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

Gołdap, 15.02.2021 r.
Informuję, że XXXIII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r.
o godz. 1300.
W związku z koniecznością minimalizowania procesu rozprzestrzeniania się koronowirusa SARSCoV-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 z sesji z dnia 29.12.2020 r., 26.01.2021 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 2021– 2036
2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2021 roku
3) zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz powierzenia Burmistrzowi Gołdapi uprawnienia do ustalania cen i opłat za korzystanie
z nich
4) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Gołdap
5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok
2021”
6) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Gołdap do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Lider w EGO”
7) desygnowania przedstawiciela Gminy Gołdap do Rady Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
w Giżycku
8) rozpatrzenia skargi z dnia 7 września 2020 r.
9) rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.
10) rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r.
11) przekazania skargi z dnia 18 stycznia 2021 r.
7. Interpelacje radnych
8. Zapytania radnych
9. Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-)Wojciech Hołdyński

