
                

                 Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamiam,  że  w  dniu  12  października  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 protokołów z dwóch ostatnich sesji.

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

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów.

9. Wręczenie  nagród  laureatom  konkursu  zorganizowanego  przez 
Burmistrza Pasłęka p.n. „Piękna i czysta wieś”oraz dyplomów za udział 
w  konkursie  organizowanym  przez  Związek  Gmin  Warmińsko  – 
Mazurskich p.n. „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś ' 2007”.

10.Debata na temat aktualnej sytuacji Szpitala Powiatowego w Pasłęku.
 

11.Ocena pożniwna sytuacji w rolnictwie i skupu płodów rolnych na terenie
 Miasta i Gminy Pasłęk.

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  VIII/37/06  Rady 
Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 sierpnia 2006 roku dotyczącej zbycia w 
drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy 
Pasłęk.



13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i 
porządku na terenie Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  aktualizacji  Gminnego  Programu 
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz 
preliminarza kosztów na 2007 rok.

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

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

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia 
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wartości  jednego  punktu  w 
złotych  w  celu  ustalenia  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników 
zatrudnionych  na  stanowiskach  administracyjnych  i  pomocniczych  w 
jednostkach oświatowo - wychowawczych Gminy Pasłęk.

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/07 z dnia 30 marca 
2007  roku  dotyczącej  poboru  podatku  rolnego,  leśnego  i  od 
nieruchomości w drodze inkasa.

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Elbląskiemu  na  współfinansowanie  zakupu  pomp  infuzyjnych  dla 
szpitala w Pasłęku.

21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Elbląskiemu  na  realizację  zadania  pn.  „Wyposażenie  pracowni 
multimedialnej  w  Zespole  Szkół  Ekonomicznych  i  Technicznych  w 
Pasłęku”.

22.Rozpatrzenie  podania  Pani  Jolanty  Paluch  zam.  w  Pasłęku,  ul. 
Mickiewicza  16/2  dotyczącego  przedłużenia  umowy  na  dzierżawę 
działki położonej w Pasłęku przy ul. Kochanowskiego 35/1.

23.Rozpatrzenie odwołania Pana Edwarda Urbanowicza zam. Robity 7b 
od  decyzji  Burmistrza  Pasłęka  dotyczącej  częściowego  zwrotu 
poniesionych  kosztów  budowy  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z 
przykanalikami we wsi Robity.



24.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

25.Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

26.Sprawy różne.

27.Zamknięcie obrad sesji.
                                                                        Przewodniczący
                                                                 Rady Miejskiej w Pasłęku
                                                                   mgr Stanisław Paździor


