki w zł

Przebudowa drogi gminnej Somaniny-Łobody-Grygieliszki (Realizacja 20192020)
Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem
Budowa drogi Wilkasy-Zatyki (dokumentacja)

1 350 000,00
234 780,18
20 000,00

Przebudowa drogi dojazdowej przy Chopina 2 b (dokumentacja)
Dokumentacja techniczna przebudowy drogi przez Bronisze od drogi gminnej do
drogi powiatowej (Realizacja 2019-2020)
Przebudowa drogi osiedlowej żwirowej w m. Babki (przy bud. Wielorodzinnym)
Przebudowa wraz z rozbudową ul. Wczasowej w Gołdapi

8 856,00
32 000,00
181 480,71
19 105,00

Źródło: Opracowanie własne.

Tab.1.10. Inwestycje pozostałe.
Nazwa zadania inwestycyjnego

Wydatki w zł

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Gołdapi przy ul. Kościuszki 8

17 135,00

Wiata rekreacyjna w Jurkiszkach

14 514,00

Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Rudziach (fs Nasuty)
Wykonanie altany w Mażuciach i doposażenie placu zabaw (fs Pietraszki)
Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż jeziora Gołdap-dokumentacja
Rozwój funkcji uzdrowiskowej w Gołdapi poprzez urządzenie plaży i budowę
parku zdrojowego i kinezyterapeutycznego w Gołdapi

7 999,99
12 298,77
111 306,00
72 000,00

Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki
zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap

135 515,31

Przebudowa nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gołdapi

212 400,00

Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi

331 074,27

Monitoring wód jeziora Gołdap

12 500,00

Oświetlenie w Gminie Gołdap

107 020,76

Siłownie zewnętrzne w Gminie Gołdap

61 192,50

Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo - rekreacyjnego
Powiększenie gminnego zasobu mieszkań komunalnych w ramach polityki
mieszkaniowej Gminy Gołdap
Zakup działki 1280/3 obr. 0002 Gołdap2

100 361,30
1 734 961,38
269 545,00

Zakup traktorków do koszenia trawy

34 890,00

Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego
Zakup 2 kardiomonitorów, 2 holterów, 2 pomp infuzyjnych oraz zestawu
laryngoskopowego
Żrodło: Opracowanie własne.
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190 000,00
35 532,00

Tab. 1.11. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gołdap oraz pozostałe wydatki majątkowe
w 2019 roku.
Nazwa zadania inwestycyjnego

Wydatki w zł

Zwiększenie kapitału zakładowego PWIK sp. z o.o. w Gołdapi

500 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na inwestycje (budowa
chodnika w Zatykach)

50 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

1.7.

Środki zewnętrzne

Na inwestycje drogowe, termomodernizacje, rozwój infrastruktury edukacyjnej, sportowej
i kulturalnej oraz realizację projektów edukacyjnych i społecznych gmina pozyskuje środki
finansowe zewnętrzne.
Tab. 1.12. Projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych.
Lp.

Nazwa zadania

1.

Budowa zakładu przyrodoleczniczego wraz
z rozbudową Promenady Zdrojowej w
Uzdrowisku Gołdap
(lata realizacji 2017-2020)

2.

Przebudowa ul. Spokojnej (realizacja
2019)

3.

Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w
Gołdapi (lata realizacji 2019-2020)

4.

Łączne nakłady
finansowe w zł

Środki
zewnętrzne

Wkład własny

17 946 914,00

12 117 466,00

212 888,46

218 212,74

2 764 020,00

1 210 010,00

1 554 010,00

Budowa i przebudowa drogi gminnej we
wsi Kośmidry (lata realizacji 2019-2020)

2 760 594,00

1 208 547,00

1 552 047,00

5.

Termomodernizacja Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gołdapi i SP Nr 3 w Gołdapi
(lata realizacji 2018-2019)

1 334 664,55

1 074 878,67

259 785,88

6.

Zwiększenie Efektywności energetycznej w
budynkach SP Nr 1 i 2 w Gołdapi (lata
realizacji 2017-2020)

4 917 479,00

3 854 562,43

1 062 916,57

7.

Ochrona ptaków wodno-błotnych

351 687,50

67 560,50

25 859 488,06

16 831 998,69

RAZEM

30 064 380,00

W tym:

431 101,20

419 248,00
42 691 486,75

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań budżetowych.

Wyrównywanie szans i zmniejszanie barier architektonicznych i transportowych, a tym samym
niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, a szczególnie dzieciom i młodzieży jest kolejnym
działaniem podejmowanym przez Gminę Gołdap na rzecz osób potrzebujących wsparcia.
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Gmina ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskała
w roku 2019 dofinansowanie na łączną kwotę 223 359,52 zł.
Dzięki dofinansowaniu pięć szkół podstawowych poprawiło swoją infrastrukturę pod względem
poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi, Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza
Kościuszki w Gołdapi oraz Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi
przebudowano pomieszczenia higieniczno – sanitarne. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Grabowie wykonały podjazdy
dla niepełnosprawnych uczniów.
Tab. 1.13. Wykaz projektów realizowanych w ramach likwidacji barier.
LP.

Nazwa zadania (projektu)

Realizacja
Ogółem

1.

Likwidacja barier w Szkole Podstawowej Nr
1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja
Kopernika w Gołdapi. Dostosowanie
łazienek
do
potrzeb
osób
niepełnosprawnych

Środki własne
beneficjenta

Środki z PFRON
wydatkowane

271 195,67 zł

135 597,84 zł

135 597,83 zł

2.

Likwidacja barier komunikacyjnych –
zamontowanie podjazdu do wejścia do
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

47 601,00 zł

23 991,00 zł

23 610,00 zł

3.

Budowa
pochylni
niepełnosprawnych
Podstawowej
im.
w Grabowie

osób
Szkole
Kajki

29 828,39 zł

14 914,20 zł

14 914,19 zł

4.

Przystosowanie łazienek dla uczniów
niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
nr 5
im. Noblistów Polskich w Gołdapi

29 330,44 zł

14 665,22 zł

14 665,22 zł

5.

Adaptacja łazienek do potrzeb osób
niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej
nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

69 144,56 zł

34 572,28 zł

34 572,28 zł

447 100,06 zł

223 740,54 zł

223 359,52 zł

dla
przy
Michała

RAZEM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok.

2. DZIAŁALNOŚĆ GMINY W OPARCIU O STRATEGIE I PROGRAMY
2.1.

Planowanie przestrzenne

Obszar gminy Gołdap objęty jest obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap, zatwierdzonym Uchwałą
Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 3 lipca 2015 roku.
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Na terenie gminy Gołdap obowiązuje 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
które obejmują obszar 582ha.
Zarządzeniem nr 745/XI/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku Burmistrz Gołdapi przyjął „Analizę
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Gołdap w latach 2012-2016 i ocenę
aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Gołdap oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” i przedłożył
ją Radzie Miejskiej w Gołdapi. 30 listopada 2016 r. Uchwałą Nr XXX/201/2016 Rada Miejska
w Gołdapi przyjęła wyniki przedłożonej Analizy oraz wskazała Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w śródmieściu Gołdapi ograniczonych ulicami: Królewiecką,
Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską, zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/240/98 Rady Miejskiej
w Gołdapi z dnia 10 czerwca 1998 r. jako wymagający uaktualnienia. Zmiana w/w miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzona została uchwałą nr LXVI/411/2018 Rady
Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września 2018 r. ogłoszoną w Dz. URZ. WOJ. WARM – MAZ .2018,
poz. 5031 z dnia 21 listopada 2018 r. Ustalenia przedmiotowego planu obowiązują od 6.12.2018 r.
Ponadto w 2019 r. Rada Miejska w Gołdapi podjęła uchwały w sprawie opracowania trzech
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są to:
- uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad
rzeką Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową;
- uchwała nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap;
- uchwała nr XIV/128/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 września 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
kwartału miasta Gołdap , ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i torem kolejowym.
W 2019 roku wydano
23 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
w tym dotyczące: sieci kanalizacji sanitarnej – 1, sieci wodociągowej – 1, sieci energetycznej – 16,
dróg – 4 oraz pozostałe – 1.
Decyzji o warunkach zabudowy wydano 172, w tym: 8 decyzji dotyczących zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, 72 decyzji dotyczących zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
8 decyzji dotyczących zabudowy usługowej pozostałe 84.

2.2.

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2025 zaczyna się
od przedstawienia wizji rozwojowej. Wizja określa pożądany stan docelowy, który władze lokalne
chciałyby osiągnąć właśnie w wyniku realizacji Strategii. Wizja strategiczna sformułowana jest
następująco: „Uzdrowisko Gołdap” – wielokulturowa zorganizowana wspólnota, z dynamiczną
gospodarką opartą na turystyce i dobrze płatnych miejscach pracy, z rozwiniętą bazą dla rozwoju
kapitału ludzkiego.
Za główny cel rozwoju do roku 2020 władze gminy Gołdap stawiają sobie: poprawę jakości życia
mieszkańców Gołdapi poprzez rozwój uzdrowiskowej funkcji gminy. Układ celów strategicznych
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i operacyjnych zgodny jest z podejściem czterech sił konkurencyjności zastosowanych
w Diagnozie Gminy Gołdap przeprowadzonej w procesie budowy Strategii.
Tab. 2.1. Projekty zrealizowane w oparciu o strategię.
Lp.

Zadania

Cel

1.

Realizacja projektu ,,Parki przyjaźni 2”.

Cel. 4.2.1 Dokończenie procesu
inwestycyjnego w produkty
uzdrowiskowe i ich
spopularyzowanie,
w szczególności w Obwodzie
Kaliningradzkim i na Litwie.

W ramach projektu, w pobliżu Mazurskich Tężni Solankowych
wykonano plac do zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży oraz
pole do mini golfa. Inwestycja wzbogaciła ofertę rekreacyjną
dzielnicy uzdrowiskowej. Projekt był realizowany w partnerstwie
z litewskim miastem Sakiai.
2.

Polsko-rosyjska konferencja ,,Samorządy w drodze do
ekologicznego i inteligentnego miasta (eko i smart city):
rosyjskie praktyki i doświadczenia międzynarodowe”.
Konferencja, organizowana po raz siódmy przez Gminę Gołdap
we współpracy z Rosyjskim Uniwersytetem Kooperacji Filia
w Kaliningradzie, odbyła się 28 maja 2019 roku. W tym ważnym
transgranicznym wydarzeniu, od lat licznie udział biorą Rosjanie.
Konferencja jest okazją do promocji Gołdapi i jej produktów
wśród naszych najbliższych sąsiadów.

3.

Organizacja ,,Festiwalu Zdrowia”.
Impreza pod nazwą ,,Gołdap Festival. Na zdrowie kultura”
została zorganizowana 1 czerwca 2019 roku. Jest jedną
z kluczowych imprez, promujących uzdrowisko Gołdap jako
miasto zdrowego życia. W 2019 roku odbyła się trzecia edycja
tego wydarzenia. To jednodniowy kulturalny festiwal o tematyce
prozdrowotnej, odbywający się w formule piknikowej,
w bezpośrednim otoczeniu Mazurskich Tężni Solankowych.
Dzięki współpracy z ,,Grupą Agora” impreza była szeroko
promowana.

4.

W
2019
roku
Gołdap
kontynuowała
współpracę
międzynarodową z sąsiedzkimi miastami partnerskimi:
Gusiewem (Rosja) oraz Sakiai (Litwa). Realizowane były wizyty
w zakresie inicjatyw kulturalnych czy wydarzenia sportowe.
31 sierpnia 2019 roku odbył się XXV Jubileuszowy
Międzynarodowy Półmaraton Gusiew-Gołdap.

Cel. 4.2.1 Dokończenie procesu
inwestycyjnego w produkty
uzdrowiskowe i ich
spopularyzowanie,
w szczególności w Obwodzie
Kaliningradzkim
i na Litwie.

Cel. 5.2.2 Upowszechnienie
wizerunku Gołdapi, jako
uzdrowiska poprzez organizację
wydarzeń kulturalnych
i sportowych o zasięgu
ponadlokalnym.

Cel 5.2.4.Aktywizacja kontaktów
transgranicznych społeczności
w zakresie sportu, kultury
i oświaty

Źródło: Opracowanie własne.

2.3.

Program rewitalizacji Cittaslow w Gminie Gołdap

Program rewitalizacji obszaru miasta Gołdap stanowi element wspólnego przedsięwzięcia
przygotowanego przez Stowarzyszenie „Polskie Miasta Cittaslow” . Stowarzyszenie jest obecnie
partnerem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie realizacji Ponadlokalnego Programu
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Rewitalizacji sieci miast Cittaslow w województwie warmińsko-mazurskim współfinansowanego
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020.
Rewitalizacja obejmuje kompleksowe działania podejmowane na terenie miasta przede wszystkim
w starych dzielnicach, zaniedbanych pod względem przestrzennym, gospodarczym, estetycznym,
infrastrukturalnym, komunikacyjnym i funkcjonalnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rewitalizacja stanowi istotny instrument rozwoju społeczno – gospodarczego regionów, prowadzi
do poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Poprawa jakości życia rozumiana jest jako
zapewnienie bezpieczeństwa, godziwych warunków mieszkaniowych, opieki zdrowotnej,
warunków edukacji, poprawy stanu środowiska naturalnego oraz kulturowego, przywrócenia ładu
w przestrzeni miejskiej, wzrostu aktywności gospodarczej oraz odbudowy więzi społecznych.
,,Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow województwa warmińsko-mazurskiego
w zakresie miasta Gołdap” przyjęty został uchwałą nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 3 lipca 2015 roku. Program był aktualizowany uchwałami w latach 2015 i 2016.
Ostatnia wersja przyjęta została uchwałą Nr XXX/205/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi
dnia 30 listopada 2016 roku.
W ramach przyjętego programu gmina aplikuje o fundusze z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 - 2020, z których realizuje zadania
ujęte w Programie rewitalizacji. W roku 2018 zakończono realizację zadań: ,,Uzupełnienie
zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi”, ,,Urządzenie nadbrzeża jeziora Gołdap”
oraz ,,Adaptacja i wyposażenie budynku gospodarczego na pracownię garncarską”.
Rys. 2.1. Inwestycje zrealizowane w ramach Programu rewitalizacji.

Źródło: Materiały własne.

Realizując w dalszym ciągu założenia programowe, w 2019 roku wykonywane były kolejne
zadania ujęte w Programie rewitalizacji:
Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi
Oś: „Efektywność energetyczna”
Działanie 4.3.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków.
Wartość projektu: 1 328 974,55zł
Dofinansowanie: 1 076 336,49 zł
W projekcie termomodernizacji i usprawnieniu systemów grzewczych poddane
zostały budynki: Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi.
Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości środowiska naturalnego, a zmiany w ociepleniu
i systemach grzewczych pociągną za sobą istotne zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.
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Rys. 2.2. Inwestycje zrealizowane w ramach Programu rewitalizacji.

Źródło: Materiały własne.

Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie
Oś 11: „Włączenie społeczne”
Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych
szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.
Wartość projektu: 825 264,62 zł
Dofinansowanie: 694 764,62 zł
Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia osób (45 osób będzie objęte projektem)
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji Gminy Gołdap
poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej. W projekcie zaplanowano
min. warsztaty motywacyjne, indywidualne konsultacje psychologiczne, prawne, wsparcie coacha,
a także kursy i szkolenia zawodowe (masażysta, kurs wizażu i stylizacji, konserwator terenów
zielonych, języka obcego).
Realizacja zadania przewidziana jest do 31.12.2020 roku.
Garncarka wioska
Oś 11: „Włączenie społeczne”
Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych
szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie.
Wartość projektu: 538 816,25 zł
Dofinansowanie: 456 316,25 zł
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Celem projektu jest podniesienie stopnia włączenia osób (25 osób weźmie udział w projekcie)
zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji Gminy Gołdap
poprzez przeprowadzenie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt w początkowej
fazie zakłada realizację działań mających na celu nabycie/podniesienie kompetencji społecznych.
W dalszej kolejności realizowane będą działania o charakterze zawodowym, które mają na celu
nabycie kompetencji i doświadczenia zawodowego, a docelowo uzyskanie zatrudnienia, co wpłynie
na poprawę sytuacji materialnej rodzin. W projekcie zaplanowano kursy: garncarski z elementami
ceramiki artystycznej, animatora zabaw dla dzieci (czasu wolnego) organizatora imprez, cykl zajęć
z języka obcego. Planuje się również wizytę studyjną do Kamionki k. Nidzicy jako prezentację
dobrych praktyk, miejsca rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
Realizacja zadania przewidziana jest do 31.10.2020 roku.

2.4. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Gołdap, przyjęty przez Radę Miejską w Gołdapi Uchwałą Nr IV/31/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r. jest jednym z elementów polityki społecznej prowadzonej
przez gołdapski samorząd gminny. Ma na celu monitorowanie problemów alkoholowych
i narkomanii oraz podejmowaniu różnych form działań służących ich rozwiązywaniu
i zmniejszaniu ich dolegliwości.
Program był kierowany do wszystkich mieszkańców naszej gminy. Podejmowano działania
profilaktyczno– informacyjne, mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia i zmianę postaw
przy użyciu sprawdzonych i rekomendowanych programów profilaktycznych, odpowiadających na
środowiskowe zapotrzebowanie.
Tab. 2.2. Odbiorcy projektów zrealizowanych w ramach Programu.
Liczba uczniów uczestniczących w programach

11 250

Liczba nauczycieli lub wychowawców uczestniczących w programach
Liczba rodziców uczestniczących w programach

492
5 234

Wysokość środków przeznaczonych w ramach GPPiRPA w 2019 na realizację
programów

284 717,89 zł

Źródło: opracowanie własne.

Program zakładał realizację działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.
Uwzględniał system działań pomocowych skierowanych do osób uzależnionych, osób
spożywających alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy lub korzystających z innych używek, jak
również do ich rodzin. W celu zapewnienia skuteczności, uwzględnione działania
są długofalowe, konsekwentnie wdrażane oraz systematycznie prowadzone na terenie naszej
gminy.
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Rys. 2.3. Zadanie profilaktyczne: „Wakacje w bibliotece 2019” w Bibliotece Publicznej w Gołdapi
finasowane ze środków gminy Gołdap.

Źródło: materiały własne.

Podmioty realizujące gminny program, to:
 Urząd Miejski w Gołdapi;
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi;
 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi;
 Instytucje, organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz rozwiązywania problemów
alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W gminie działa Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (PIK). Przeznaczony jest dla osób
uzależnionych, ich rodzin oraz dla ofiar przemocy.
Punkt informacyjno – konsultacyjny zabezpiecza dostępność pomocy terapeutycznej dla osób
uzależnionych, które nie posiadają ubezpieczenia i nie mogą korzystać ze świadczeń
zdrowotnych. Terapeuta PIK motywuje te osoby do podjęcia kroków, umożliwiających rozpoczęcie
terapii w placówkach lecznictwa odwykowego w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.
Specjaliści zatrudnieni w PIK – prawnik i specjalista ds. uzależnień, świadczą usługi na rzecz osób
poszukujących pomocy (uzależnieni i ich bliscy) w wymiarze 85h miesięcznie. Rocznie
to 1020h, w tym 60h porad prawnych.
W 2019 roku specjalista psychoterapii uzależnień pracujący w punkcie udzielił 280 porad,
w tym:





133 porady osobom z problemem alkoholowym;
97 porad dorosłym członkom rodziny osoby z problemem alkoholowym;
49 porad osobom doznającym przemocy w rodzinie;
1 poradę osobom stosującym przemoc w rodzinie.
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Źródłem finansowania programu są środki budżetowe gminy Gołdap, pochodzące z opłat
za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i nie mogą być wykorzystane
na inny cel.
Rys. 2.4. Zadanie profilaktyczne: Twoje życie to Twoje decyzje” w Świetlicy Wiejskiej w Boćwince.

Źródło: materiały własne.

W roku 2019 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu do budżety Gminy Gołdap wpłynęło
413 055,24 zł.
Na rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznaczono 323 642,17 zł.
Na przeciwdziałanie narkomanii przeznaczono 92 214,05 zł.
W tym na działalność Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego oraz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gołdapi – 118 337,03 zł.

2.5.

Ochrona zdrowia

Programy profilaktyczne – szczepienia
Gmina od września 2017 roku realizuje program polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktycznych
szczepień przeciw meningokokom grupy B skierowany do mieszkańców Gminy Gołdap w latach
2017-2020”. Programem objęte są dzieci do 48 miesiąca życia, zamieszkałe na terenie Gminy
Gołdap. W 2019 roku zaszczepionych zostało 158 dzieci na kwotę 62 034,52 zł. Od początku
realizacji programu zaszczepiono 664 dzieci. W latach 2017-2019 Gmina Gołdap wydatkowała na
realizację programu kwotę 326 464,60 zł, z czego 71 565,60 zł pochodziło z Narodowego
Funduszu Zdrowia.
W 2019 roku rozpoczęto realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień
profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w Gminie Gołdap w latach 2019-2022”.
Ze szczepień skorzystało 330 seniorów. Koszt zakupionych szczepionek ze środków gminy
to 12 084,00 zł.
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W latach 2017-2018 Gmina Gołdap realizowała program polityki zdrowotnej pn. „Program
profilaktycznych szczepień przeciwko grypie skierowany do osób po 65 roku życia mieszkańców
Gminy Gołdap w latach 2017-2018”. Ze szczepień skorzystało 690 seniorów a koszt programu
wyniósł 22 720 zł.
W 2019 roku Gmina Gołdap otrzymała wyróżnienie „Lider w zakresie profilaktyki grypy” przyznane
przez Fundację „Nadzieja dla Zdrowia” w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród
mieszkańców Gminy Gołdap
W 2019 roku Gmina Gołdap rozpoczęła projekt, którego celem jest zahamowanie lub ograniczenie
skutków procesów chorobowych dotyczących układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki
łącznej u osób z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa wśród 120 mieszkańców gminy Gołdap
(42 kobiet, 78 mężczyzn), będących w wieku aktywności zawodowej, poprzez wdrożenie
,,Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności
zawodowej na lata 2017 – 2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa
oraz narządów ruchu”.
Gmina Gołdap na projekt ,,Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród
mieszkańców Gminy Gołdap” pozyskała środki z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020 w wysokości 391 560,00zł, w tym 351 526,00zł stanowią środki europejskie,
40 034,00zł dotacja celowa z budżetu krajowego. Łącznie pozyskane dofinansowanie wynosi
94,68% wartości projektu. Uczestnicy projektu korzystają z edukacji zdrowotnej, uczestniczą
w rehabilitacji medycznej oraz działaniach terapeutycznych. Projekt jest kontynuowany
w 2020 roku.

2.6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na rok 2019
W ramach programu do schroniska przyjęto 61 psów. Do adopcji przekazano 38 – psów,
ze względów zdrowotnych uśpiono lub zanotowano upadki naturalne – 10, psy wydane
właścicielom – 13. Koszty poniesione przez gminę za pobyt psów w schronisku wyniosły
258 798,90 zł. Zgodnie z zawartą umową miesięczny pobyt psa w schronisku wyniósł 287,50 zł.
Poza tym wykonano zabiegi w kwocie łącznej 112 245,00 zł, w tym:
 sterylizacja/kastracja kotów i psów – 441 szt.;
 usypianie ślepych miotów – 19 szt.;
 czipowanie – 417 szt.
Zakupiono chipy na kwotę 5 116,00 zł oraz zakupiono i rozdano 1 220 kg suchej karmy dla kotów
na kwotę 5 951,67 zł. Na koniec roku było zarejestrowanych 276 społecznych opiekunów kotów
wolno żyjących. W roku 2019 przeprowadzono także 11 zajęć edukacyjnych wśród dzieci
uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Gminy Gołdap w zakresie obowiązków jakie
ciążą na osobach utrzymujących i hodujących zwierzęta domowe. Koszt zajęć to 660 zł.
W ramach Programu sprawowana była również całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (dyżur wypadkowy, leczenie po wypadku) oraz utrzymanie
zwierząt po wypadkowych/zagubionych. Koszt wyniósł 23 526,97 zł.
Ogółem na realizację Programu gmina wydała 406 348,54 zł.
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2.7.

Ochrona środowiska

Uchwałą Nr LX/387/2018 z dnia 29.06.2018 r. Rada Miejska w Gołdapi przyjęła „Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”. Program jest
podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie Gminy. Według
założeń przedstawionych w w/w opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do poprawy
stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne
mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia
wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.
Opracowanie, jakim jest Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, a także
wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych,
usystematyzowanych według priorytetów. Podczas tworzenia dokumentu, przyjęto założenie,
iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego
i przyspieszającego rozwiązywanie poszczególnych zagadnień. Opracowanie to zawiera między
innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w Gminie, przedstawia propozycje oraz opis
zadań, które niezbędne są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną
środowiska.
Struktura
opracowania
obejmuje
omówienie
kierunków
ochrony
środowiska
w Gminie w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony
powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed
promieniowaniem
elektromagnetycznym,
ochrony
przyrody,
edukacji
ekologicznej.
W opracowaniu znajduje się ich charakterystyka, ocena stanu aktualnego oraz określenie stanu
docelowego. Identyfikacja potrzeb Gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu
do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów nadrzędnych
oraz strategii ich realizacji.
Program zrealizowano w zakresie:
Ochrony powietrza – zgodnie z zapisami Uchwały Nr LVII/373/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 26 kwietnia 2018 roku, gmina udzieliła w 2019 r. 36 dotacji na dofinansowanie inwestycji
służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne
w budynkach mieszkalnych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Gołdap na łączną kwotę 111
000,00zł.
Ochrony wód – zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXVVII/237/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołdap, w 2019 r dofinansowano budowę 6przydomowych
oczyszczalni ścieków na łączna kwota dotacji wyniosłą 180 00,00zł
Od 2012 roku Gmina Gołdap realizuje zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Gołdap”.
Uchwałą nr LII/345/2018 z dnia 13 lutego 2018 r. Rada Miejska w Gołdapi przyjęła „Program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gołdap na lata 2017-2032”.
Zapisy Programu są zgodne z kierunkami wyznaczonymi w:



Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032;



Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami;



Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa Warmińsko –
Mazurskiego na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2020.
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Celem opracowania w/w dokumentu jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców
i środowiska naturalnego, usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do końca
2032 r. Niniejszy Program zakłada realizację zadań inwestycyjnych, zmierzających
do oczyszczenia terenów Gminy Gołdap z wyrobów zawierających azbest (usuwanie płyt
azbestowo-cementowych z pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych)
oraz pozainwestycyjnych.
Tab. 2.3. Zestawienie dotyczące usuwania azbestu z terenu Gminy Gołdap w latach 2012-2018.
Ilość nieruchomości
objętych realizacją
zadania

Ilość usuniętego azbestu
w m2

Wartość zadania
w zł

2017

57

14 040

95 163,30

2018

41

10 260

73 100,94

2019

0

0

0

335

78 032

667 805,42

Razem lata 2012-2018
Źródło: opracowanie własne.

Od 2017 roku gmina podejmuje również działania mające na celu likwidację Barszczu
Sosnowskiego.
W 2017 wykonano zabiegi likwidacyjne (mechaniczne i chemiczne) na powierzchni 32,75 ha.
Na realizację tego zadania wydatkowano 66 000,00 zł.
W 2018 roku wykonano zabiegi likwidacyjne (chemiczne) na powierzchni 33,98 ha. Na realizację
programu wydatkowano 104 778,00 zł z czego z budżetu gminy wydano 59 778,00 zł.
Rok 2019 to kolejny rok podjętych działań mających na celu likwidację Barszczu Sosnowskiego.
Na ten cel wydano 82 366,00zł z czego 20 000,00zł to dotacja.

2.8. Program opieki nad zabytkami
„Program opieki nad zabytkami miasta i Gminy Gołdap na lata 2017-2020” zatwierdzono Uchwałą
Nr XL/258/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 30 maja 2017 roku. Celem jest określenie
zasadniczych kierunków działań i zadań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami miasta i Gminy
Gołdap.
Program jest zgodny z dokumentami o charakterze strategicznym, dotyczącymi ochrony i opieki
nad zabytkami, opracowaniami sporządzonymi na poziomie wojewódzkim (Strategia Rozwoju
Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020). Jest też zgodny z planami
zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap.
Zgodnie z art.87 ust 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
przedmiotowy program przedłożony został do zaopiniowania Warmińsko-Mazurskiemu
Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i uzyskał pozytywna opinię wyrażoną w piśmie
ZN.II.5120.1.2017.js z 21.02.2017r.
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Program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Gołdap jest dokumentem pomocniczym w pracy
samorządu.
Zadania w nim określone dotyczą sfery szeroko rozumianego dziedzictwa
kulturowego na szczeblu gminnym.
Jednak główny obowiązek dbania o stan zabytków, a tym samym ponoszenia nakładów na prace
konserwatorskie, spoczywa na właścicielach i użytkownikach obiektów zabytkowych. Istnieją
jednak możliwości finansowania prac przy zabytkach z różnych źródeł, z zaangażowaniem
samorządu gminnego.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt.9 i art.18 ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie
gminnym (t.j.Dz.U.2017, poz.1875 ze zmianami) oraz art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U. 2017, poz.2187 ze zmianami) Rada Miejska
w Gołdapi podjęła uchwałę Nr LV/363/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Gołdap.
Tab. 2.4. Wykaz udzielonych w 2019 roku przez Gminę Gołdap dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru.
Lp.

1

2

Data
udzielonej
dotacji

Beneficjent

Nr wpisu do
rejestru zabytków

Kwota dotacji

Rodzaj dotowanych prac.

27.06.2019

Parafia
Rzymskokatolicka
p. w. Św. Leona
i Św. Bonifacego
w Gołdapi

Decyzja 298/2016
z 05.09.2016 r.
Warmińsko –
Mazurskiego
Konserwatora
Zabytków

32500,00 zł

Zakończenie remont
organów w Kościele
p. w. Św. Leona
i Św. Bonifacego w
Gołdapi

31.07.2019

Wspólnota
Mieszkaniowa
Mazurska 5
w Gołdapi

Decyzja
Wojewódzkiego
Konserwatora
Zabytków z
7.10.1986r A-528/S

17500,00 zł

Remont dachu
z wymianą pokrycia
dachowego budynku
mieszkalnym Mazurska 5

Źródło: opracowanie własne.

2.8.

Społeczna Rada Gospodarcza

Burmistrz prowadzi również politykę mającą na celu wsparcie i stymulację lokalnej
przedsiębiorczości.
Od 2016 roku na terenie gminy działa Społeczna Rada Przedsiębiorców powołana Zarządzeniem
Burmistrza nr 759/XII/2016 z dnia 12.12.2016 r.
Do zakresu działań Rady należy udział lokalnych przedsiębiorców w procesie tworzenia
strategicznych programów gospodarczych gminy: wspólna aktywizacja gospodarcza, wspólne
podejmowania działań w zakresie promocji gminy, opiniowanie przedsięwzięć dotyczących
rozwoju gospodarczego i spraw związanych z ochroną środowiska, reprezentowanie szeroko
pojętego interesu przedsiębiorców gminy, dbanie o podejmowanie działań administracyjnych
i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi lokalnych firm.
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Sześcioosobowa Rada spotyka się w miarę potrzeb inicjując działania mające na celu
intensyfikację działań w kierunku wspólnej reprezentacji przedsiębiorców w różnych branżach
działających na naszym rynku. Zabiera stanowisko w sprawach ważnych dla lokalnej
przedsiębiorczości, takich jak: wprowadzenie pomocy de minimis dla przedsiębiorców
inwestujących na terenie Gminy Gołdap, potrzeby dzierżawy gruntów pod czasową działalność
i zakres rzeczowy dzierżawy, limitów liczby zezwoleń punktów sprzedaży alkoholu, koncepcji
zagospodarowania przestrzenią strefy uzdrowiskowej i inne.

3. DZIAŁALNOŚĆ GMINY GOŁDAP
3.1.

Infrastruktura drogowa

Na terenie gminy mamy drogi publiczne i wewnętrzne. W zależności od zarządcy drogi,
rozróżniamy kategorie dróg publicznych:
 krajowe będące w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
Olsztyn, Rejon w Ełku;
 wojewódzkie będące w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie;
 powiatowe będące w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi;
 gminne będące w zarządzie Gminy Gołdap.
Poza w/w występują drogi wewnętrzne zarządzane przez gminę. Zadanie to mieści się
w zakresie działalności Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu Miejskiego
w Gołdapi.
Długość dróg publicznych na terenie gminy:
 krajowe 24,034 km;
 wojewódzkie 29,474 km;
 powiatowe 130,54 km;
 gminne 73,050 km, w tym na terenie miasta 13,618 km a na terenie wiejskim 59,432km.
Długość dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej, z kostki betonowej brukowej, z brukowca,
gruntowe wzmocnione żwirem, żużlem oraz gruntowe to 111,95 km.
W 2019 roku przebudowano ulicę Spokojną o powierzchni jezdni 1571 m2, a na terenie wiejskim
przebudowano drogę osiedlową w Babkach o powierzchni jezdni 721 m2. Ponadto wykonano
dokumentacje techniczne przebudowy dróg i złożono cztery wnioski na przebudowę dróg w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych.
W 2020 roku i latach następnych planowana jest dalsza modernizacja dróg gminnych, zarówno
publicznych jak i wewnętrznych z wykorzystaniem środków z budżetu państwa w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych.

3.2.

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna

Zadania gminy związane z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków realizuje Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Gołdapi przy ulicy Sikorskiego 9A.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
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na lata 2018-2020 został przyjęty uchwałą NR XLVIX/318/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 29 listopada 2017 roku i określa:
 planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych;
 przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne;
 przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
 nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
 sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Główne zadania to budowa i modernizacja obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, wyłączenie
z obiegu małych, nierentownych ujęć wody, uporządkowanie gospodarki osadowej.
Infrastruktura wodociągowo – kanalizacyjna zarządzana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.:
1) Na dzień 1.01.2019 r.:
a) długość sieci wodociągowej z przyłączami 333,2 km;
b) ujęcia wody 9 szt. (Gołdap, Kolniszki, Bronisze, Górne, Pogorzel, Kozaki, Kowalki,
Boćwinka i Mażucie);
c) długość kanalizacji sanitarnej z przyłączami 134,2 km;
d) oczyszczalnie ścieków 7 szt. o docelowej wydajności 3 269,3 m3/dobę (Gołdap,
Galwiecie, Bronisze, Babki, Wilkasy, Boćwinka, Mażucie);
e) przepompownie 61 szt.
2) Na dzień 31.12.2019r.:
a) długość sieci wodociągowej z przyłączami 340,5 km;
b) ujęcia wody 9 szt. (Gołdap, Kolniszki, Bronisze, Górne, Pogorzel, Kozaki, Kowalki,
Boćwinka i Mażucie);
c) długość kanalizacji sanitarnej z przyłączami 135,0 km;
d) oczyszczalnie ścieków 7 szt. o docelowej wydajności 3 269,3 m3/dobę (Gołdap,
Galwiecie, Bronisze, Babki, Wilkasy, Boćwinka, Mażucie);
e) przepompownie 61 szt.
Korzystający z infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej:
1)

Na dzień 01.01.2019 r.:
a) odbiorcy wody – 3192;
b) odprowadzający ścieki 2 517 .

2)

Na dzień 31.12.2019 r.:
a) odbiorcy wody 3 235
b) odprowadzający ścieki 2 562.

Prowadzona przez Spółkę w 2019 r. działalność inwestycyjna służyła głównie zaopatrzeniu w wodę
odbiorców w miejscowościach dotychczas nie posiadających dostępu do sieci wodociągowej
i modernizacji istniejących obiektów infrastruktury technicznej i budowlanej w celu zapewnienia
prawidłowego ich funkcjonowania.
W listopadzie 2019 r. dokonano odbioru końcowego robót zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie dotyczącym urządzeń gospodarki osadowej”,
realizowanego w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego
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gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”. W ramach ww. zadania wykonano:
1) remont pompowni osadu przy Otwartej Komorze Fermentacyjnej (OKF);
2) przebudowę OKF na Tlenową Komorę Stabilizacji Osadu (TKSO);
3) przebudowę użytkowanych poletek osadowych;
4) przebudowę urządzeń do mechanicznego
odwadniającej prasy ślimakowo-talerzowej;

odwadniania

osadów

z zastosowaniem

5) instalację wapnowania;
6) składowisko osadów z zadaszeniem;
7) instalacje elektryczne i sanitarno-technologicznych;
8) przebudowę dróg dojazdowych i placów;
9) układ ogrzewania budynku stacji mechanicznego odwadniania osadów i budynku socjalnego
z wykorzystaniem zbiornika TKSO jako źródła ciepła.
Zakupiono również koparko- ładowarkę do przeładunku osadów, ciągnik rolniczy z przyczepą
i rozrzutnik do osadów. Celem głównym przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków
w Gołdapi w zakresie gospodarki osadowej było otrzymanie z osadu produktu podlegającego
ustawie o nawożeniu. Warunek ten będzie spełniony po uzyskaniu tzw. certyfikatu nawozowego.
Dotychczas osad był odpadem o utrudnionych możliwościach wykorzystania. Należy wspomnieć,
że w 2018 roku w ramach ww. projektu wybudowano 1,28 km sieci wodociągowej i 1,22 km sieci
kanalizacji sanitarnej w ulicach Bagienna, Okrzei, Cmentarna, wykonano nową nawierzchnię ulicy
Bagiennej oraz przebudowano zestaw hydroforowy Stacji Uzdatniania Wody Gołdap. Roboty
budowlane zostały zakończone 31.10.2019 r., natomiast całkowite zakończenie projektu nastąpiło
31.12.2019 r. Wartość całkowita projektu wyniosła 8 751 652,02 zł netto, w tym 3172473,86 zł
środki własne Spółki, a 5 579 178,16 zł dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Gmina Gołdap dofinansowuje sieć wodociągową. W 2019 roku dokonała podwyższenia kapitału
zakładowego wkładem pieniężnym w wysokości 500 000,00 zł. Dzięki temu wsparciu
i zaangażowaniu środków własnych Spółki wybudowano kolejne odcinki wodociągów
w miejscowościach Niedrzwica, Jeziorki oraz Główka.
Główne zadania zrealizowane przez Spółkę ze środków własnych mające na celu podniesie
poziomu świadczonych usług oraz modernizację istniejącej infrastruktury to:
 wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kombatantów w Gołdapi;
 zakup programu do zdalnego odczytu wodomierz;
 montaż wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu (zadanie będzie realizowane
przez kilka lat);
 przeprowadzenie badań i pomiarów zasobów eksploatacyjnych na ujęciu wody w Gołdapi;
 zakup drugiej pompy do przepompowni ścieków przy ulicy Nadbrzeżnej;
 zakup mobilnego agregatu prądotwórczego dużej mocy;
 zakup zgrzewarki oporowej.
W roku 2019 wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 5 163 629,81 zł, w tym 1 308 473,85 zł
środki własne Spółki, 3 355 155,96 zł dofinansowanie w ramach Funduszu Spójności z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz 500 000 zł środki gminy.
Spółka posiada dokumentacje techniczne na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz modernizację obiektów wraz z pozwoleniami na budowę. Jest więc przygotowana do
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aplikowania o środki zewnętrzne w przypadku pojawienia się programów pomocowych.
W grudniu 2019 roku Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 następujących inwestycji:
1) przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Pogorzel;
2) budowa sieci wodociągowej Pogorzel-Piastowo:
3) budowa sieci wodociągowej Górne-Bronisze:
4) budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej oraz sieci kanalizacyjnej tłocznej wraz z
przepompownią ścieków dla m. Okrasin gm.Gołdap.
Spółka posiada także koncesję na wydobywanie metodą otworową kopaliny ze złoża wód
leczniczych (Decyzja Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego GW.7422.60.2013
z 10 października 2013 r.).
Należy także wspomnieć, że Spółka prowadzi pijalnię wód mineralnych, tężnie, Park Zdrojowy,
plac zabaw w sąsiedztwie tężni oraz pola do mini golfa. Pijalnia wód mineralnych oferuje przede
wszystkim leczniczą wodę mineralną – 0,6 % chlorkowo – sodową czerpaną z utworów jury
dolnej z głębokości 646 m odwiertem Gołdap Zdrój 1 oraz wodę mineralną czerpaną z utworów
kredy górnej z głębokości 426 m. Przebywając w pijalni można skorzystać z pobytu w mini tężni
oraz grocie solnej. Grota solna łączy w sobie walory zdrowotne z relaksacyjnymi, gdzie z dala
od morza można korzystać z dobrodziejstwa morskiego klimatu.
Kolejnym obiektem posiadającym właściwości lecznicze są tężnie solankowe o wysokości 8 m
i długości 220 m. Są czwarte pod względem wielkości w Polsce. Specyficzny klimat wytwarzany
wokół tężni pozwala leczyć schorzenia górnych dróg oddechowych, nadciśnienie tętnicze, alergie
i stany ogólnego wyczerpania organizmu. Z tarasu widokowego znajdującego się na szczycie
tężni solankowych można podziwiać panoramę dzielnicy uzdrowiskowej. Kompleks jest czynny
codziennie od 10:00 do 18:00 a w lipcu i sierpniu od 9:00 do 19:00.
Rys. 3.1. Pijalnia Wód Mineralnych i Leczniczych.

Źródło: materiały własne.

3.3.

Gospodarka mieszkaniowa i komunalna

Mieszkaniowym zasobem Gminy Gołdap zarządza Administracja Domów Mieszkalnych
w Gołdapi Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 3, 19-500 Gołdap, która powstała
1 września 1998 roku.
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Na początku 2019 roku gmina gospodarowała 270 lokalami, w tym: 234 lokalami mieszkalnymi,
33 lokalami socjalnymi i 3 lokalami tymczasowymi, w tym:
 67 lokali w 15 budynkach stanowiących 100% własność gminy;
 203 lokali w 73 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
Na koniec 2019 roku gmina gospodarowała 275 lokalami, w tym: 239 lokalami mieszkalnymi,
33 lokalami socjalnymi i 3 lokalami tymczasowymi, w tym:
 52 lokali w 15 budynkach stanowiących 100% własność gminy;
 223 lokale w 71 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.
W 2019 roku koszty remontu gminnego zasobu mieszkaniowego wyniosły 265 006,49 zł i były
trochę niższe niż w roku 2018.
Wykonano między innymi:
 instalację centralnego ogrzewania w lokalu nr 1 w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej
Wolności 5, który został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej;
 instalację centralnego ogrzewania w związku z likwidacją pieców fizycznych (kaflowych),
montaż kotła c.o. - Jaćwieska 11 m 23, Krzywa 6 m 1, 11 Listopada 10 m 2;





podłączenie budynku Niedrzwica 24 do sieci wodociągowej;
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – Pietraszki 4 m 5, Szkolna 2 a;
wymianę instalacji elektrycznej - Pietraszki 4 m 5, 11 Listopada 2;
wymianę ław kominiarskich w związku z zaleceniami kominiarskimi na budynku Kościuszki
8;

 prace ogólnobudowlane w lokalu nr 1 w Niedrzwicy 24, nr 2 przy ul. Armii Krajowej 11,
nr 5 w Pietraszkach 4, nr 23 przy ul. Jaćwieska 11, nr 5 przy ul. Mazurskiej 10
oraz w budynku na Osiedlu II / 63;
 dokumentację techniczną c.o. i c.w.u. oraz audyt energetyczny dla budynku Kościuszki 8;
 badania konserwatorskie na budynku Mazurska 11.
Z gminnego programu odpracowywania długów komunalnych (alternatywnej formy spłaty
zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych) w 2019 roku skorzystały 4 osoby.
Wysokość odpracowanego zadłużenia wyniosła 13 657,50 zł.
W 2019 roku przydzielono dziewięciu rodzinom mieszkania komunalne. Mieszkania zostały
pozyskane w wyniku realizacji wyroków eksmisyjnych, śmierci dotychczasowych najemców
oraz zakupu 10 lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym. Nowe lokale zostały między innymi
przydzielone w drodze zamiany dla dotychczasowych najemców lokali gminnych ( 6 rodzin).
Zrealizowano także 6 wyroków eksmisyjnych. Trzy rodziny zamieszkały we wskazanych lokalach
socjalnych, dwie rodziny zrezygnowały z lokali socjalnych a jeden wyrok jest w trakcie realizacji.
Liczba rodzin jedno i wieloosobowych oczekujących na mieszkanie komunalne na dzień
31.12.2019 roku to78. Kwalifikacja rodzin odbywa się na podstawie złożonych wniosków
o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego. Kwalifikacji dokonuje pod koniec danego roku
Społeczna Komisja Mieszkaniowa.
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W 2019 roku gmina zakupiła 10 mieszkań komunalnych na rynku pierwotnym – 9 w budynku przy
ul. Kolejowej 6B i 1 w budynku przy ul. Nadbrzeżnej. Wartość przedsięwzięcia wyniosła
1 734 961,38 zł w tym dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego 556 699,44 zł, a środki
własne 1 178 261,94 zł.
Cmentarze komunalne
Gmina Gołdap jest właścicielem cmentarzy komunalnych położonych w Gołdapi
przy ul. Gumbińskiej, ul. Cmentarnej i ul. Zadumy oraz w Grabowie przy drodze wojewódzkiej
nr 650. Na cmentarzu przy ulicy Zadumy sąsiadującym z cmentarzem przy ulicy Gumbińskiej
jest także dom przedpogrzebowy oraz budynek administracyjny. Cmentarzami administruje
Administracja Domów Mieszkalnych w Gołdapi Spółka z o.o.

3.4.

Działalność gospodarcza

Działalność gospodarcza
W 2019 roku w gminie zarejestrowano 123 nowych przedsiębiorców. Do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej ogółem przyjęto i wprowadzono 667 wniosków w tym:
Zmiana wpisu - 313
Zawieszenie działalności - 94
Wznowienie działalności - 56
Zakończenie działalności - 81

Wykres 3.1. Czynności związane z CEIDG.
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Źródło: opracowanie własne, CEIDG.

Na terenie gminy Gołdap ponad 2/3 wszystkich przedsiębiorców stanowią mężczyźni (1263 osób).
Kobiety prowadzące działalność w swoim imieniu to 657.
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Wykres 3.2. Przedsiębiorcy na terenie Gminy Gołdap.
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1 263
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mężczyźni

Źródło: opracowanie własne, CEIDG.

Najmłodszy przedsiębiorca ma poniżej 20 lat, najstarszy 97 lat. Liczba przedsiębiorców na terenie
gminy pod względem wieku przedstawia się następująco:
Tab. 3.2. Przedsiębiorcy ze względu na wiek.
Wiek

Liczba

Do 20 lat

Wiek

liczba

4

51-60

392

21-30

174

61-70

325

31-40

521

71-80

62

41-50

484

81 i więcej

15

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej przedsiębiorców jest w wieku 31-40 lat.
Najczęściej jako zakres działalności gospodarczej przedsiębiorcy wskazują branżę budowlaną
ze
szczególnym
uwzględnieniem
„wykonywanie
pozostałych
robót
budowlanych
wykończeniowych” (463 osób), oraz „transport drogowy towarów” (235 osób), „Sprzedaż detaliczna
prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet ” (185 osób), „Konserwacja i naprawa
pojazdów samochodowych” (127 osób), „Fryzjerstwo i pozostałe zbiegi kosmetyczne” (100 osób),
„Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne” (84 osoby), „Transport pasażerski lądowy”
(57 osób),”Produkcja mebli” (44 osoby), „Obiekty noclegowe i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania” (39 osób), „Produkcja wyrobów tartacznych” (33 osoby), „Działalność organizacji
turystycznych” (19 osób)
W 2019 roku wydano 4 nowe licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób taksówką.
Na terenie gminy funkcjonuje 125 podmiotów, występujących w formie spółek kapitałowych,
77 organizacje pozarządowe, które mogą prowadzić odpłatną działalność statutową
lub działalność gospodarczą wpisując się w sferę przedsiębiorczości na terenie gminy.

3.5.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Gmina Gołdap dbając o bezpieczeństwo i spokój mieszkańców realizuje zadania poprzez Straż
Miejską (SM) oraz Ochotnicze Straże Pożarne (OSP).

40

Na terenie Gminy Gołdap funkcjonują 3 jednostki OSP, które zrzeszone są w Gminnym Związku
OSP RP i działają na mocy statutu jako stowarzyszenia. Dwie jednostki, tj. OSP Górne i OSP
Grabowo włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i przeznaczone są do
działań ratowniczych na terenie całej gminy, a w razie konieczności mogą być skierowane do
działań poza granice powiatu. Jednostka
OSP Dunajek nie jest włączona do KSR-G
i przeznaczona jest do działań na obszarze gminy.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych
jednostek OSP gm. Gołdap za rok 2019:
Tab. 3.3. Udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych jednostek OSP z Gminy Gołdap w 2018 roku.
Rodzaj działania
Pożary
Miejscowe zagrożenia
Fałszywe alarmy

OSP Górne
(liczba wyjazdów)
22
26
0

OSP Grabowo
(liczba wyjazdów)
27
20
1

OSP Dunajek
(liczba wyjazdów)
8
3
0

Źródło: opracowanie własne.

Wysokość środków przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową z budżetu Gminy Gołdap
na przestrzeni ostatnich lat przedstawia się następująco:
Tab. 3.4. Nakłady na ochronę przeciwpożarową.
Rok
Wysokość nakładów w zł

2017
234 974,26

2018
508 473,56

2019
243 893,83

Źródło: opracowanie własne.

Na główne wydatki w dziedzinie pożarnictwa w roku 2019 złożyły się:
1) konserwacja i zakup części zamiennych, sprzętu na doposażenie i utrzymanie samochodów
oraz paliwa do samochodów bojowych, motopomp i innego sprzętu,
2) płace i pochodne kierowców i konserwatorów sprzętu,
3) ubezpieczenia sprzętu p.poż., samochodów oraz strażaków ochotników od nieszczęśliwych
wypadków,
4) konserwacja sprzętu p.poż. oraz samochodów i motopomp,
5) szkolenia,
6) wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników z jednostek
w akcjach ratowniczych i innych zdarzeniach, oraz szkoleniach,

biorących udział

7) badania okresowe strażaków ochotników, przeglądy techniczne samochodów,
8) zakup opału na ogrzewanie garaży dla OSP posiadających samochody ciężkie i średnie,
9) zakup sprzętu i wyposażenia.
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Wysokość wydatkowanych środków na poszczególne jednostki OSP przedstawia się
następująco:
Tab. 3.5. Wydatki na poszczególne jednostki OSP.
Rok
OSP Górne
OSP Grabowo
OSP Dunajek

2017
77 136,17

2018
88 138,27
Inwestycje 309 980,00

2019
124 199,29

71 637,51
45 542,12
Inwestycje 28 906,64

55 178,46
50 549,32

63 195,30
54 859,62

Źródło: opracowanie własne.

Gmina Gołdap w 2019 r. wspólnie z Zarządem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie zakupiła umundurowanie i wyposażenie
do trzech jednostek OSP. Łączny koszt zakupu wyniósł 22 880,00 zł, wydatek Gminy
to 14 700,00 zł.
Dofinansowano również remont dachu garażu w OSP Dunajek w kwocie 2 000,00 zł i wykonano
remont pojazdu pożarniczego w OSP Dunajek na kwotę 2 547,33 zł. W OSP Górne dokonano
remontu pojazdu na łączną kwotę 24 255,60 zł. Przeprowadzono również remont pojazdu w OSP
Grabowo, którego koszt wyniósł 4 797,00 zł.
Środki zewnętrzne
W dniu 29 października 2019 r. została podpisana w Warszawie umowa na powierzenie realizacji
zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości. W ramach tej umowy Gmina Gołdap zakupiła 10 kompletów bojowych ubrań
specjalnych, 11 par rękawic specjalnych, 2 latarki przenośne, 1 radiotelefon nasobny, 1 zestaw
do stabilizacji pojazdu i 2 zestawy ratownictwa wysokościowego. Zadanie „Współfinansowano
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.
Wysokość pozyskanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości to 26 838,90 zł, zaś wkład własny
do projektu to tylko 271,10 zł. OSP Grabowo otrzymała: ubranie specjalne ochronne FHR Max – 5
kpl., rękawice Pro-Line III Compact – 6 par, latarka szperacz Vanguard JML 1600lm, ładowalna
zestaw – 2 szt., radiotelefon nasobny Motorola DP 4600e kompletny z ładowarką i akumulatorem
– 1 szt. OSP Górne otrzymała: ubranie specjalne ochronne FHR Max – 5 kpl.,rękawice Pro-Line III
Compact – 5 par, zestaw klinów do stabilizacji typ A – 1 kpl., zestaw ratownictwa wysokościowego
(podstawowy) – 2 kpl.
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Rys. 3.2. Przekazanie sprzętu do OSP.

Źródło: materiały własne.

Bezpieczeństwo publiczne
W 2019 roku Gmina Gołdap przekazała środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji
w Gołdapi w wysokości:
Tab. 3.6. Dotacje na Fundusz Wsparcia Policji.
Kwota
udzielonej
dotacji
14 400,00 zł

4 080,00 zł
20 000,00 zł
13 320,00 zł

Przeznaczenie dotacji

Wydatkowana
kwota dotacji

Zorganizowanie 40 patroli ponadnormatywnych (jeden patrol
ponadnormatywny pełniony jest przez dwóch funkcjonariuszy
policji.
Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostki.
Dofinansowanie
zakupu
nieoznakowanego
pojazdu
terenowego typu SUV.
Utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji
w Gołdapi.

1 080,00 zł

4 080,00 zł
20 000,00 zł
11 415,00 zł

Źródło: opracowanie własne.

W 2019 r. Gmina Gołdap przekazała środki finansowe na Wojewódzki Fundusz Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentem jest Warmińsko- Mazurski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi – III etap” w wysokości 30 000,00 zł.
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Sprawy społeczne
W 2019 r. Burmistrz Gołdapi wydał 4 decyzje administracyjne zezwalające na przeprowadzenie
imprez masowych na terenie miasta. Do GCZK wpłynęły 2 informacje o zamiarze zorganizowania
zgromadzenia publicznego (postępowanie uproszczone). Imprezy masowe i zgromadzenia
publiczne przebiegły bez zakłóceń.
Straż Miejska
Straż Miejska, będąca wydziałem Urzędu Miejskiego w Gołdapi, zadania realizowała w ścisłej
współpracy z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi i skupiała się głównie na :
 samodzielnych oraz wspólnych z funkcjonariuszami policji patrolach prewencyjnych;
 kontrolach porządkowych nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia
nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych;
 egzekwowaniu właściwego trzymania zwierząt domowych;
 wykonywaniu konwojów na potrzeby gminy;
 realizacji zgłoszeń interwencyjnych;
 współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pomocy osobom bezdomnym
i potrzebującym pomocy;
 innych działaniach prewencyjnych, np. z zakresu porządku w ruchu drogowym
i eliminowania wśród dzieci i młodzieży zjawisk picia alkoholu i palenia tytoniu.
Gmina zapewnia mieszkańcom monitoring wizyjny na terenie miasta. Operatorzy monitoringu
ściśle współpracowali z patrolami straży miejskiej i oficerami dyżurnymi miejscowej policji
w zakresie bieżącego przekazywania informacji o stwierdzanych czynach zabronionych.
W roku 2019 stwierdzono wzrost ogólnej liczby ujawnionych wykroczeń w stosunku do roku 2018
o 120, przy czym nałożono na sprawców wykroczeń więcej mandatów karnych a skierowano mniej
wniosków o ukaranie do sądu.

3.6.

Edukacja / Oświata

Gmina Gołdap jako organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe jest zobowiązana do realizacji
zadań oświatowych, do których w szczególności należą (art. 10 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe):
 zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
 zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie
wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), i obsługi organizacyjnej szkoły lub
placówki;
 wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji
programów
nauczania,
programów
wychowawczo-profilaktycznych,
przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
44

 wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły
lub placówki;
 przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7,
z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, informacji
o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych
w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków
publicznych.
Rys. 3.3. Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Źródło: materiały własne.

W 2019 roku w Gmina Gołdap była organem prowadzącym dla placówek oświatowych:
1) Przedszkola Samorządowego Nr 1 (dyrektor Marzanna Wardziejewska do 15 lutego, 16.0203.03.2020 – p.o. Anna Paszczyńska, od 04.03.2019 p.o., następnie dyrektor Jolanta
Lipińska);
2) Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika
w Gołdapi (dyrektor Sylwia Ostrowska);
3) Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi (dyrektor Anna
Budzińska);
4) Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki (dyrektor Leszek Retel);
5) Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich (dyrektor Bożena Kalinowska);
6) Szkoły Podstawowej w Pogorzeli (dyrektor Monika Wojtala - Taudul);
7) Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie (dyrektor Irena Łobacz)
8) Szkoły Podstawowej w Jabłońskich (od 01.09.2019; dyrektor Edyta Izbicka).
Wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie wyniosły łącznie 38 373 089,34 zł, w tym wydatki
majątkowe – 8 380 735,20 zł. Z subwencji oświatowej pokryto wydatki w kwocie 15 311 633,00 zł
(39,90%), środki z dotacji w kwocie 4 443 499,26 zł stanowiły 11,58% udziału w wydatkach ogółem.
Udział środków budżetu gminy w wydatkach ogółem na oświatę i wychowanie stanowił 48,52 %.
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Wykres 3.3. Źródła pokrycia wydatków na zadania oświatowe w 2019 r.

Źródło: Opracowanie własne.

Na terenie gminy funkcjonują również publiczne placówki oświatowe, dla których organem
prowadzącym jest:
1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap (prezes Piotr Wasilewski):
 Szkoła Podstawowa w Galwieciach (dyrektor Małgorzata Jejer);
 Szkoła Podstawowa w Jabłońskich (dyrektor Edyta Izbicka) – do 31.08.2019;
 Szkoła Podstawowa w Boćwince (dyrektor Alicja Różańska).
2. Centrum Kształcenia i Wychowania (dyrektor Urszula Jankowska):

 Publiczne Gimnazjum OHP (dyrektor Adam Kurek);
 Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (dyrektor Adam Kurek).
Ponadto funkcjonowały placówki niepubliczne:
 Przedszkole „Bajka” (dyrektor Teresa Piszczek)
 Żłobek Niepubliczny „Bajka” (dyrektor Teresa Piszczek) – od 1.10.2019
 Przedszkole „U Kubusia Puchatka” (dyrektor Ewa Kudosz);
 Domowy Punkt Przedszkolny "Nibylandia" (dyrektor Anna Jurczyk);
 Żłobek "Radosne skrzaty" (dyrektor Paulina Brol) – punkt przy ul. Żeromskiego oraz punkt
przy ul. Matejki
 Niepubliczne Przedszkole „Zuchowa przygoda” (dyrektor Magdalena Chmiel).
We wrześniu 2019 roku naukę we wszystkich szkołach rozpoczęło 2494 uczniów (o 143 więcej
niż w roku poprzednim).
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Tab. 3.7. Liczba oddziałów i wychowanków w placówkach prowadzonych przez Gminę Gołdap.
Nazwa placówki

Liczba oddziałów

Liczba uczniów

Średnia liczba uczniów
w oddziale (dla kraju=18)

Przedszkole Samorządowe nr 1

8

189

23,63

SP1

27

492

18,22

SP2

16

260

16,25

SP3

35

754

21,54

SP5

18

247

13,72

SP Pogorzel

10

77

7,7

SP Grabowo

13

174

13,38

SP Jabłońskie

9

34

3,78

Razem
136
2 227
Źródło: arkusze organizacyjne szkół prowadzonych przez Gminę Gołdap.

16,38

Do jednej klasy (oddziału) uczęszczało w 2019 r. średnio 16,38 uczniów/wychowanków. Najwięcej
w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Gołdapi – 23,63 wychowanków w oddziale, najmniej
w Szkole Podstawowej w Jabłońskich – 3,78 uczniów w klasie.
Tab. 3.8. Uczniowie korzystający
psychologiczno - pedagogicznej.

z

zajęć

na podstawie

orzeczenia

lub

opinii poradni

Liczba uczniów korzystających z zajęć
na podstawie orzeczenia lub opinii

Szkoła

orzeczenia

opinie

% uczniów
w szkole

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.
Mikołaja Kopernika

14

26

7,75%

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

6

75

31,5%

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

19

42

7,9%

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Noblistów Polskich

14

80

24,74%

Szkoła Podstawowa
im. Michała Kajki w Grabowie

5

34

19,2%

Szkoła Podstawowa
w Pogorzeli

1

22

31,9%

Przedszkole Samorządowe nr 1

9

10

11,1%

RAZEM

68

289

15,07%

Źródło: Dane ze szkół.
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W szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap uczy się 357 uczniów, których potrzeby wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego usankcjonowane są orzeczeniem lub specjalistyczną opinią.
Dane nie obejmują uczniów zdiagnozowanych przez nauczycieli i szkolnych pedagogów.
Największy odsetek dzieci uczy się w Szkole Podstawowej w Pogorzeli, najmniejszy jest Szkole
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi.
W szkołach zatrudniano łącznie 242 nauczycieli. Na jednego nauczyciela przypadało średnio 9,2
uczennic i uczniów.
Tab. 3.9. Liczba nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Gołdap.

Nazwa placówki

Bez stopnia

Stażyści

Przedszkole
Samorządowe nr 1

0

1

3

4

8

16

SP1

0

0

6

6

32

44

SP2

1

2

4

4

27

38

SP3

0

7

15

14

30

66

SP5

0

2

1

10

27

40

SP Pogorzel

0

0

4

5

5

14

SP Grabowo

0

1

2

4

17

24

1

13

35

47

146

242

Razem
Źródło: materiały własne.

Kontraktowi

Wykres 3.4. Nauczyciele w gminie wg. stopnia awansu.

Żródło: materiały własne.
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Mianowani

Dyplomowani

Razem

Zgodnie z ogólnokrajowym trendem największą grupę stanowią nauczyciele z najwyższym
stopniem awansu zawodowego - nauczyciele dyplomowani. Pozostałe grupy łącznie stanowią
niewiele mniej niż 2/3 liczby nauczycieli dyplomowanych.

Koszt utrzymania placówek
Tab. 3.10. Koszt utrzymania ucznia w szkołach [w zł].

Koszt kształcenia 1 ucznia
25000
20000
15000
10000
5000
0
SP1

SP2

SP3

Koszt kształcenia 1 ucznia 10114,73 9786,09

SP5

SP
SP
SP
Jabłoński PSam. 1
Pogorzel Grabowo
e

7491,11 14970,69 16197,12 13958,64 19754,36 10278,83

Źródło: materiały własne.

Największy koszt utrzymania ucznia występuje w małych szkołach wiejskich (Jabłońskie,
Pogorzel). Główną przyczyną jest stosunkowo niewielka liczba uczniów, którym należy
zorganizować jednolite warunki nauki (np. realizacja podstawy programowej, zapewnienie
infrastruktury).
Dotacje przekazane w 2019 roku placówkom oświatowym prowadzonym przez inne podmioty
niż gmina to 3 835 196,61 zł, z czego 55,52 % to wydatki na prowadzenie szkół, dla których
organem prowadzącym jest Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap.

Prace remontowe w placówkach prowadzonych przez Gminę Gołdap
Tab. 3.11. Remonty i inwestycje w placówkach szkolnych.
Szkoła

Remonty i inwestycje
(środki własne/gmina)

Środki pozyskane ze
źródeł niepublicznych

Razem

SP1

152 000,00 zł

135 597,83 zł

287 597,83 zł

SP2

24 889,99 zł

23 610,00 zł

48 499,99 zł

SP3

147 822,28 zł

736 322,28 zł

884 144,56 zł

SP5

5 202,90 zł

5 204,00 zł

10 406,00 zł

43 995,40 zł

36 016,10 zł

80 011,50 zł

373 910,57 zł

936 0,21zł

1 310 659,88 zł

SP Grabowo
RAZEM
Źródło: materiały własne.
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Tab. 3.12. Realizowane programy rządowe w szkołach gminnych.
Program

Kwota

Pozyskana kwota

17 500,00zł

14 000,00zł

445 476,92zł

222 547,95zł

PFRON

Dofinansowanie pracowni przedmiotowych

122 733zł

122 733,00zł

MEN

Wyprawka szkolna (niepełnosprawni ZPEW,
LO, ZSZ)

6 231,49zł

6 231,49zł

MEN

153 863,28zł

153 863,28zł

MEN

745 804,69 zł

365 512,44 zł

„Aktywna Tablica”
PFRON – likwidacja barier architektonicznych

Podręczniki i materiały edukacyjne
RAZEM
Źródło: materiały własne.

Źródło
MEN

Wszystkie szkoły uczestniczą w programach dla szkół Owoce i warzywa w szkole oraz Szklanka
mleka.

Dowóz uczniów do szkół
Dowóz uczniów do placówek oświatowych zabezpiecza organ prowadzący na podstawie list
uczniów przekazywanych (i comiesięcznie aktualizowanych) przez dyrektorów szkół. Ponadto
zadaniem własnym gminy jest zapewnienie transportu uczniom niepełnosprawnym.
Tab. 3.13. Koszt dowozu uczniów do placówek oświatowych.
Rodzaj kosztów

Koszty rocznie

Zakup biletów miesięcznych

464 971,35 zł

Zwrot kosztu transportu osób niepełnosprawnych
Szacunkowy koszt
niepełnosprawnych

utrzymania

busa

18 104,00 zł

przystosowanego

do

przewozu

Porozumienie z ZPEW w Gołdapi- transport uczennicy do ŚDS w Ełku od XI.2019 r.
Źródło: materiały własne.

osób

26 544,32 zł
312,32 zł

Wyniki egzaminów końcowych – gimnazjalny i ósmoklasisty
Egzaminy klas gimnazjalnych

Rok 2018/2019 był ostatnim, kiedy uczniowie polskich szkół złożyli egzamin gimnazjalny. Wyniki
egzaminu były niższe niż w latach poprzednich, poza j. niemieckim w SP5 oraz WOS, historią i j.
rosyjskim w SP Grabowo.
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Tab. 3.14. Wyniki sprawdzianu kończącego gimnazjum w latach 2017-2019.
Przedmioty

SP5

średnia średnia dla
dla kraju województwa

SP Grabowo

2019

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Polski

67

68

50,89

59

49

52,31

63

60

historia, WOS

55

59

52,18

52

50

52,31

59

56

matematyka

43

49

34,01

38

44

34,94

43

39

przyrodnicze

50

54

43,23

42

44

42,01

49

47

angielski podst

66

63

57,03

62

69

49,57

68

64

angielski rozszerz

47

46

38,91

44

58

36,11

53

49

niemiecki podst

43

59

98

-

-

-

51

46

-

-

-

31

36

37,6

59

55

53

56,86

rosyjski podst

53,46

46,86

44,86

44,54

55,63

52,00

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.

Wyniki egzaminów klas ósmych

Niejako dla równowagi, miniony rok był pierwszym od 20 lat, kiedy uczniowie przystąpili do
egzaminu w klasie ósmej. Ten sprawdzian przyniósł wiedzę, że jedynie w SP3 wyniki uplasowały
się powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej ze wszystkich przedmiotów. Natomiast SP1 osiągnęła
wynik powyżej średniej wojewódzkiej.
Tab.3.15. Wyniki sprawdzianu ósmoklasisty.

SP1

SP2

SP3

SP5

SP
Pogorzel

średnia
Średnia średnia
SP
dla
średnia dla szkół miejska
Grabowo kraju dla woj. wiejskich <20.000

j. polski

62,93

61,31

70,52

40,23

62,67

52,38

63

58

62

60

matematyka

36,67

33,53

50,49

23,97

30

32,06

45

41

42

42

j. angielski

57,85

45,87

71,93

37,57

46,5

43,38

59

54

52

56

48

37

43

51

53,75

47,50

49,75

52,25

j. rosyjski

42
52,48

45,68

64,31

33,92

46,39

42,61

Źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży.

3.7.

Pomoc społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi został powołany jako Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej (M-GOPS) uchwałą Nr IX/44/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy z dnia 27 kwietnia
1990r.i jako jednostka budżetowa był podporządkowany Radzie Narodowej w Gołdapi.
Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Miasta i Gminy Gołdap z dnia 18 maja 1990r. nadano statut
Ośrodkowi. W dniu 10 czerwca 1998r. Uchwałą Nr XXXII/236/98 Rady Miejskiej w Gołdapi w
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sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gołdapi ujęto M-GOPS,
jako wydział o nazwie: Ośrodek Pomocy Społecznej. Zgodnie z Uchwałą Nr XV/103/04 Rady
Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gołdapi OPS stał się jednostką organizacyjną gminy Gołdap nieposiadającą osobowości
prawnej, której nadano REGON oraz NIP.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi realizuje zadania w szczególności w zakresie:

 pomocy społecznej;
 świadczeń wychowawczych (500+);
 świadczeń rodzinnych;
 zasiłków dla opiekuna;
 świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;
 Karty Dużej Rodziny;
 przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 wsparcia rodziny;
 wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
 rządowego programu "Dobry Start";
 inne zadania na podstawie uchwał rady miejskiej, zawartych umów i porozumień.
Pomoc i wsparcie w 2019 roku uzyskało 2 269 osób, co stanowiło 11,22 % wszystkich
mieszkańców gminy. Łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zwiększyła się o 120
osób w stosunku do roku 2018. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy
społecznej zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 60 rodzin. Poniżej przedstawiamy
dane dotyczące liczby osób korzystających z pomocy społecznej, rodzaje świadczeń.
Tab.3.16. Liczba rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej.
Rok

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

2013

746

2 350

2014

750

2 350

2015

884

2 574

2016

844

2 419

2017

804

2 334

2018

744

2 149

2019

796

2 269

Źródło: Opracowanie własne..

Tab.3.17. Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych .
Rodzaj świadczenia
świadczenia niepieniężne: usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, sprawienie pogrzebu,
udzielenie schronienia, posiłek, składki na ubezpieczenie zdrowotne, ośrodki wsparcia, praca
socjalna
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Liczba
świadczeń
82 380

Rodzaj świadczenia

Liczba
świadczeń
2 343

świadczenia pieniężne
Źródło: Opracowanie własne..

Tab.3.18. Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
Rodzaj świadczenia

Liczba osób
2014

2015

2016

2017

2018

2019

świadczenia niepieniężne

753

759

783

725

725

713

świadczenia pieniężne

458

467

415

359

321

343

Źródło: Opracowanie własne.

W gminie Gołdap najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin
a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną było kolejno: ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa.
Tab. 3.19. Przyczyny udzielenia pomocy i wsparcia.
Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking

Liczba rodzin ogółem

Ubóstwo

380

Bezrobocie

296

Niepełnosprawność

189

Długotrwała lub ciężka choroba

166

Potrzeba ochrony macierzyństwa

123

Potrzeba ochrony macierzyństwa - w tym: wielodzietność

91

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego - ogółem
Bezdomność

38

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego - ogółem - w tym: rodziny niepełne
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

21

Bezradność w sprawach opiek.-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego - ogółem - w tym: rodziny wielodzietne
Sytuacja kryzysowa

3

Zdarzenie losowe

6

Przemoc w rodzinie

4

31

8

2

Źródło: Opracowanie własne..

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi realizuje zadanie własne gminy o charakterze
obowiązkowym – świadczenie usług opiekuńczych, których głównym celem jest pomoc osobom
starszym w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz zapewnienie kontaktów
z otoczeniem. W 2019 roku z tej formy wsparcia korzystało 64 osoby. W związku z coraz bardziej
zauważalnym i postępującym procesem starzenia się społeczeństwa i zachodzącymi zmianami
demograficznymi w roku 2019 Gmina Gołdap przystąpiła do realizacji programu "Opieka 75+",
który ma na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku
życia.
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Tab.3.20. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych.
Rok
2014

Liczba osób
44

2015

44

2016

52

2017

53

2018

54

2019

64

Źródło: Opracowanie własne.

Tab. 3.21.Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej.
Rok

Kwota świadczeń pieniężnych

2014

1 036 769,12 zł

2015

1 190 168,43 zł

2016

1 084 504,48 zł

2017

1 065 461,30 zł

2018

950 234,46 zł

2019

1 029 539, 24 zł

Źródło: opracowanie własne.

Poniżej prezentujemy w formie tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby asystentów
rodziny, liczby rodzin wspieranych i liczby osób objętych pracą asystenta rodziny, świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej.
Tab. 3.22. Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny.
Liczba asystentów rodziny w gminie
Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

2

2

2

2

2
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20

26

25

31

25

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 3.23. Liczba rodzin wspieranych i liczba osób objętych pracą asystenta rodziny.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
ZASIŁEK STAŁY
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

127

123

115

558 855

563 751

527 165

ZASIŁEK OKRESOWY
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

197

153

144

374 305

258 332

277 537

ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

236

274

241

132 808

117 096

196 692

W tym:
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WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"/ od 2019 ,,POSIŁEK W DOMU I W SZKOLE’’
Liczba osób
148
147
Kwota świadczeń w złotych

84 391

73 513

150

69 190

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
POSIŁEK świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie
dożywiania"/ od 2019 ,,POSIŁEK W DOMU I W SZKOLE’’
Liczba osób
647
650
Kwota świadczeń w złotych

346 291

353 831

628

355 345

SCHRONIENIE
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

21

20

21

64 387

113 408

113 408

SPRAWIENIE POGRZEBU
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

2

3

0

4 493

5 744

0

ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Liczba osób
Kwota świadczeń w złotych

27

31

28

645 152

799 838

818 117

WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA
Liczba rodzin objęta pracą asystenta
rodziny
Liczba asystentów rodziny

25

31

25

2

2

2

Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy
zastępczej w złotych
Źródło: opracowanie własne.

239 060

208 767

218 950

Świadczenia wychowawcze
Liczba pobierających w roku oceny świadczenie wychowawcze wyniosła 1420 rodzin.
W stosunku do roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 26 rodzin. Całkowita kwota przyznanego
świadczenia wychowawczego wyniosła 17 931 846 i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła
o 3 698 868 zł zł. Poniżej prezentujemy w formie tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby
rodzin, które otrzymały świadczenie wychowawcze w ciągu roku, kwoty świadczenia
wychowawczego w ciągu roku.
Tab. 3.24. Liczba rodzin korzystających ze świadczenia wychowawczego
Rok

Liczba rodzin

2017

1 513

2018

1 394

2019

1 420

Źródło: opracowanie własne.

55

Tab. 3.25. Świadczenia wychowawcze- kwota świadczeń.
Rok

Wydatki

2017

15 117 987,00 zł

2018

14 232 978,00 zł

2019

17 931 846,00 zł

Źródło: opracowanie własne.

W 2019 roku wydatki na świadczenia wychowawcze znacząco wzrosły w związku ze zmianą
ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która weszła w życie od 1 lipca 2019r.
Świadczenie 500+ przyznawano na każde dziecko w rodzinie w wieku do 18 roku życia bez
względu na sytuację dochodową rodziny. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia
wychowawczego w 2019 roku to 3814.

Świadczenia rodzinne
Średniomiesięczna liczba pobierających w 2019 roku zasiłek rodzinny wyniosła 713 rodzin.
W stosunku do roku poprzedniego liczba ta zmalała o 74 rodzin. Całkowita kwota przyznanego
świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wyniosła 3 239 817,89 zł
i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 326 416 zł. Poniżej prezentujemy szczegółowe
dane dotyczące liczby rodzin i kwoty świadczeń w zakresie zasiłków rodzinnych, dodatków
do zasiłków rodzinnych, jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, liczby i kwot świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku
pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby
niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłku
pielęgnacyjnego dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku
dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych.
Tab.3.26. Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami
oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
Liczba rodzin
2014

2015

2016

2017

2018

2019

879

820

874

839

787

713

Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych
wraz dodatkami
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 3.27. Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku.
Rok

Kwota

2014

3 462 492,00 zł

2015

3 363 274,00 zł

2016

3 782 167,59 zł

2017

3 780 531,39 zł

2018

3 566 233,92 zł

2019

3 239 817,89 zł

Źródło: opracowanie własne.

56

Tab. 3.28. Liczba świadczeń.
Wyszczególnienie

Liczba świadczeń

Świadczenia opiekuńcze

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Zasiłek pielęgnacyjny ogółem

6956

6913

6822

6720

6563

6240

Świadczenie pielęgnacyjne

871

932

983

1053

1064

1052

Specjalny zasiłek opiekuńczy

158

296

384

411

461

437

7 986

8 141

8 189

8 184

8 088

7729

OGÓŁEM Świadczenia opiekuńcze
Źródło: opracowanie własne.

Tab. 3.29. Kwota świadczeń.
Wyszczególni
enie
Świadczenia
2014
opiekuńcze
Zasiłek
1 064 268,00
pielęgnacyjny
ogółem
Świadczenie
642 520,00
pielęgnacyjne
Specjalny
80 514,00
zasiłek
opiekuńczy
OGÓŁEM
1 787 402,00
Świadczenia
opiekuńcze
Źródło: opracowanie własne.

kwota świadczeń
2015

2016

2017

2018

2019

1 057 689,00

1 043 766,00

1 028 160,00

1 036 879,00

1 181 793,00

1 108 233,00

1 274 233,00

1 478 180,00

1 564 801,00

1 662 685,00

152 690,00

198 134,00

213 685,00

245 679,00

269 113,00

2 318 612,00

2 516 133,00

2 720 025,00

2 847 359,00

3 113 591,00

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Tab.3.30. Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.
Liczba osób
2014
Liczba osób korzystających
alimentacyjnego
Źródło: opracowanie własne
.

ze

świadczenia

2015

360

2016

352

2017

349

333

2018
301

2019
283

Tab. 3.31. Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.
Liczba rodzin
2014
Liczba
rodzin
korzystających
świadczenia alimentacyjnego

ze

2015

201

200

Źródło: opracowanie własne.
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2016
202

2017
194

2018
173

2019
162

Tab. 3.32. Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach.
Kwota
2014
Ogólna kwota
1 560 043,00
świadczeń
z funduszu
alimentacyjnego
Źródło: opracowanie własne.

2015

2016

2017

2018

2019

1 576 218,00

1 594 431,00

1 508 572,00

1 372 796,00

1 320 438,00

Tab. 3.33. Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

649

613

614

1 454 183

1 371 989

1 322 265

178

185

188

23 836

26 128

26 395

DODATKI MIESZKANIOWE
Liczba gospodarstw domowych
Kwota świadczeń w złotych

DODATKI ENERGETYCZNE
Liczba gospodarstw domowych
Kwota świadczeń w złotych
Źródło: opracowanie własne.

Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy,
ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie Gołdap
prowadzi działalność ośrodek wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom".
Poniżej prezentujemy w formie tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby placówek
w podziale na typ i instytucje prowadzącą, liczby miejsc i liczby osób korzystających z placówek.
Tab. 3.34. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia.
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

OŚRODKI WSPARCIA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Liczba miejsc w placówkach ogółem

47

47

47

Liczba osób korzystających

66

51

51

10

13

13

642 876

778 759

859 522

Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg
stanu na 31 grudnia danego roku)
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w
złotych)
Źródło: opracowanie własne.

Karta Dużej Rodziny
Uchwałą Nr XIX/144/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 17 lutego 2016r. wprowadzono
na terenie Gminy Gołdap Samorządowy Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
w Gołdapi. Program ma na celu:
1) umacnianie rodziny oraz wspieranie realizacji funkcji rodziny wielodzietnej;
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2) poprawę warunków materialnych i wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych;
3) ułatwienie dostępu do kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i usług na preferencyjnych
warunkach.
4) Samorządowy Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych (troje dzieci i więcej)
zamieszkujących na terenie Gminy Gołdap, którym przysługuje prawo do posiadania Karty
Dużej Rodziny. Zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny określone są w ustawie z dnia
5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2019.1390). Dokumentem potwierdzającym
prawo członka rodziny do korzystania z uprawnień wynikających z Programu jest Karta
Dużej Rodziny o numerze początkowym 2818033.
Zakres uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych:
1) Dom Kultury w Gołdapi: kino, imprezy, zajęcia i warsztaty z zastosowaniem 50% ulgi
na obowiązujące ceny biletów;
2) Ośrodek Sportu i Rekreacji:
a) wstęp na pływalnię, siłownię, lodowisko Biały Orlik, korty tenisowe, wypożyczalnie łyżew,
nart, sprzętu pływającego na Plaży Miejskiej z zastosowaniem 50% ulgi
b) bezpłatny udział w imprezach organizowanych przez OSiR za odpłatnością;
c) bezpłatny udział w zajęciach i sekcjach prowadzonych przez OSiR.
3) Gmina Gołdap: ponoszenie
z zastosowaniem 20% ulgi;

opłat

4) Partnerzy Programu (przedsiębiorcy)
z Burmistrzem Gołdapi:

za
–

gospodarowanie
na

podstawie

odpadami

komunalnymi

zawartego

porozumienia

a) Salon Fryzjerstwa Damsko-Męskiego GOGO Grzegorz Kozioł - 25% zniżki przy usłudze
fryzjerskiej;
b) LUZ - BUS Hubert Radziwiłko - 15% zniżki w usłudze strzyżenia, 10% zniżki na pozostałe
usługi fryzjerskie.
Tab. 3.35. Liczba rodzin/osób którym przyznano Kartę Dużej Rodziny.
Lp.
1.
2.
3.
4.

Wyszczególnienie
Liczba rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny
Liczba osób posiadających Kartę Dużej Rodziny
Liczba rodziców, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny
Liczba dzieci, którym przyznano Kartę

Liczba
1148
3496
1947
1549

Źródło: opracowanie własne.

Teleopieka
Burmistrz Gołdapi 24 stycznia 2018r. zawarł umowę z Marszałkiem Województwa WarmińskoMazurskiego na dofinansowanie programu teleopieki nad seniorami. Gmina Gołdap jest jedną z 20
gmin naszego regionu, które realizują ten pilotażowy program.
Teleopieka to system przywoławczy działający w domu podopiecznego przez 24 godziny na dobę
i 365 dni w roku. Osoba, która potrzebuje takiej pomocy, zostaje wyposażona w telefon, specjalny
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brelok, wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS. W razie zagrożenia i po naciśnięciu przycisku,
uruchomione zostaje automatycznie połączenie w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu.
Następnie operator zadecyduje o odpowiednim rodzaju interwencji. Taka forma usług
opiekuńczych jest alternatywą dla pobytu osób starszych w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym,
czy domu pomocy społecznej. Jest to również wsparcie dla rodzin osób mieszkających samotnie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi zajmował się rekrutacją osób do programu teleopieki,
podpisywaniem dokumentów i załatwianiem wszelkich formalności. Do programu przystąpiła
zakładana 20 osobowa grupa seniorów.
Tab. 3.36. Wyszczególnienie kosztów Teleopieki.
Lp.

Wyszczególnienie/
kosztu

1.

Opłata abonamentowa

2.

rodzaj

Dotacja

Wkład własny

Razem

3 840,00

3 840,00

7 680,00

Zakup telefonów stacjonarnych

609,42

609,42

1 218,84

3.

Zakup telefonów komórkowych

2 317,44

2 317,45

4 634,89

4.

Ogółem

6 766,86

6 766,87

13 533,73

Źródło: opracowanie własne.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny.
Członkowie Zespołu są odpowiedzialni za realizację zadań własnych gminy w zakresie
przeciwdziałania przemocy. Zespól kreuje politykę społeczną gminy w w/w zakresie. W 2015r.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny opracował Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, który obowiązuje
od 1 stycznia 2016r.

Wydatki na pomoc społeczną
W budżecie Gminy Gołdap na zadania dotyczące polityki społecznej w 2019r. zabezpieczono
środki finansowe w wysokości 35 046 656,30 zł, w tym w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej
była kwota 34 530 448 zł. Gmina Gołdap realizowała zadania w zakresie ochrony zdrowia:
przeciwdziałanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi - realizacja zadań zapisanych
w "Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2019",w zakresie pomocy materialnej dla
uczniów - stypendia i tworzenie i funkcjonowanie żłobków. Pozostałe zadania w zakresie pomocy
społecznej realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi.
W roku 2019 Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi uczestniczył jako partner
ze Stowarzyszeniem Dobry Start w projekcie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 - 2020, na łączną kwotę 415 702,12zł. Głównym celem projektu było
zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 22 mieszkańców gminy Gołdap, zagrożonych
ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego, poprzez objęcie ich usługami aktywnej integracji.
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w 2019 roku realizował zadania obowiązkowe gminy
o charakterze własnym i zleconym. W roku 2019 Ośrodek realizował Program 500+
po zmianach - świadczenie na każde dziecko w rodzinie. Dodatkowo Program "Opieka 75+"
poprawiający dostępność do usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku życia.
Od 2019 roku Ośrodek realizuje dwa projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych:
"Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie" oraz projekt "Garncarska wioska". Dofinansowanie
obu projektów to kwota 1 151 080,87 zł. Wsparciem objętych zostało ogółem 70 osób z obszaru
rewitalizacji miasta Gołdap.

3.8.

Sport i rekreacja

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi dąży do zapewnienia mieszkańcom gminy Gołdap i gościom
coraz bardziej urozmaiconej formy relaksu, wypoczynku oraz możliwości rywalizacji sportowej
w trakcie organizowanych imprez. Misją OSiR jest zagospodarowanie czasu wolnego. Chcemy
stworzyć Państwu jak najbogatszą ofertę na spędzanie czasu, dbanie o własne zdrowie
i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport.
Główne przedsięwzięcia zrealizowane prze Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi w 2019 roku:
Bieg Jaćwingów – jest rozgrywany od 1979 roku, to najstarsza zimowa impreza w Polsce
Północno-Wschodniej oraz jeden z najstarszych masowych biegów narciarskich w kraju. W 2019
rozegrany został już po raz 29, a w zawodach wzięło udział ponad 200 uczestników z Polski i zza
granicy.
XLIII Bieg Zwycięstwa – uczestnicy indywidualnie pokonują od 100 m do 10 km. Biegi obyły się
w każdej kategorii wiekowej od biegów przedszkolaka, biegi dziecięce i młodzieżowe do biegu
głównego, który po raz trzeci rozegrany został na dystansie 10 km. Zawody rozegrane zostały na
trasach przygotowanych przy Promenadzie Zdrojowej.
Zawody Siłaczy Strongman – celem imprezy jest popularyzacja dyscyplin siłowych
oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców Gołdapi, integracja środowisk sportowych
oraz organizacji zajmującej się kulturą fizyczną, promocja Gminy Gołdap oraz wyłonienie
najlepszych zawodników. Zawody przeprowadzono 21 lipca 2019r, udział w nich wzięło
12 zawodników z całego kraju.
Letni bieg Jaćwingów na nartorolkach – zawody odbywają się od 2014 roku. Cele to
popularyzacja jazdy szybkiej na nartorolkach, promocja miasta Gołdapi, propagowanie zdrowego
stylu życia.
Garmin Iron Triathlon – pływanie w Jeziorze Gołdap, jazda na rowerze i bieg trasami,
wytyczonymi przy południowym krańcu puszczy Romnickiej. Celem imprezy jest popularyzacja
pływania długodystansowego na wodach otwartych i turystyki wodnej, propagowanie zdrowego
trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców regionu, wpajanie zasad zdrowej
rywalizacji sportowej. Zawody odbyły się 14 lipca 2019 r. Tego samego dnia rozegrane zostały
również zawody dla dzieci i młodzieży Garmin Kids.
Międzynarodowy Bieg Gusiew – Gołdap – pierwszy bieg odbył się w roku 1995. Celem imprezy
jest popularyzacja biegów masowych, współpraca miast partnerskich Gusiewa i Gołdapi, promocja
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Gminy Gołdap. Rozgrywany jest na dystansie półmaratonu. Trasa o długości 21 km 097 m wiedzie
z Rosji przez granicę z Polską i kończy się w Gołdapi.
Maratony Kresowe to wyścigi z dziedziny kolarstwa terenowego dla wszystkich
od przedszkolaków do weteranów. Sukcesy gołdapian na Maratonach Kresowych odnosił
Grzegorz Lange, który stawał na podium w Półmaratonie. Trasa maratonu w Gołdapi prowadzi
większości przez Puszczę Romincką.
Cross Gołdapski – cieszy się dużą popularnością wśród biegaczy i miłośników aktywnego
wypoczynku. Jest to jeden z większych biegów w północno-wschodniej Polsce. We wszystkich
edycjach Cross Gołdapski cieszył się ogromnym zainteresowaniem zawodników z Polski i zza
granicy.
Oprócz ogólnodostępnych imprez sportowych, OSiR organizował szeroką gamę zmagań
sportowych, m.in.: Liga czwartków Lekkoatletycznych, Liga biegów przełajowych, Liga MTB,
Warmia i Mazury pływają, Szkółka Żeglarska, Szkółka narciarstwa biegowego, Szkółka jazdy
na łyżwach.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi zarządza kompleksem Edukacyjno – Szkoleniowym
z 55 miejscami noclegowymi w Hostelu na ul. Partyzantów 31, stadionem miejskim z boiskiem
głównym oraz 2 boiskami bocznymi, 3 kortami tenisowymi. W okresie zimowym zarządza
wypożyczalnią nart biegowych na ul. Stadionowej 5a, lodowiskiem wraz z wypożyczalnią łyżew
przy SP 1 na ul. Szkolnej.
Na ul. Promenada Zdrojowa 14 umiejscowiony jest „Słoneczny Zakątek” gdzie obok Plaży
Miejskiej, wypożyczalni sprzętu pływającego, domków letniskowych, pola biwakowego,
campingowego jest cała infrastruktura na wspaniały odpoczynek nad jeziorem Gołdap.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi dysponuje sprzętem pływającym takim jak: katamaran,
żaglówki, rowery wodne, kajaki, deski windsurfingowe oraz łódź ratownicza. W 2019 roku prowadził
szkolenia żeglarskie dzieci i młodzieży.
Rys. 3.4. Jezioro Gołdap.

Źródło: materiały własne.
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3.9. DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY
Gmina Gołdap jest organizatorem dwóch samorządowych instytucji kultury: Domu Kultury
w Gołdapi oraz Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Dom Kultury w Gołdapi
Głównym trzonem działalności Domu Kultury w Gołdapi jest prowadzenie edukacji kulturalnej
i zapewnienie mieszkańcom gminy Gołdap - dzieciom, młodzieży i dorosłym - ciekawego
i twórczego sposobu spędzania czasu wolnego. W ramach tego działania funkcjonują w Domu
Kultury pracownie: rękodzieła, ceramiki, witrażu, plastyczna, fotograficzna, taneczna, teatralna,
wokalna, nauki gry na gitarze, teatr ognia oraz młodzieżowe zespoły muzyczne.
W 2019 roku Dom Kultury zorganizował szereg imprez masowych i kameralnych, umożliwiających
kontakt z kulturą profesjonalną i amatorską. Najważniejsze to: „28 Finał WOŚP”, „Kierunek
Gołdap”, „Festiwal zdrowia”, „Dni Gołdapi”, „Festiwal Pogranicza "Kartaczewo"”, Dożynki gminne,
XI Spotkania z Naturą i Sztuką „Nasze i nie nasze krajobrazy”. Dom Kultury do występów w Gołdapi
zaprasza grupy teatralne, znanych wykonawców muzyki rozrywkowej, poezji śpiewanej oraz
zespoły
instrumentalne.
Organizowane
są
wystawy
i
spotkania
dyskusyjnego
„Małomiasteczkowego Klubu Filmowego”. Przy współpracy z gołdapskimi szkołami odbywają się
festiwale piosenki i amatorskie spektakle. Co roku gościmy festiwal filmowy dla dzieci „Wędrujące
Ale Kino!”. Dom Kultury w Gołdapi współpracował ze Stowarzyszeniem „Partnerstwo Sztuk”
prowadzącym Gołdapskie Centrum Wolontariatu. Sekcja Teatru Ognia FLASH ZONE brała udział
w przedsięwzięciach międzynarodowych: Noc Muzeów w Guseve Obwód Kaliningradzki FR, Noc
Kupały w Sakiai – Litwa, realizowała projekt międzynarodowy „Gołdap – Sakiai – spotkanie
młodzieży z Polski i Litwy”. Spektakularne sukcesy w 2019 roku zdobyli uczestnicy zajęć
fotograficznych Domu Kultury.
Rys. 3.5. Kartaczewo 2019.

Źródło: materiały własne.
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Biblioteka Publiczna w Gołdapi
Biblioteka Publiczna w Gołdapi jako instytucja kultury działa w ramach krajowej sieci bibliotecznej
zgodnie z ustawą o bibliotekach i nadanym bibliotece statutem. Bezpośredni nadzór merytoryczny
nad biblioteką pełni Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Organizatorem Biblioteki
Publicznej w Gołdapi jest Gmina Gołdap. Placówka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom
miasta i gminy, a w ramach zawartego porozumienia z 1 października 2015 roku także obsługę
mieszkańcom powiatu. Biblioteka służy zaspakajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych
i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.
Działalność biblioteki poszerzona jest o gromadzenie i opracowanie księgozbioru regionalnego,
bibliografii regionalnej, dokumenty życia społecznego oraz audiobooki i filmy. Biblioteka Publiczna
w Gołdapi prowadzi działalność w działach: wypożyczalni dla dorosłych i dla dzieci, czytelni,
pracowni komputerowej, dziale zbiorów specjalnych, dziale gromadzenia i opracowania zbiorów,
a także Izbie Regionalnej pod nazwą „Muzeum Ziemi Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza”.
Księgozbiór Biblioteki Publicznej w Gołdapi na 31 grudnia 2019 roku liczył łącznie z Filią
w Grabowie 58744 woluminów (49794 Gołdap; 8950 Grabowo). Zbiory biblioteczne powiększyły
się o 1716 pozycji ogółem (1420 - Gołdap; 296-Grabowo). Wśród ogółu wpływu z zakupu z dotacji
organizatora zostało zakupionych 935 woluminy oraz z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego 387 woluminy. Do księgozbioru wpłynęły również książki przekazane w darze lub jako
zwrot za zagubione w ilości 401 wol. pochodzące od czytelników, wydawnictw i osób prywatnych.
Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism w ilości 21 tytułów. Biblioteka uczestniczy
w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Cyfrowej jako jedna z 10 bibliotek w województwie warmińskomazurskim. Baza biblioteki cyfrowej liczy 48 dokumentów – fotografie i kroniki przekazane
do zbiorów mające wartość historyczną i związana z lokalną historią.
W bibliotece ogółem zostało zarejestrowanych 1574 czytelników (Gołdap - 1373; Grabowo - 201)
– wzrost 96 czytelników. W ciągu roku z biblioteki skorzystało 21440 użytkowników (Gołdap 18538;
Grabowo 2902) – wzrost 2104 użytkowników korzystając ze zbiorów oraz stanowisk
komputerowych. Budynek biblioteki oraz zbiory biblioteczne są przystosowane do obsługi
czytelników niedowidzących lub słabo widzących udostępniając audiobooki w ilości 916 wol. lub
książki z dużą czcionką, dostępnych w ilości 89 wol.
Warsztat pracy bibliotekarzy polega na obsłudze czytelników oraz promocji książki oraz biblioteki
i jej usług. Udzielane są informacje biblioteczne, bibliograficzne i informacyjne, których w roku 2019
bibliotekarze udzielili 958 informacji. Biblioteka prowadzi stronę internetową pod adresem
bpgoldap.pl na którą wg. licznika odwiedzin strony internetowej liczba odsłon wyniosła 25062 –
wzrost 19523 odwiedzin.
W 2019 roku w szkoleniach dla użytkowników biblioteki w szczególności skierowane dla osób 50+,
w których uczestniczyło 865 uczestników. Ogółem innych zorganizowanych działań w bibliotece
głównej i filii o charakterze literackim i edukacyjnym było 291 – uczestniczyły w nich 9930 osób,
w tym – Gołdap 272 działania z udziałem 9584 osób i w Filii w Grabowie 19 działań z udziałem
346 uczestników. Ważnym działaniem było zorganizowanie wystaw o różnej tematyce. W 2019
roku zostało zorganizowanych 18 wystaw – 5 w Izbie Regionalnej pod nazwą „Muzeum Ziemi
Gołdapskiej im. M. M. Ratasiewicza”, 13 wystaw zorganizowane w sali spotkań oraz w dziale
wypożyczalni dla dorosłych.
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Rys. 3.6. Działalności biblioteki.

Źródło: materiały Biblioteki Publicznej w Gołdapi.

Świetlice wiejskie
W 2019 roku na terenie gminy Gołdap funkcjonowały 4 świetlice wiejskie pozostające w zarządzie
sołectw: świetlica wiejska w Boćwince, świetlica wiejska w Galwieciach, świetlica wiejska
w Górnem, świetlica wiejska w Siedlisku. W świetlicach tych prowadzone są zajęcia
z mieszkańcami w każdym wieku, zatrudnione są osoby animujące zajęcia, dbające o nadzór nad
bieżącym korzystaniem z lokali. Świetlice dostępne w zależności od potrzeb mieszkańców
w wymiarze od 68 do 80 h miesięcznie. Co do zasady, są to dni powszednie w godzinach
popołudniowych, jednak w miarę zgłaszanych potrzeb również w soboty i niedziele. Świetlice
wiejskie w Grabowie, Kozakach oraz Żelazkach znajdują się w strukturze Dom Kultury w Gołdapi,
w których na co dzień odbywają się zajęcia rozwijające kreatywność i kompetencje społeczne.

4. BUDŻET OBYWATELSKI
Budżet obywatelski to forma uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących
lokalnych spraw, najbliższego otoczenia. Każdy mieszkaniec może decydować na jaki cel zostaną
wydane pieniądze stanowiące część gminnego budżetu.
Z inicjatywy Burmistrza Gołdapi Rada Miejska w Gołdapi dnia 31 sierpnia 2017 roku podjęła
uchwałę nr XLIV/291/2017 w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap.
Wysokość środków finansowych wyodrębnionych na budżet obywatelski w roku 2019 wynosiła
150 000,00 zł (w tym 100 500,00 zł zarezerwowano dla projektów na terenie miejskim;
49 500,00 zł dla projektów na terenie wiejskim).
Zgodnie z zarządzeniem nr 1497/XI/2018 Burmistrza Gołdapi z dnia 26 listopada 2018 roku
w sprawie zgłaszania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego nabór propozycji projektów
na rok 2019 trwał od 5 grudnia 2018 roku do 15 stycznia 2019 roku.
W wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego w Gołdapi wpłynęło 6 wniosków, z których
4 dotyczyły terenu miejskiego, a 2 wiejskiego.
Z sześciu zgłoszonych wniosków, jeden wniosek tj.: Rewitalizacja terenu szpitala w Gołdapi
nie przeszedł oceny formalnej, w wyniku czego pod głosowanie mieszkańców poddano pięć
projektów.
Głosowanie na zgłoszone projekty trwało od 8 do 18 lutego 2019 roku.
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W procesie głosowania liczba wszystkich oddanych głosów wyniosła 1233. Suma głosów ważnych
to 1233. W formie elektronicznej oddano 1200 ważnych głosów. W formie papierowej oddano
33 ważne głosy.
Po weryfikacji i zsumowaniu głosów oddanych w ramach listy miejskiej najwięcej punktów otrzymał
projekt ,,Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo-rekreacyjnego”.
Wśród projektów z listy wiejskiej zwyciężył wniosek pt. ,,Siłownie zewnętrzne we wsiach: Skocze,
Kozaki, Górne, Galwiecie”.
Wykres 4.1. Projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku na terenie miejskim.
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Źródło: Opracowanie własne.

Wykres 4.2. Projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku na terenie wiejskim.
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Źródło: Opracowanie własne.

Wyłonione wnioski zostały przekazane do Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych Urzędu
Miejskiego w Gołdapi w celu realizacji. Projekty zostały zrealizowane do końca 2019 roku.
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Rys. 4.1. Stworzenie na Osiedlu I terenu sportowo-rekreacyjnego.

Źródło: Zdjęcia własne.

Rys. 4.2. Siłownie zewnętrzne we wsiach: Skocze, Kozaki, Górne, Galwiecie.

Źródło: Zdjęcia własne.

5. WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Podstawowym dokumentem, który określa cele, zasady oraz formy współpracy samorządu
z organizacjami pozarządowymi jest corocznie aktualizowany i uchwalany przez Radę Miejską
program współpracy.
,,Program współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
przyjęty został uchwałą nr LXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 września
2018 roku.
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Zgodnie z Programem w 2019 roku Gmina Gołdap zlecała organizacjom realizację zadań
publicznych w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji. Ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert.
W 2019 roku organizacje pozarządowe zrealizowały łącznie 23 zadania wykorzystując
dotacje z Gminy Gołdap w wysokości 439 000,00 zł.
Współpraca między Gminą Gołdap a organizacjami przybierała także formy pozafinansowe,
np. możliwość korzystania przez organizację z obiektów gminnych przy prowadzonych
inicjatywach, wydarzeniach, czy promocja działań organizowanych przez lokalne ngo’sy na stronie
internetowej www.goldap.pl oraz w ,,Informatorze Gołdapskim”. Na stronie internetowej goldap.pl
przygotowano specjalną zakładkę NGO – współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Tab. 5.1. Wykaz dotacji przyznanych w konkursie na realizację w formie wsparcia zadań publicznych
Gminy Gołdap w 2019 roku zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 129/II/2019 Burmistrza Gołdapi
z dnia 22 lutego 2019 roku.
Lp.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanego
dofinansowania

WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEZY
1.

Obóz harcerski w Pieninach

Stowarzyszenie ,,Emerytowanych
Policjantów”
w Gołdapi
ORGANIZACJA SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH
1.

Zielona szkoła marzeń

1.

Świąteczny Koncert Finałowy –
warsztaty muzyczne
Sztafeta 11.11.11.11.19.

5 000,00 zł

Fundacja Uskrzydleni – Wspieramy
1 500,00 zł
Kreatywnie
UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
POPRZEZ ORGANIZACJĘ WYDARZEŃ KULTURALNYCH, ARTYSTYCZNYCH, SPEKTAKLI, KONKURSÓW I
WYSTAW

2.

Fundacja Uskrzydleni – Wspieramy
Kreatywnie
Stowarzyszenie ,,Partnerstwo
Sztuk”
Stowarzyszenie ,,Partnerstwo
Sztuk”

3 000,00 zł
4 600,00 zł

3.

Pisarz też człowiek – warto go
poznać

4.

Teatr dla każdego

Stowarzyszenie ,,Emerytowanych
Policjantów”
w Gołdapi
ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

1 900,00 zł

1.

Rozwój i rozszerzenie działalności
GUTW

7 500,00 zł

3.

Aktywizacja i integracja seniorów
poprzez organizację wydarzeń
w klubie seniora

Oddział Rejonowy Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Gołdapi
Gołdapski Uniwersytet Trzeciego
Wieku
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6 000,00 zł

7 500,00 zł

Lp.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanego
dofinansowania

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ
1.

Biegamy skaczemy

Stowarzyszenie Sportowe ,,Dzieci
Kukurydzy” Gołdap
Gołdapski Szkolny Związek
Sportowy

2.

Organizacja imprez sportowych
w Gołdapi w ramach kalendarza
imprez sportowych szkolnego
związku sportowego
PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
1.

Wolontariusze działają

1.

Konkurs ,,Działaj Lokalnie 2019”

3 600,00 zł
11 400,00 zł

Stowarzyszenie ,,Partnerstwo
5 000,00 zł
Sztuk”
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ PODMIOTÓW WYMIENIONYCH W ART.
3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, W ZAKRESIE
OKREŚLONYM W ART. 4 PKT.1-32 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O
WOLONTARIACIE

2.

Centrum Wspierania Aktywności
Społecznej w Gołdapi
Źródło: opracowanie własne.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz
Lokalny
Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz
Lokalny

8 000,00 zł
2 000,00 zł

Tab. 5.2. Dotacja przyznana w konkursie na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Gminy
Gołdap w 2019 roku z zakresu: rozwój turystyki poprzez prowadzenie Centrum Informacji
Turystycznej w Gołdapi zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 130/II/2019 Burmistrza Gołdapi
z dnia 22 lutego 2019 roku.
Lp.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanego
dofinansowania

ROZWÓJ TURYSTYKI POPRZEZ PROWADZENIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GOŁDAPI
1.

Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi.

Fundacja Rozwoju Regionu
Gołdap

180 000,00 zł

Źródło: opracowanie własne.

Tab. 5.3. Wykaz dotacji przyznanych w konkursie na realizację w formie wsparcia zadań publicznych
Gminy Gołdap w 2019 roku z zakresu: rozwój sportu zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia
nr 131/II/2019 Burmistrza Gołdapi z dnia 22 lutego 2019 roku.
Lp.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanego
dofinansowania

ROZWÓJ SPORTU
1.
2.

3.

Gołdapska
Siatkówki.
Tenis stołowy
Gołdap.
Mini
siatkówka
w Gołdapi.

Akademia
w

8 000,00 zł

Gminie

Uczniowski Klub Sportowy ,,Jantar” przy
Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi
Uczniowski Klub Sportowy ,,Gołdap Zdrój”

chłopców

Uczniowski Klub Sportowy ,,Trójka” w Gołdapi

10 000,00 zł
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8 000,00 zł

Lp.
4.

5.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

Szkolenie sportowe dzieci,
młodzieży i osób dorosłych
w zakresie piłki nożnej.
Piłka ręczna łączy pokolenia.

6.

Walcz w ringu nie na ulicy,
akademia
sportów
walki
w Gołdapi.
7.
Szkolenie sportowe pływaków
MUKS PIORUN Gołdap.
Źródło: opracowanie własne.

Wysokość przyznanego
dofinansowania

Miejski Klub Sportowy ,,Rominta” w Gołdapi

97 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy ,,Jaćwingowie”
Gołdap
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
,,Husaria Gołdap”

10 000,00 zł

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
PIORUN Gołdap

9 000,00 zł

20 000,00 zł

Tab. 5.4. Wykaz dotacji przyznanych w konkursie na realizację w formie wsparcia zadań publicznych
Gminy Gołdap w 2019 roku zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 165/II/2019 Burmistrza Gołdapi
z dnia 29 marca 2019 roku.
Lp.

Nazwa zadania

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanego
dofinansowania

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW
1.

Teraz Gołdap GFS

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

15 000,00 zł

2.

Program stypendialny ,,Aktywny
student”

Gołdapski Fundusz Lokalny

15 000,00 zł

6. PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI KRAJOWYCH
I MIĘDZYNARODOWYCH
Tab. 6.1. Wykaz organizacji, do których należy Gmina Gołdap.
Nazwa organizacji
Stowarzyszenie
,,Lider w EGO”

Podstawa prawna
Lokalna

Stowarzyszenie powiatów,
Ełk-Gołdap-Olecko

Związek
Międzygminny
Komunalna” w Ełku

Grupa

miast

Działania

i

gmin

,,Gospodarka

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Międzynarodowe Stowarzyszenie ,,Cittaslow –
Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia”

Uchwała nr XLIII/263/2006 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
13.06.2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Gołdap do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
,,Lider w EGO”.
Uchwała nr X/77/2003 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
24 września 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Gołdap do ,,Stowarzyszenia powiatów, miast i gmin EłkGołdap-Olecko”.
Uchwała nr XXXII/198/2005 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
06.07.2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gołdap do Związku
Międzygminnego
,,Gospodarka
Komunalna”
w
Ełku
i przyjęcia Statutu Związku.
Uchwała nr XXIII/154/2004 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 15
listopada 2004r. w sprawie desygnowania przedstawiciela
Gołdapi do Rady Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
w Giżycku.
Uchwała nr XXX/192/2012 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28
listopada 2012r. w sprawie przystąpienia Gminy Gołdap
do Międzynarodowego Stowarzyszenia
,,Cittaslow– Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia”.
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Nazwa organizacji

Podstawa prawna

Stowarzyszenie ,,Polskie Miasta Cittaslow”

Uchwała nr V/32/2015 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 27 lutego
2015
r.
w
sprawie
przystąpienia
Gminy
Gołdap
do Stowarzyszenia ,,Polskie Miasta Cittaslow”.
Uchwała nr XXIII/192/97 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
30.06.1997 r. w sprawie przystąpienia do Fundacji Rozwoju
Regionu Gołdap w charakterze fundatora – założyciela fundacji.
Uchwała nr VI/37/90 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 10.10.1990
r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.

Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap

Związek Miast Polskich
Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur

Uchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia
21.01.2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gołdap
do Stowarzyszenia Uzdrowisk Warmii i Mazur.

Źródło: opracowanie własne.

Współpraca międzynarodowa
Tab. 6.2. Umowy partnerskie podpisane przez Gminę Gołdap.
Miasto
Sakiai

Kraj
Litwa

Data podpisania umowy
Umowa podpisana 18.02.1995 roku.

GivatShmuel

Izrael

Umowa podpisana 13.04.1997 roku

Stade

Niemcy

Umowa podpisana 24.03.1998 roku.

Ano Syros

Grecja

Umowa podpisana 10.03.2001 roku.

Gusiew

Rosja

Umowa podpisana 14.10.2004 roku.

Dubna

Rosja

Umowa podpisana 14.05.2010 roku.

Źródło: Opracowanie własne.

W 2019 roku Gmina Gołdap realizowała następujące zadania we współpracy z partnerskimi
miastami:

Współpraca z Niemcami i Izraelem

,,Na ścieżkach wspólnej historii” to wymiana młodzieży, organizowana w wyjątkowym trójkącie:
polska Gołdap, niemieckie Stade i izraelskie Givat Shmuel. Inicjatywa organizowana
przez partnerskie samorządy jest wyjątkową inwestycją w młode pokolenie, lekcją tolerancji,
otwartości i współpracy we współczesnym świecie. Celem zadania jest uwrażliwianie młodych ludzi
na poszanowanie historii, pozbywanie się uprzedzeń, nauka otwartości oraz poszanowania innych
kultur i narodów. Jest to również okazja do sprawdzenia swoich umiejętności językowych
w praktyce.
W 2019 roku odbyły się dwa spotkania młodzieży: w kwietniu w Izraelu oraz w lipcu w Polsce.
Program wymiany jest tak skonstruowany by młodzież spędzała ze sobą jak najwięcej czasu
w różnych miejscach i w różnych okolicznościach. Ważnym elementem jest zakwaterowanie
młodzieży w każdym odwiedzanym kraju w rodzinnych domach, co stanowi czynnik integrujący
całe rodziny z międzynarodowych społeczności.
Warto dodać, że od kilku lat inicjatywę ,,Na ścieżkach wspólnej historii” wspiera Polsko-Niemiecka
Współpraca Młodzieży, która również na spotkanie w 2019 roku w Polsce przyznała Gminie Gołdap
dofinansowanie w kwocie 19 812,00 zł. Dodatkowo Gmina Gołdap na wymianę organizowaną
w Polsce otrzymała dotację w wysokości 4 000,00 zł od Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego w ramach ,,Konkursu WM dla WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej JST
w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 roku”.
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Rys. 6.1. Trójstronne spotkanie młodzieży w Gołdapi.

Źródło: materiały własne.

Współpraca z Rosją
W 2019 roku przypadała 15. rocznica podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Gusiewem
i Gołdapią.
Uroczyste obchody z tej okazji odbyły się 14 grudnia 2019 roku w gołdapskim Domu Kultury.
Uczestniczyła w nich delegacja z partnerskiego miasta na czele z Panem Aleksandrem Kitajewem
Przewodniczącym Administracji Samorządu Miejskiego Okręgu Gusiew.
Partnerskie kontakty z Gusiewem realizowane były cały rok. Delegacja z partnerskiego miasta
odwiedziła Gołdap 6 maja Gołdap uczestnicząc w otwarciu wystawy ,,Literatura rosyjska”
zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną.
Delegacja z Gminy Gołdap 25 maja 2019 roku uczestniczyła w uroczystościach związanych
z 295. rocznicą nadania praw miejskich miastu Gusiew.
Rys.6.2.Delegacja z Gminy Gołdap w Gusiewie.

Źródło: materiały własne.
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W 2019 roku odbył się jubileuszowy XXV Międzynarodowy Półmaraton Gusiew – Gołdap.
W przeprowadzonych 31 sierpnia zawodach udział wzięło 104 biegaczy. Organizatorami
wydarzenia byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi oraz Administracja Rejonu Gusiew Obwodu
Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. Z okazji jubileuszowego półmaratonu zorganizowano
też konkurs plastyczny, do którego wpłynęło 95 prac.
Rys.6.3. XXV Jubileuszowy Międzynarodowy Półmaraton Gusiew – Gołdap.

Źródło: materiały własne.

Konferencja pod nazwą: ,,Samorządy w drodze do ekologicznego i inteligentnego miasta
(eko i smart city): rosyjskie praktyki i doświadczenia międzynarodowe odbyła się 28 maja 2019
roku w Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowym w Gołdapi. To międzynarodowe wydarzenie już po
raz siódmy zorganizowała Gmina Gołdap we współpracy z Rosyjskim Uniwersytetem Kooperacji
w Kaliningradzie. W programie znalazły się wykłady na temat administracji cyfrowej,
współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu miejskim czy gospodarowania
odpadami. Jednym z wątków konferencji był również temat udziału Gołdapi w światowym ruchu
Cittaslow.

Współpraca z Litwą
Z partnerem litewskim w 2019 roku finalizowane były działania w ramach wspólnego projektu
,,Parki przyjaźni 2”. Działania zostały dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Interreg V-A Litwa Polska. Projekt obejmował min.: stworzenie infrastruktury do rozwoju
aktywności fizycznej (plac zabaw i rekreacji oraz pole do mini golfa nad jeziorem Gołdap), zajęcia
dotyczące profilaktyki zdrowia prowadzone w szkołach, badania wad postawy dla dzieci, zajęcia
sportowo - rekreacyjne.
We wrześniu 2019 roku w Gołdapi przebywała młodzież z grupy cyrkowej działającej przy Domu
Kultury w mieście Sakiai. Młodzi ludzie pracowali wspólnie z gołdapską grupą Teatru Ognia ,,Flash
Zone” na artystycznych warsztatach prowadzonych w Domu Kultury. Efektem pracy było
przedstawienie pod nazwą ,,Kiedy gaśnie światło”, które mieszkańcy mogli zobaczyć 29 września.
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Gmina Gołdap na spotkania młodzieży z partnerskich miast otrzymała dotację w wysokości
4 000,00 zł od Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach ,,Konkursu WM
dla WM. Wsparcie współpracy międzynarodowej JST w Województwie Warmińsko-Mazurskim
w 2019 roku”.

7. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI
Tab. 7.1. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Gołdapi.
Lp.

Nr i data

W sprawie

uchwały
1.

V/44/2019
21.01.2019

2.

V/45/2019
21.01.2019

3.

VI/46/2019
27.02.2019

4.

VI/47/2019
27.02.2019

5.

VI/48/2019
27.02.2019

6.

VI/49/2019

Przebieg
realizacji

W sprawie przystąpienia Gminy Gołdap do Stowarzyszenia
Uzdrowisk Warmii i Mazur

Zrealizowano

W
sprawie
wyznaczenia
dodatkowego
przedstawiciela
do Zgromadzenia
Związku
Międzygminnego
„Gospodarka
Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów

Zrealizowano

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2019-2032

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019
roku

Zrealizowano

Zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia w podatku rolnym
w ramach pomocy de minimis w sektorze rolnym

Zrealizowano

W sprawie Statutu Gminy Gołdap

Zrealizowano

W sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
stanowiących własność Gminy Gołdap w prawo własności tych
gruntów i wysokości stawek procentowych bonifikat

Zrealizowano

W sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
gruntowej składającej się z działki o nr ewidencyjnym 901/15
o pow. 87 m2 zabudowanej budynkiem użytkowym przy ulicy
Szkolnej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok
2019”

Zrealizowano

W sprawie przekazania dotacji celowej Powiatowi Gołdapskiemu
na zakup sprzętu medycznego – defibrylator – z przeznaczeniem
na oddział szpitalny prowadzony przez GoldMedica sp. z o.o.
w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2019-2032

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019
roku

Zrealizowano

27.02.2019
7.

VI/50/2019
27.02.2019

8.

VI/51/2019
27.02.2019

9.

VI/52/2019
27.02.2019

10.

VI/53/2019
27.02.2019

11.

VII/54/2019
25.03.2019

12.

VII/55/2019
25.03.2019
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Lp.

Nr i data

W sprawie

uchwały
13.

VII/56/2019
25.03.2019

14.

VII/57/2019
25.03.2019

15.

VII/58/2019
25.03.2019

16.

VII/59/2019
25.03.2019

17.

VIII/60/2019
15.04.2019

18.

VIII/61/2019
15.04.2019

19.

VIII/62/2019
15.04.2019

20.

VIII/63/2019
15.04.2019

21.

VIII/64/2019
15.04.2019

22.

VIII/65/2019
15.04.2019

23.

VIII/66/2019
15.04.2019

24.

VIII/67/2019
15.04.2019

25.

VIII/68/2019
15.04.2019

26.

VIII/69/2019
15.04.2019

27.

VIII/70/2019
15.04.2019

Przebieg
realizacji

W sprawie uwzględnienia gminy Gołdap w Programie Uzupełniania
Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej „Kolej+”

Zrealizowano

W sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania
dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych
przez Gminę Gołdap

Zrealizowano

W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania
do opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w 2019 r.

Zrealizowano

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Gołdap oraz określenia granic
obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września
2019 roku

Zrealizowano

W sprawie ustalenia składu liczbowego komisji stałych Rady
Miejskiej w Gołdapi w kadencji 2018-2023

Zrealizowano

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystyki Rady Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia,
Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady
Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów
Wiejskich Rady Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju
Gospodarczego Rady Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury,
Kultury Fizycznej, Turystyki Rady Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano
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Lp.

Nr i data

W sprawie

uchwały
28.

VIII/71/2019
15.04.2019

29.

VIII/72/2019
15.04.2019

30.

VIII/73/2019
15.04.2019

31.

VIII/74/2019

Przebieg
realizacji

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia,
Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady
Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Obszarów
Wiejskich Rady Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 8 lutego 2019 r.

Zrealizowano

W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 19 lutego 2019 r.

Zrealizowano

W sprawie wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy
Gołdap

Zrealizowano

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2019-2032

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019
roku

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia programu ulg dla weteranów i weteranów
poszkodowanych „Weterani są wśród nas - Gołdap Przyjazna
Weteranom"

W trakcie
realizacji

W sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy
Gołdap za rok 2018

Zrealizowano

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu
na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1883 N na odcinku Wrotkowo-Zatyki wraz z budową chodnika
w miejscowości Zatyki”

Zrealizowano

W
sprawie
uzgodnienia
przeprowadzenia
zabiegów
pielęgnacyjnych drzewa uznanego za pomnik przyrody

W trakcie
realizacji

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
w Gołdapi na 2019 rok

Zrealizowano

W sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Gołdapi na 2019 rok

Zrealizowano

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2019-2032

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019
roku

Zrealizowano

15.04.2019
32.

VIII/75/2019
15.04.2019

33.

VIII/76/2019
15.04.2019

34.

IX/77/2019
6.05.2019

35.

IX/78/2019
6.05.2019

36.

IX/79/2019
6.05.2019

37.

IX/80/2019
6.05.2019

38.

IX/81/2019
6.05.2019

39.

IX/82/2019
6.05.2019

40.

IX/83/2019
6.05.2019

41.

IX/84/2019
6.05.2019

42.

X/85/2019
10.06.2019

43.

X/86/2019
10.06.2019

76

Lp.

Nr i data

W sprawie

Przebieg
realizacji

uchwały
44.

XI/87/2019

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Gołdapi wotum zaufania

Zrealizowano

W
sprawie
zatwierdzenia
sprawozdania
finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap
za 2018 rok

Zrealizowano

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok
2018

Zrealizowano

W sprawie przyjęcia
energetycznego

dodatku

Zrealizowano

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2019-2032

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019
roku

Zrealizowano

W sprawie zgłoszenia Sołectwa Botkuny oraz Gminy Gołdap
do współpracy
w
inicjatywie
Samorządu
Województwa
Warmińsko-Mazurskiego dotyczącej Odnowy Wsi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego od 2019 roku

W trakcie
realizacji

W sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków

Zrealizowano

W sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków

Zrealizowano

Uchylono

24.06.2019

W sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków

XI/97/2019

W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Zrealizowano

W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 maja 2019 r.

Zrealizowano

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2019-2032

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019
roku

Zrealizowano

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

Zrealizowano

W sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej
w Jabłońskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jabłońskich

Zrealizowano

24.06.2019
45.

XI/88/2019
24.06.2019

46.

XI/89/2019
24.06.2019

47.

XI/90/2019
24.06.2019

48.

XI/91/2019
24.06.2019

49.

XI/92/2019
24.06.2019

50.

XI/93/2019
24.06.2019

51.

XI/94/2019
24.06.2019

52.

XI/95/2019
24.06.2019

53.

54.

XI/96/2019

wzoru

wniosku

o

wypłatę

24.06.2019
55.

XI/98/2019
24.06.2019

56.

XII/99/2019
10.07.2019

57.

XII/100/2019
10.07.2019

58.

XII/101/2019
10.07.2019

59.

XII/102/2019
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Lp.

Nr i data

W sprawie

uchwały

Przebieg
realizacji

10.07.2019
60.

XII/103/2019
10.07.2019

61.

XII/104/2019
10.07.2019

62.

XII/105/2019
10.07.2019

63.

XII/106/2019
10.07.2019

64.

XII/107/2019
10.07.2019

65.

XIII/108/2019
28.08.2019

66.

XIII/109/2019
28.08.2019

67.

XIII/110/2019
28.08.2019

68.

XIII/111/2019
28.08.2019

69.

XIII/112/2019

W sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej Szkoły
Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi oraz Szkoły
Podstawowej w Jabłońskich

Zrealizowano

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego nad rzeką
Gołdapą między ulicami: Generała Sikorskiego, Różaną i Lipową

W trakcie
realizacji

W sprawie uchylenia uchwały Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej
w Gołdapi z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji
w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Zrealizowano

W sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r.
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Zrealizowano

W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydacie na ławnika

Zrealizowano

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2019-2032

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019
roku

Zrealizowano

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap

W trakcie
realizacji

W sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny
na rzecz Powiatu Gołdapskiego nieruchomości położonej
w obrębie 0030 Zatyki stanowiącej własność Gminy Gołdap

Zrealizowano

W sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Gołdap

Zrealizowano

W sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rehabilitacja
medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród
mieszkańców Gminy Gołdap”

W trakcie
realizacji

W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020

Zrealizowano

W sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy
Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2022

W trakcie
realizacji

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań
związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2019 r.

Zrealizowano

28.08.2019
70.

XIII/113/2019
28.08.2019

71.

XIII/114/2019
28.08.2019

72.

XIII/115/2019
28.08.2019

73.

XIII/116/2019
28.08.2019

78

Lp.

Nr i data

W sprawie

uchwały
74.

XIII/117/2019
28.08.2019

75.

XIII/118/2019
28.08.2019

76.

XIII/119/2019
28.08.2019

77.

XIII/120/2019
28.08.2019

78.

XIII/121/2019

Przebieg
realizacji

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gołdap
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019 roku

Zrealizowano

Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Gołdap

Zrealizowano

W sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia
jej przebiegu

Zrealizowano

W sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydata
na ławnika

Zrealizowano

W sprawie połączenia Osiedla 5 i Osiedla 6 w Osiedle 5

Zrealizowano

Zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Gołdap na osiedla

Zrealizowano

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 11 czerwca 2019 r.

Zrealizowano

W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 lipca 2019 r.

Zrealizowano

W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 22 lipca 2019 r.

Zrealizowano

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2019-2032

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019
roku

Zrealizowano

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego kwartału miasta Gołdap,
ograniczonego ulicą Stadionową, rzeką Gołdapą i torem kolejowym

W trakcie
realizacji

W sprawie przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia pn. Trójka
w Europie – europejska mobilność kluczem do sukcesu uczniów
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego

Zrealizowano

W sprawie przystąpienia do realizacji Przedsięwzięcia
pn. Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju w ramach
projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zrealizowano

28.08.2019
79.

XIII/122/2019
28.08.2019

80.

XIII/123/2019
28.08.2019

81.

XIII/124/2019
28.08.2019

82.

XIII/125/2019
28.08.2019

83.

XIV/126/2019
30.09.2019

84.

XIV/127/2019
30.09.2019

85.

XIV/128//2019
30.09.2019

86.

XIV/129/2019
30.09.2019

87.

XIV/130/2019
30.09.2019

79

Lp.

Nr i data

W sprawie

Przebieg
realizacji

uchwały
88.

XIV/131/2019
30.09.2019

89.

XIV/132/2019
30.09.2019

90.

XIV/133/2019

W sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej

Zrealizowano

W sprawie wyboru ławnika do orzekania w Sadzie Rejonowym
w Olecku

Uchylono

W sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Zrealizowano

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2019-2032

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019
roku

Zrealizowano

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Zrealizowano

Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty
uzdrowiskowej w miejscowości Gołdap oraz określenia wysokości
dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej

Zrealizowano

Zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zarządzenia poboru
opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Zrealizowano

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
wynagradzania
i przyznawania
dodatków nauczycielom
zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Gołdap

Zrealizowano

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Gołdap realizacji
zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego
na objęciu mieszkańców Gminy Banie Mazurskie opieką i usługami
świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny
Dom” w Gołdapi

Zrealizowano

Zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Gołdap

Zrealizowano

Zmieniająca uchwałę
Burmistrza Gołdapi

wynagrodzenia

Zrealizowano

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego
komisji stałych Rady Miejskiej w Gołdapi w kadencji 2018-2023

Zrealizowano

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego
komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gołdapi

Zrealizowano

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2019-2032

Zrealizowano

30.09.2019
91.

XV/134/2019
28.10.2019

92.

XV/135/2019
28.10.2019

93.

XV/136/2019
28.10.2019

94.

XV/137/2019
28.10.2019

95.

XV/138/2019
28.10.2019

96.

XV/139/2019
28.10.2019

97.

XV/140/2019
28.10.2019

98.

XV/141/2019
28.10.2019

99.

XV/142/2019
28.10.2019

100.

XV/143/2019
28.10.2019

101.

XV/144/2019
28.10.2019

102.

XVI/145/2019
7.11.2019

w

sprawie
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ustalenia

Lp.

Nr i data

W sprawie

uchwały
103.

XVI/146/2019
7.11.2019

104.

XVI/147/2019

Przebieg
realizacji

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019
roku

Zrealizowano

W sprawie emisji obligacji komunalnych

Zrealizowano

W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r.

Uchylono

W sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 8 października 2019 r.

Zrealizowano

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2019-2032

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019
roku

Zrealizowano

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap
na lata 2019-2032

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2019
roku

Zrealizowano

W sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki,
zarządzenia poboru w drodze inkasa, określenia terminów
płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Zrealizowano

W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych

Zrealizowano

W sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Gołdap na lata 2020-2022

W trakcie
realizacji

W sprawie przystąpienia Gminy Gołdap do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020
realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych

W trakcie
realizacji

W sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych

Zrealizowano

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020

W trakcie
realizacji

W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej
w Gołdapi na 2020 rok

W trakcie
realizacji

W sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Gołdapi na 2020 rok

W trakcie
realizacji

7.11.2019
105.

XVI/148/2019
7.11.2019

106.

XVI/149/2019
7.11.2019

107.

XVII/150/2019
12.12.2019

108.

XVII/151/2019
12.12.2019

109.

XVIII/152/2019
30.12.2019

110.

XVIII/153/2019
30.12.2019

111.

XVIII/154/2019
30.12.2019

112.

XVIII/155/2019
30.12.2019

113.

XVIII/156/2019
30.12.2019

114.

XVIII/157/2019
30.12.2019

115.

XVIII/158/2019
30.12.2019

116.

XVIII/159/2019
30.12.2019

117.

XVIII/160/2019
30.12.2019

118.

XVIII/161/2019
30.12.2019
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