
ZAWIADOMIENIE

Niniejszym informuję, iż w dniu 24 listopada 2017 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Sali 
Rycerskiej  Urzędu  Miejskiego  w  Pasłęku  odbędzie  się  XXXVIII  sesja  Rady  Miejskiej 
w Pasłęku, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

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

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Zapytania i wnioski sołtysów.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Pasłęk na lata 2017-2023.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwalonego  na  rok  2017  budżetu  Gminy 
Pasłęk.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości  na rok 
2018. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 
na rok 2018. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

14. Podjęcie  uchwały w sprawie wysokości  i  zasad ustalania  oraz  rozliczania  dotacji 
celowej  udzielanej  podmiotom  prowadzącym  żłobki  lub  kluby  dziecięce  lub 
zatrudniającym dziennych opiekunów na terenie gminy Pasłęk.

 
15. Podjęcie  uchwały  w sprawie  programu współpracy  na  rok  2018 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 Miasta i Gminy Pasłęk. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2018. (dotyczy wniosku PUW-K Sp. z o.o. 
w Pasłęku)



17. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przedłużenia  czasu  obowiązywania  taryf  dla 
zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  w  Gminie  Pasłęk  dla  miejscowości:  Sakówko 
i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Pasłęk dla miejscowości: Drulity, 
Rydzówka, Surowe na okres od dnia 01 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku. 
(dotyczy wniosku ZGKiM w Pasłęku)

18. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka.

19. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka.

20. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozstrzygnięcia  o  sposobie  rozpatrzenia  uwag  do 
projektu  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  północnej 
części Pasłęka.

21. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego północnej części Pasłęka.

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 Edward Skalij


