
 

 

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

 

            Gołdap, 19.10.2020 r. 

 

Informuję, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. 

o godz. 1300 w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi.  

 

Porządek posiedzenia 

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

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołów sesji z dnia 24.07.2020 r. i 25.08.2020 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) zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w 2020 r., 

4) zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki, zarządzenia 

poboru inkasa, określenia terminów płatności i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gołdap opłaty targowej oraz ustalenia 

wysokości i poboru opłaty targowej, 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Gołdap oraz 

określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej, 

7) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

8) określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Gołdap, 

9) wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela do zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka 

Komunalna” oraz prawo kumulacji głosów, 

10) zespołu przyrodo-krajobrazowego Gołdapska Struga, 

11) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Suwalskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefy Gołdap, położonego na południowy - wschód od ulicy 

Ekonomicznej w Niedrzwicy. 

   7. Przedstawienie informacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dotyczącej oświadczeń majątkowych 

Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Gołdapi. 

   8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi dotycząca oświadczeń majątkowych radnych     

za 2019 r.  

 9.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gołdap za rok szkolny 2020/2021. 

10. Informacja o podmiotach, w których realizowane będą kontrolowane prace na cele społeczne oraz prace 

społecznie użyteczne na terenie miasta i gminy Gołdap w 2021 roku. 

11. Interpelacje radnych. 

12. Zapytania radnych. 

13. Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 



14. Wolne wnioski. 

15. Zamknięcie sesji. 

                                     

 

                                                    

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej        

 

  

                                                                                                          (-) Wojciech Hołdyński          


