
                            
                               Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamiam,  że  w  dniu  30  marca  2007  roku  (piątek) 
o  godzinie  10-tej  w  Sali  Rycerskiej  Urzędu  Miejskiego 
w Pasłęku odbędzie się VI 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. Podpisanie umów ze stypendystami otrzymującymi stypendia sportowe 
na rok 2007.

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

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zapytania i wnioski sołtysów.

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XIV/86/06  Rady 
Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2006 roku dotyczącej uchwalenia 
planu pracy Rady Miejskiej w Pasłęku na I półrocze 2007 roku.

11.Ocena  stanu  bezpieczeństwa,  porządku  publicznego  i  utrzymania 
czystości na terenie Miasta i Gminy Pasłęk, (w tym sprawa bezpańskich 
psów).

12.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zasad  naliczania 
odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku od 2007 roku.



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

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  poboru  podatku  rolnego,  leśnego  i  od 
nieruchomości w drodze inkasa.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  utworzenia  rachunków  dochodów 
własnych w jednostkach budżetowych Gminy Pasłęk.

16.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  Planu 
Rewitalizacji Miasta Pasłęka.

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  aktualizacji  Planu 
Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Pasłęk.

18.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  aktualizacji  Strategii 
Rozwoju Miasta i Gminy Pasłęk.

19.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Planu  Odnowy  Sołectwa 
Aniołowo „Nasza Mała Strategia”.

20.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  stanowiącej 
współwłasność Miasta i Gminy Pasłęk.

21.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Pasłęku.

22.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy  osiedlu mieszkaniowemu 
w mieście Pasłęku.

23.Podjęcie  uchwał  w  sprawie  powiadomienia  o  obowiązku  złożenia 
oświadczenia lustracyjnego.

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


