Gołdap 18.03.2021 r.

Rada Miejska w Gołdapi
19-500 Gołdap, plac Zwycięstwa 14, tel. (87) 615 60 68, fax (87) 615 08 00

Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
Komisji Zdrowia, Uzdrowiska, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, Komisji
Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki, Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich
odbędzie się w dniu 22 marca 2021 r. o godz. 1000.
W związku z koniecznością minimalizowania procesu rozprzestrzeniania się koronowirusa
SARS-CoV-2 i działając na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842) wspólne
posiedzenie Komisji odbędzie się w trybie zdalnym.
Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 14.12.2020 r., 18.01.2021 r.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2021– 2036
2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku
3) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania
4) wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie gminy Gołdap
5) zmieniająca uchwałę nr L/336/2017 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie zasad dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza, polegających
na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie
miejskim i wiejskim gminy Gołdap
6) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gołdap oraz warunków i zasad korzystania z tych
obiektów
7) wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej
za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniem pożarniczym
8) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów
wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Gołdap
5. Wolne wnioski
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