
 

 

 

  Rada Miejska w Gołdapi 

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

      

                                                Gołdap, dnia 6.11.2018r.                                                                                          

 

 

Informuję, że LXIX sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się  

w dniu 13 listopada 2018 r. o godz.  13,00  w sali konferencyjnej Urzędu. 
 

 

Porządek posiedzenia 

 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie kworum  

2. Przedstawienie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołów sesji z 17.09.2018r., 28.09.2018r., 22.10.2018r. 

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) emisji obligacji komunalnych 

4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

5) zwolnienia w podatku rolnym w ramach pomocy de minimis w sektorze rolnym 

6) zatwierdzenia do realizacji projektu „Fachowość i taktyka szansą na zatrudnienie” o numerze wniosku 

RPWM.11.01.01-28-003/18 Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z 

myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, 

Poddziałanie 11.1.1: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (projekty konkursowe) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 

lata 2014-2020 

7) zatwierdzenia do realizacji projektu „Garncarska wioska” o numerze wniosku RPWM.11.01.01-28-0030/18 Oś 

Priorytetowa 11: Włączenie społeczne Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych 

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1: Aktywizacja 

społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym (projekty konkursowe) 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

8) przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap” 

9) zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 137505 N 

7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi dotycząca oświadczeń majątkowych radnych za 2017 rok 

8. Informacja Burmistrza Gołdapi dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi 

oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Gołdap za 2017 rok 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gołdap za rok szkolny 2017/2018 

10. Interpelacje radnych 

11. Zapytania radnych 

12. Zapytania i wnioski sołtysów i przewodniczących organów osiedli 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach lub w okresie międzysesyjnym 

14. Wolne wnioski 

15. Zamknięcie sesji                                                                                                     

      

 

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej             

                                                                        (-)  Andrzej Pianka 

  

 

   

  


