
 

 

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

 

             Gołdap, 16.11.2020 r. 

 

 Informuję, że XXX sesja Rady Miejskiej w Gołdapi odbędzie się w dniu 24 listopada      

2020 r. o godz. 1300.   

  

W związku z koniecznością minimalizowania procesu rozprzestrzeniania się koronowirusa 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. poz. 1842) obrady odbędą się w trybie zdalnym. 

 

Porządek posiedzenia 

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

2. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29.09.2020 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) przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,             

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021; 

4) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gołdap; 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Gołdap  oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów; 

6) przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gołdap”; 

7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Gołdapi.  

  7. Informacja Burmistrza Gołdapi dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego       

w Gołdapi oraz kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Gołdap za 2019 rok. 

8. Interpelacje radnych. 

9. Zapytania radnych. 

10. Zapytania przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie sesji. 

                                                                                         

 

 

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej        

 

  

                                                                                                    (-)  Wojciech Hołdyński                                                                                               


