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

Zawiadamiam,  że  w  dniu  26  kwietnia  2007  roku  (czwartek) 
o  godzinie  10-tej  w  Sali  Rycerskiej  Urzędu  Miejskiego 
w Pasłęku odbędzie się VII 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 poprzedniej sesji.

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

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów.

9. Sprawozdanie  z  działalności  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Pasłęku za 2006 rok.

10.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Pasłęku  za  2006  rok  z  uwzględnieniem  dokumentacji  dotyczącej 
wycinki i sprzedaży drewna z Parku Ekologicznego w Pasłęku.

11.Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Pasłęka z wykonania budżetu 
Miasta  i  Gminy  Pasłęk  za  2006  rok  oraz  wniosku  o  udzielenie 
Burmistrzowi Pasłęka absolutorium z tego tytułu.

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

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.



14.Sprawozdanie  Burmistrza  Pasłęka  z  realizacji  planu  gospodarki 
odpadami Miasta i Gminy Pasłęk opracowanego na lata 2006 – 2015.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XIV/82/06  Rady 
Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2006 roku dotyczącej programu 
współpracy  na  rok  2007  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami  wymienionymi w art.  3 ust.  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie, 
działającymi na terenie gminy Pasłęk.

16.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pasłęk do 
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski i Lokalna Grupa Działania.

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  stanowiących 
własność Miasta i Gminy Pasłęk.

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

19.Rozpatrzenie wniosku mieszkańców miejscowości Anglity dotyczącego 
utworzenia nowego sołectwa Anglity.

20.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  oraz przekazania do Instytutu 
Pamięci Narodowej oświadczenia lustracyjnego Sekretarza Gminy.

21.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  oraz przekazania do Instytutu 
Pamięci Narodowej oświadczenia lustracyjnego Skarbnika Gminy.

22.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

23.Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

24.Sprawy różne.

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

 

 


