
 

 

  Rada Miejska w Gołdapi        
  19-500 Gołdap, plac Zwycięstwa 14, tel. (87) 615 60 68, fax (87) 615 08 00 

 

                   Gołdap, 14.02.2022 r. 

 

Informuję, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 22 lutego 2022 r. o godz. 1300 

w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gołdapi.  

W związku z koniecznością minimalizowania procesu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) posiedzenie odbędzie się w trybie hybrydowym.  

 

Porządek posiedzenia 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad (kworum) 

2. Przedstawienie porządku posiedzenia 

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 28.12.2021 r.; 17.01.2022 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 2022– 2037 

2) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Gołdap w 2022 roku 

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

wysokości i sposobu poboru opłaty targowej 

4) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi  

5) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 

2022” 

6) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi poprzez likwidację 

podporządkowanej jej szkoły filialnej w Jabłońskich 

7) uchylenia uchwały w sprawie realizacji działań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy 

Dostępności po zakończeniu projektu "Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu 

przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia" 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu 

„Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2030”, w tym trybu konsultacji 

9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi na 2022 rok 

10) rozpatrzenia petycji z dnia 9 grudnia 2021 r. 

11) rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2021 r.  

7. Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 rok   

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok 

9. Interpelacje radnych 

10. Zapytania radnych 

11. Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych 

12. Wolne wnioski 

13. Zamknięcie sesji 

                                                                                      
                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej        

 

                                                                                                               (-) Wojciech Hołdyński          


