
                                       P R O T O K Ó Ł  Nr VIII/07

z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2006 –
2010 w dniu 12 września 2007 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego
w Pasłęku.

Ad. pkt 1 i 2
Obrady  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  otworzył

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Paździor witając wszystkich przybyłych
na obrady.

Na 21 radnych obecnych na sesji było 19 radnych. Nieobecni na sesji
radni: Mariusz Ferek, Henryk Piotrowski.
Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Pasłęku stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszego protokółu. 

Ad. pkt 3
Do  pełnienia  funkcji  sekretarza  obrad  Przewodniczący  Rady

zaproponował radnego Edwarda Skalija, który wyraził zgodę.
Innych kandydatur radni nie zgłosili.

W głosowaniu za kandydaturą  radnego Edwarda Skalija do pełnienia
funkcji sekretarza obrad było 18 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. pkt 4
Do  przedstawionego  porządku  sesji  radni  nie  zgłosili  żadnych

propozycji zmian.
W głosowaniu, bezwzględną większością głosów 19 radnych „za”, radni

przyjęli porządek sesji.
Porządek sesji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 5
W sprawie projektu uchwały dotyczącej utworzenia obwodu głosowania

w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej  i  Senatu  Rzeczypospolitej  Polskiej  głos  zabrał  radny  Tadeusz
Jedlikowski, który zapytał,  czy nie można byłoby  podjąć  taką  uchwałę  na
stałe,  żeby przed każdymi wyborami ponownie nie podejmować.

Odpowiedzi  udzielił  Kierownik  Referatu  Organizacyjnego  Stanisław
Miklusz informując, gdyż są stałe obwody głosowania. Tych obwodów jest 13.
Natomiast ustawa przewiduje tworzenie obwodów głosowania doraźnych lub
dodatkowych, takich, jak szpitale, zakłady opieki zdrowotnej, zakłady karne.
Nie  może  być  tworzony  obwód  na  stałe,  ponieważ  przepisy  tego  nie
przewidują i nie dają takiej możliwości.
Więcej pytań ze strony radnych nie było.

Projekt  powyższej  uchwały  Przewodniczący  Rady  poddał  pod



głosowanie.
W  głosowaniu  19  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie

utworzenia  obwodu  głosowania  w  Szpitalu  Powiatowym  w  Pasłęku  w
wyborach  do  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  Senatu  Rzeczypospolitej
Polskiej.
Uchwała  Nr  VIII/53/07  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  w  powyższej  sprawie
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu. 

Ad. pkt 6
W tym punkcie radni dyskusji nie podjęli.

W głosowaniu 19 radnych „za”, radni podjęli uchwałę w sprawie zmian
w uchwalonym na 2007 rok budżecie Gminy Pasłęk.
Uchwała  Nr  VIII/54/07  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  w  powyższej  sprawie
stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 7
Obrady  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  trwały  od

godziny 15 ºº do godziny 15 ¹º.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
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