
         
                          

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

Zawiadamiam,  że w dniu  20 listopada 2007 roku (wtorek)  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 protokółów 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. Prezentacja  „Zintegrowanego  Systemu  Gospodarki  Odpadami  dla 
Miasta i  Gminy Pasłęk”  – opracowanego przez RECYKLING PRO – 
NATURA w Białymstoku.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Awajki i Wakarowo, 
gmina Pasłęk.

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  określenia  stawek  podatku  od 
nieruchomości na rok 2008.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 
2008 roku.

13.Podjęcie  uchwały  w sprawie określenia  stawek podatku  od środków 
transportowych na rok 2008.



14.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  opłaty  od 
posiadania psów na 2008 rok.

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wprowadzenia  opłat  za  składowanie 
odpadów  komunalnych  na  wysypisku  komunalnym  w  Robitach, 
ustalenia wysokości opłat i sposobu ich poboru.

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/1/07 Rady Miejskiej w 
Pasłęku z dnia 16 lutego 2007 r. dotyczącej zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych,  do 
których  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  –  Ordynacja  podatkowa, 
należnych gminie i jej jednostkom organizacyjnym.

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wartości  jednego  punktu  w 
złotych,  w  celu  ustalenia  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników 
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasłęku.

19.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wartości  jednego  punktu  w 
złotych,  w  celu  ustalenia  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku.

20.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  najniższego  wynagrodzenia 
zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania  w  tabeli  miesięcznych 
stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  Miejsko  – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku.

21.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  określającego 
wysokość  oraz  szczegółowe  zasady  przyznawania  nauczycielom 
dodatków:  motywacyjnego,  funkcyjnego,  za  warunki  pracy  oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia,  a także wysokość oraz 
szczegółowe zasady przyznawania  dodatku mieszkaniowego w 2008 
roku.

22.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  programu  współpracy  na  rok  2008  z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym w art. 3 
ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku 
publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Gminy Pasłęk.

23.Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Miejskiej  w Pasłęku do wykonywania niektórych czynności  z zakresu 
prawa pracy wobec Burmistrza Pasłęka.



24.Informacja  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  o 
oświadczeniach  majątkowych  radnych  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku 
złożonych w 2007 roku.

25.Informacja  o  oświadczeniach  majątkowych  złożonych  do  Burmistrza 
Pasłęka w 2007 roku.

26.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

27.Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

28.Sprawy różne.

29.Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                Przewodniczący
                                                                         Rady Miejskiej w Pasłęku
                                                                          mgr Stanisław Paździor


