
  Pasłęk, dnia 14 października 2020 roku
ORG.0002.2.10.2020.DS

Pan/Pani

____________________________

____________________________

____________________________

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 
2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),

z w o ł u j ę 

XXIV sesję Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, na godzinę 900 w dniu 23 październi-
ka 2020 roku (piątek) w zdalnym trybie obradowania, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wybór sekretarza obrad.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 4 września i 15 września 2020 r.

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

7. Informacja o stanie  realizacji  zadań oświatowych, w tym o wynikach nauczania w roku 
szkolnym 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez gminę Pasłęk.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Miasta i Gminy Pasłęk na lata 2020-2029.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 
25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i 
akcji  w spółkach prawa handlowego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zada-
nia publicznego (dot. remontu chodnika w miejscowości Marianka).

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego centralnej  i wschodniej części Pasłęka.



12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na 
lata 2020-2027. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Pasłęk.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021. 

16. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pasłęk za okres od 01.09.2017 
– 31.12.2019 r.:
a) przedstawienie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pasłęk za 

okres od 01.09.2017 – 31.12.2019 r.,
b) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środo-

wiska dla Gminy Pasłęk za okres od 01.09.2017 – 31.12.2019 r.” 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości tj. działki gruntu nr 70/41 niezabudowa-
nej położonej na terenie miasta Pasłęka w obrębie nr 0002 stanowiącej własność  Miasta i 
Gminy Pasłęk i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od wartości zbywanej  nierucho-
mości.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miej-
skiej w Pasłęku petycji złożonej do Rady Miejskiej w Pasłęku przez mieszkańców Pasłęka.

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miej-
skiej w Pasłęku petycji złożonej do Rady Miejskiej w Pasłęku przez mieszkankę Pasłęka.

20. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w 
Pasłęku w 2020 roku. 

21. Informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Pasłęka w 2020 roku. 

22. Zapytania i wnioski sołtysów.

23. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

24. Sprawy różne.

25. Zamknięcie obrad sesji.

        Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku 

 mgr Marian Matuszczak 
         


