
 

Woryty 79G, 11-036 Gietrzwałd 

Gołdap, 21 lutego 2022 r. 

 

Starosta Gołdapski 

Pani Marzanna Marianna Wardziejewska 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi 

Pani Alicja Anna Iwaniuk 

 

PETYCJA 

w sprawie stworzenia w Powiecie Gołdapskim 

programu samorządowego „KIEROWCA 500+” 
 

Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin działając na podstawie ustawy o petycjach 

wnosi o stworzenie i wprowadzenie w życie w Powiecie Gołdapskim programu 

samorządowego „KIEROWCA 500+”, jako narzędzia do corocznego zrekompensowania strat 

mieszkańcom Powiatu Gołdapskiego zmuszonych do ponoszenia kosztów remontów swoich 

pojazdów przez bezczynność Zarządu Powiatu w przeprowadzeniu kompleksowego remontu 

dróg powiatowych. 

 

Uchwała nr .......... / .......... / 2022  

Rady Powiatu w Gołdapi 
z dnia .......... .......... 2022 r.  

w sprawie przyjęcia przez Powiat Gołdapski 

samorządowego programu „KIEROWCA 500+” 

 

 Na podstawie art. … o samorządzie powiatowym oraz § .......... Statutu Powiatu 

Gołdapskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr .......... / .......... / ......... Rady Powiatu w 

Gołdapi z dnia .......... .......... .......... r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gołdapskiego (Dz. 

Urz. Woj. .......... .......... poz. .......... z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:  

§ 1  

Przyjmuje się samorządowy program „KIEROWCA 500+” adresowany do mieszkańców 

mieszkających w ciągu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale oraz 

1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale-Widgiry-Żabin. 

§ 1 ust. 1 

Zasady kwalifikacji do programu „KIEROWCA 500+” określa Regulamin - załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały 

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gołdapskiemu. 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

REGULAMIN 

Zasady kwalifikacji do programu „KIEROWCA 500+” 

 

§ 1  

Program samorządowy „KIEROWCA 500+” jest adresowany do wszystkich osób fizycznych 

mających stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Powiatu Gołdapskiego w ciągu dróg 

powiatowych  nr 1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – 

Skocze- Juchnajcie – Rogale-Widgiry-Żabin. 

§ 2 

Beneficjentem programu jest każdy posiadacz pojazdu zarejestrowanego na terenie Powiatu 

Gołdapskiego w ciągu dróg powiatowych nr  nr 1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale, 1815 

SN Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale, którego nieruchomość jest położona nie 

dalej niż 200 metrów od osi jezdni dróg powiatowych nr  nr 1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – 

Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale-Widgiry-Żabin. 

§ 3 

Program trwa do czasu przeprowadzenia kompleksowego remontu całości dróg powiatowych nr nr 

1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie 

– Rogale-Widgiry-Żabin, ale nie krócej niż do roku 2030. 

§ 4 

Środki na realizację programu „KIEROWCA 500+” będą pochodziły z zasobowych własnych 

Powiatu Gołdapskiego, a w szczególności z optymalizacji zatrudnienia we wszystkich jednostkach 

podlegających Zarządowi Powiatu Gołdapskiego.  

§ 5 

Każdy beneficjent począwszy od roku 2022 otrzyma jednorazowo rocznie w terminie do 1 czerwca 

przelewem na wskazane konto kwotę 500 PLN tytułem zrekompensowania kosztów remontu 

swojego pojazdu spowodowanego koniecznością poruszania się drogami powiatowymi nr  nr 

1764N Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – 

Rogale na odcinkach Banie Mazurskie - Ziemiany – Rogale – Widgiry-Żabin, których nawierzchnia 

jest pełna ubytków i nierówności. 

§ 5.1. 

Przy kwalifikowaniu do wypłacenia świadczenia nie są brane pod uwagę dochody beneficjenta. 

§ 5.2. 

Beneficjent może uzyskać środki na tyle pojazdów, ile jest zarejestrowanych na daną osobę 

fizyczną na terenie wskazanym w § 2.  

§ 5.3. 

Podstawą do uzyskania świadczenia jest ważny dowód rejestracyjny pojazdu oraz wskazanie 

numeru konta dla dokonania przelewu środków. 

§ 5.4. 

Świadczenie jest formą odszkodowania i nie podlega egzekucji. 

§ 5.5. 

Świadczenie jest przyznawane w drodze decyzji Starosty Powiatowego w Gołdapi w terminie 14 

dni od otrzymania wniosku beneficjenta zawierającego dane pojazdu zarejestrowanego na daną 

osobę fizyczną na terenie wskazanym w § 2 oraz numeru konta bankowego. 

§ 5.6. 

Na decyzję starosty przysługuje zażalenie zgodne z przepisami Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

§ 6 

Obsługą techniczną wypłat świadczenia zajmuje się Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego 

w Gołdapi.  



 

UZASADNIENIE 
 

Rada Powiatu w Gołdapi uchwałą Nr XLIl/205/2021 z dnia 13 października 2021 roku petycję 

Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w części dotyczącej wykonania remontu dróg powiatowych nr 1764N 

Banie Mazurskie -Ziemiany – Rogale, 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale oraz 

pozyskania środków zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania uznała za zasadną.  
Uchwałą Nr XLVII/232/2022 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 stycznia 2022 roku petycję 

Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie podjęcia przez Radę Powiatu w Gołdapi uchwały 

zobowiązującej Zarząd Powiatu Gołdapskiego do wprowadzenia w budżecie powiatu na rok 2022 zmiany 
pozwalającej na wykonanie kompleksowego remontu dróg powiatowych nr 1764N Banie Mazurskie - 

Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap - Kośmidry- Skocze- Juchnajcie- Rogale oraz pozyskania środków 

zewnętrznych na realizację wyżej wymienionego zadania pozostawia bez rozpatrzenia z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu. W czasie dyskusji na sesji w dniu 28 stycznia br. radni uznali, że ZChR nie 

wskazało nowych faktów lub dowodów na sytuację zmiany stanu rzeczy od dnia rozpoznania poprzedniej 

petycji. Rzecznik prasowy Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin przemawiając na sesji Rady obalił tą 

argumentację, vide nagranie: https://www.youtube.com/watch?v=DPUF4iYu2Lc 
Skoro Zarząd Powiatu Gołdapskiego oraz radni powiatowi uznają, ze za brak remontu w/w dróg 

koszty mają ponosić mieszkańcy poruszający się w/w drogami poprzez konieczność ponoszenia opłat 

remontu swoich pojazdów w efekcie poruszania się dziurawymi drogami nr 1764N Banie Mazurskie - 
Ziemiany – Rogale oraz 1815N Gołdap – Kośmidry – Skocze- Juchnajcie – Rogale, to działając w interesie 

społecznym staje się koniecznym, aby za upartą obstrukcję w przywróceniu standardów z XXI wieku dróg 

powiatowych odpowiadał realnie sam samorząd lokalny. Zdaniem petycjodawców wprowadzenie 

samorządowego programu KIEROWCA 500+ będzie cennym wsparciem dla osób, które są pokrzywdzone 
finansowo i wymiernie zaniechaniami samorządu. W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. 
 

Z poważaniem 

Sekretarz Generalny ZChR, 

przewodnicząca Okręgu Elbląskiego ZChR 

radna Sejmiku Województwa Śląskiego V kadencji 

 

Monika Socha-Czyż 

www.monika-czyz.pl 

 

1. Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznych moich pełnych danych osobowych 

oraz danych organizacji na potrzeby publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Wnoszę o informowanie nas o wszystkich działaniach Urzędu w sprawie tej petycji na adres 

e-mail: rzecznikprasowy@zchr.pl 
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