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

                                                   Gołdap, dnia 05.02.2018r.

Informuję, że LI sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się 
w dniu 13 lutego 2018 r. o godz.  13,00  w sali konferencyjnej Urzędu.

Porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum 
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu sesji z 28-29.12.2017 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym 
5. Informacja Przewodniczącego o bieżących pracach Rady
6. Rozpatrzenie projektów  uchwał w sprawach:

1) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2018-2032
2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2018 roku
3) zatwierdzenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gołdap na
lata 2017-2032”
4) określenia  wysokości  opłat  za  korzystanie  z  wychowania  przedszkolnego  w  przedszkolach  oraz
oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gołdap 
5) trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  publicznych  i  niepublicznych  szkół,  szkół  w  których
zorganizowano oddział  przedszkolny,  przedszkoli  i  innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakres danych, które powinny
być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu i sposobu jej
wykorzystania 
6) określenia  kryteriów  branych  pod  uwagę  podczas  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i
postępowania  uzupełniającego  do  publicznych  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych
szkołach  podstawowych  i  klas  I  publicznych  szkół  podstawowych  oraz  dokumentów  niezbędnych  do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne
kryteria - począwszy od roku szkolnego 2018/2019 w Gminie Gołdap 
7) zmieniają uchwałę w sprawie utworzenia sołectw na terenie Gminy Gołdap
8) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału sołectwa Bałupiany i utworzenia sołectwa Niedrzwica
9) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Niedrzwica
10) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gołdapi

7. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi za 2017 rok
8. Interpelacje radnych
9. Zapytania radnych
10. Zapytania i wnioski sołtysów i przewodniczących organów osiedli
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach lub w okresie międzysesyjnym
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie sesji

  

  Przewodniczący Rady Miejskiej   
                                                                           

                                                                           (-) Andrzej Pianka   
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