
                                         
                              Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 7 grudnia 2007 roku (piątek) 
o godzinie 10-tej  w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego 
w Pasłęku odbędzie się sesja Rady Miejskiej  kadencji 
2006 – 2010 z następującym porządkiem obrad:
                                       
                                     

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokółu z ostatniej sesji.

6. Sprawozdanie  z  prac  Burmistrza  Pasłęka  w  ostatnim  okresie 
międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów.

9. Debata  dotycząca  stanu  obiektów  zabytkowych  na  terenie  Miasta  i 
Gminy Pasłęk oraz opieki nad zabytkami.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wartości  jednego  punktu  w 
złotych,  w  celu  ustalenia  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku.

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia 
zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania  w  tabeli  miesięcznych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Pasłęku.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwalonego  budżetu  Gminy 
Pasłęk na 2007 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy nowej  ulicy w Pasłęku.



14.Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu uchwały 
Rady  Powiatu  w  Elblągu  w  sprawie  przekształcenia  Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pasłęku.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powiadomienia  o  obowiązku  złożenia 
oświadczenia lustracyjnego przez sekretarza gminy Pasłęk.

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powiadomienia  o  obowiązku  złożenia 
oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika gminy Pasłęk.

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  uzupełniającego  ławników  do 
Sądu  Okręgowego  w  Elblągu  z  terenu  Miasta  i  Gminy  Pasłęk  na 
kadencję 2008 – 2011.

18.Rozpatrzenie  projektu  uchwały  Klubu  Radnych  Niezależnych 
„w sprawie zmiany uchwały NR XIII/61/06 w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Pasłęku na kadencję 2006 – 2010 oraz 
wyboru składu osobowego tej komisji”.

19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

21.Sprawy różne.

22.Zamknięcie obrad sesji. 

                                                                                  Przewodniczący 
                                                                           Rady Miejskiej w Pasłęku
                                                                            mgr Stanisław Paździor


