
 

 

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

Gołdap, 22.06.2020 r.                                                                                                 

 Informuję, że XXIV sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 1300  w sali 

konferencyjnej nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi. 

 
Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum). 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 20.05.2020 r. 

4. Sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie międzysesyjnym. 

5. Informacje przewodniczącego obrad o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. 

6. Raport o stanie Gminy Gołdap za rok 2019: 

    1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Gołdap za rok 2019, 

    2) debata nad raportem. 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gołdapi wotum zaufania. 

8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok. 

9. Przedstawienie Uchwały Nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 18 maja 2020 r. 

w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok oraz o innych 

materiałach towarzyszących wnioskowi o udzielenie absolutorium. 

10. Przedstawienie Uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawach:  

1) wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gołdapi sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap 

za 2019 r., 

2) zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium 

Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap 

za 2019 rok, 

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2019, 

3) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołdap na lata 2020-2036, 

4) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2020 roku, 

5) emisji obligacji komunalnych w 2020 roku, 

6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty 

oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Gołdap, 

7) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gołdap, 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Gołdap Samorządowego Programu dla rodzin 

wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gołdapi, 

9) ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gołdap oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych. 

12. Interpelacje radnych. 

13. Zapytania radnych. 

14. Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie sesji. 

  

                            

    Przewodniczący Rady Miejskiej    

     

             (-) Wojciech Hołdyński  


