
 

 

  Rada Miejska w Gołdapi        
  19-500 Gołdap, plac Zwycięstwa 14, tel. (87) 615 60 50, fax (87) 615 08 00 

 

             Gołdap, 14.12.2020 r. 

 

 Informuję, że XXXI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. 

o godz. 1300.  

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 ( Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) posiedzenie odbędzie się w trybie 

zdalnym.  

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum) 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołów sesji z 27.10.2020 r., 10.11.2020 r., 24.11.2020 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym 

5. Informacje przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020– 2036 

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku 

 3) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar  

     Przemocy w Rodzinie w Gminie Gołdap na lata 2021 – 2025 

 4) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

      Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2021 

 5) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gołdap 

 6) przyjęcia Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gołdap na lata 

      2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” za lata 2018-2019 

 7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wschód od ulicy 

         Stadionowej w Gołdapi  

 8) rozpatrzenia petycji z dnia 24 września 2020 r.  

 9) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej na rok 2021 

 10) planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021 

7. Wyrażenia stanowiska w sprawie budowy międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2021-2036 oraz budżetu Gminy Gołdap na 2021 rok 

1) omówienie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 

2) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem 

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projektach uchwał w sprawach: 

 a) uchwały budżetowej Gminy Gołdap na 2021 rok 



 b) możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały 

       budżetowej Gminy Gołdap na 2021 rok 

 c) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 

4) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o projekcie uchwały      

 budżetowej 

5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej 

 a) przedstawienie przez Burmistrza Gołdapi autopoprawek do projektu uchwały budżetowej 

 b) głosowanie nad przyjęciem poprawek przedstawionych przez Burmistrza Gołdapi 

 c) przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Stałych Rady poprawek do projektu 

      uchwały budżetowej  

 d) głosowanie nad przyjęciem poprawek przedstawionych przez Przewodniczących Komisji 

      Stałych Rady 

 6) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap 

      na lata 2021-2036 

 7) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok 

 8) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają        

      z upływem roku budżetowego 2020 

9. Interpelacje radnych 

10. Zapytania radnych 

11. Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

12. Wolne wnioski 

13. Zamknięcie sesji                                                                 

                                   

                                                          
     Przewodniczący Rady Miejskiej       

  

                                                                                                                   

         (-)Wojciech Hołdyński  


