
                                        P R O T O K Ó Ł  Nr XI/07   

z  obrad sesji  Rady Miejskiej  w Pasłęku kadencji  2006 – 2010 w dniu 
20 listopada 2007 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Przed otwarciem obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 
Pan  Stanisław  Paździor  powitał  długoletniego  pracownika  Stadniny  Koni 
Rzeczna Pana Zbigniewa Witkowskiego oraz Dyrektora SK Rzeczna Pana 
Zbyszko Zielińskiego.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił  ważniejsze fakty z życia oraz 
bogatego dorobku zawodowego i sportowego Pana Zbigniewa Witkowskiego.

W dalszej  części Przewodniczący Rady wraz z Burmistrzem wręczyli 
dyplom  uznania  Panu  Zbigniewowi  Witkowskiemu  za  zasługi  w  zakresie 
rozwoju  sportów konnych  i  organizacji  imprez  z  udziałem koni  na  terenie 
gminy  Pasłęk,  osiągnięć  sportowych  w  barwach  Ludowego  Klubu 
Jeździeckiego  SK  Rzeczna,  promocji  Pasłęka  poprzez  starty  i  osiągane 
wyniki  sportowe  na  krajowych  i  międzynarodowych  zawodach  konnych, 
hodowli koni w Stadninie Koni Rzeczna.

Pan  Zbigniew Witkowski  podziękował  za  uznanie.  Stwierdził,  że  SK 
Rzeczna jest jedną z najpiękniejszych stadnin w Polsce, z którą  związał się 
od 30-tu lat. Jest zaangażowany w sprawy hodowli koni w całej Polsce.

Ad. pkt 1 i 2
Obrady sesji Rady Miejskiej w Pasłęku otworzył Przewodniczący Pan 

Stanisław Paździor witając wszystkich przybyłych na obrady.
Na  21  radnych  obecnych  na  sesji  było  19  radnych.  Nieobecni 

radna:Alicja Litwin i radny: Jan Piotr Tyliński.
Lista obecności radnych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokółu.

W  obradach  sesji  uczestniczyli  również  goście  zaproszeni  i  sołtysi 
Sołectw Gminy Pasłęk.
Listy obecności stanowią załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 3
Do  pełnienia  funkcji  sekretarza  obrad  Przewodniczący  Rady 

zaproponował  ze  swojej  strony  radnego  Jana  Świderskiego,  który  wyraził 
zgodę. Innych kandydatur radni nie zgłosili.

W głosowaniu za kandydaturą radnego Jana Świderskiego do pełnienia 
funkcji sekretarza obrad było 19 radnych.

Ad. pkt 4
W  punkcie  przyjęcie  porządku  obrad  radny  Zbigniew  Cieśla  zgłosił 

formalny wniosek o zdjęcie z porządku sesji punktu 22, tj. Podjęcie uchwały w 
sprawie programu współpracy na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi 
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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.
Radny  wielokrotnie  zwracał  uwagę  na  potrzebę  organizowania  spotkań  z 
organizacjami pozarządowymi lecz nie było żadnej inicjatywy, ani dobrej woli, 
aby  takie  spotkania  zorganizować.  Uważa,  że  na  spotkaniach  tych 
należałoby  wypracować kierunek współpracy między tymi organizacjami, a 
samorządem gminy.

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych i Burmistrza z 
zapytaniem, czy chcieliby wypowiedzieć się w tej sprawie.
O zabranie głosu zwrócił się Kierownik Referatu Edukacji, Promocji i Rozwoju 
Gminy  Piotr  Szczepkowski,  któremu  Przewodniczący  Rady  udzielił  głosu. 
Piotr  Szczepkowski  powiedział,  że  zwrócono  się  do  organizacji 
pozarządowych  działających  na  terenie  naszej  gminy  o  konsultację  tego 
programu.  Żadnego  zainteresowania  programem  ze  strony  organizacji 
pozarządowych nie było i nikt nie wniósł uwag. Uważa, że nie ma potrzeby 
zdejmowania  tego  punktu  z  porządku  sesji.  Nieprzyjęcie  tego  programu 
przyniesie takie skutki, że Burmistrz Pasłęka na początku następnego roku 
nie będzie mógł ogłosić żadnego konkursu dla organizacji pozarządowych.

Zdaniem radnego Mariusza Ferka, przedmówcy – Panu Cieśli chodziło 
o to, aby powstał lepszy projekt programu, a nie o to, żeby go nie było.
Zapytał, na jakiej podstawie Pan Szczepkowski w tym punkcie obrad zabrał 
głos. 
Pan Szczepkowski odpowiedział, że zabrał głos dlatego, iż w zakresie swoich 
obowiązków  i  w  zakresie  referatu,  którym  kieruje  są  sprawy  związane  z 
współpracą z organizacjami pozarządowymi. 
Radny  Mariusz  Ferek  ponownie  zapytał,  na  jakiej  podstawie,  biorąc  pod 
uwagę  regulamin  obrad  rady  i  statut  gminy  Pan  Przewodniczący  udziela 
głosu w tym punkcie obrad innym osobom.
Pan Przewodniczący powiedział,  że  radny Mariusz  Ferek  sugeruje,  że  na 
wszelkie pytania powinien odpowiadać Przewodniczący Rady. Zdaniem Pana 
radnego zapytał, do kogo Przewodniczący powinien się zwrócić o wyjaśnienie 
merytoryczne sprawy .
Radny Mariusz Ferek uważa, że padł wniosek formalny, a nie merytoryczny.
Przewodniczący Rady odpowiedział,   jeżeli  padł  taki  wniosek formalny, że 
należy zdjąć pewien punkt  z  porządku sesji,  to uważa, iż  Rada chciałaby 
wysłuchać pewnych racji.
Zdaniem radnego Mariusza Ferka regulamin obrad na to nie pozwala. Jeżeli 
byśmy nie zdejmowali z porządku, w punkcie, w którym omawiany byłby ten 
projekt  uchwały,  można  byłoby  jeszcze  raz  taki  sam  wniosek  postawić. 
Stwierdził, że wielokrotnie Pan Przewodniczący na sesji przywołuje regulamin 
obrad, aby odebrać komuś głos.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wniosek 
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formalny  radnego  Zbigniewa Cieśli,  aby  z  porządku  obrad  sesji  wykreślić 
punkt 22.

W  głosowaniu  za  utrzymaniem  punktu  22  porządku  sesji  było  16 
radnych, natomiast za skreśleniem było 3 radnych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania punkt 22 został w porządku sesji.

W dalszej części obrad radny Krzysztof Kopański poinformował, że w 
okresie  międzysesyjnym  nastąpiła  zmiana  klubów  i  powstał  nowy  klub 
radnych.

W tym miejscu Przewodniczący Rady powiedział, że w punkcie sprawy 
różne  zapisał  powstanie  nowego  klubu  radnych  i  chciał  w  tym  punkcie 
poprosić Pana radnego Kopańskiego, jako przewodniczącego tego klubu o 
zabranie głosu. Zapytał, czy radny wyrazi zgodę na taką propozycję.

Radny Krzysztof  Kopański  odpowiedział,  sprawy  różne  są  na  końcu 
sesji, a klub ma prawo funkcjonować na całej sesji i taka sprawa powinna być 
zgłoszona na początku sesji, a nie na końcu. Konsekwencją utworzenia tego 
klubu jest to, że klub desygnuje na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
swojego przedstawiciela.  W związku z powyższym proponuje uzupełnienie 
porządku  obrad  sesji  o  podjęcie  stosownej  uchwały  w  tej  sprawie,  która 
została  przygotowana  i  teraz  od  Pana  Przewodniczącego  zależy,  czy  ta 
uchwała zostanie włączona do porządku dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady odpowiedział tu, że od niego to nie zależy tylko 
od całej Rady. Komisja Rewizyjna została powołana w pełnym składzie.

Radny Krzysztof Kopański zawnioskował o wprowadzenie do porządku 
sesji  projektu  uchwały   sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XIII/61/06  w  sprawie 
powołania Komisji  Rewizyjnej  Rady Miejskiej  w Pasłęku na kadencję 2006 
-2010 oraz wyboru składu osobowego tej komisji.

Przewodniczący  Rady  miał  wątpliwości,  czy  to  czynić  na  dzisiejszej 
sesji. Projekt tej uchwały musiałby być zaopiniowany przez wszystkie komisje 
Rady Miejskiej.

Radny  Mariusz  Ferek  ma  tu  wątpliwości,  bo  ani  ustawa,  regulamin 
obrad, czy statut tej sprawy nie rozstrzygają bardzo jasno. A to, że projekt 
uchwały musi przejść przez wszystkie komisje nie wynika z żadnego zapisu. 
Zapis ustawowy, że kluby mają w Komisji Rewizyjnej swojego przedstawiciela 
jest trudny do uchylenia.

Radny Tadeusz Jedlikowski zaproponował, aby zakończyć dyskusję. W 
grudniu br. mają się odbyć dwie sesje i  można ze sprawą wyboru członka 
Komisji Rewizyjnej poczekać.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał,  kto  z  radnych  jest  za 
wprowadzeniem  do  porządku  obrad  wniosku  radnego  Krzysztofa 
Kopańskiego.

W  głosowaniu  za  powyższym  wnioskiem  radnego  Krzysztofa 
Kopańskiego dotyczącym wprowadzenia do porządku sesji projektu  uchwały 
w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XIII/61/06  dotyczącej  powołania  Komisji 
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Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na kadencję 2006 – 2010 oraz wyboru 
składu osobowego tej komisji   było 3 radnych, 15 radnych przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.

W tym momencie radny Mariusz Ferek powiedział, że od dzisiejszego 
dnia uważa się za członka Komisji Rewizyjnej i prosi o takie traktowanie jego 
osoby.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  uwagę,  że  Pan  radny  zbyt  szybko 
przesądza bieg sprawy. Po sesji Pan Kopański przedłoży projekt uchwały i 
wtedy można sprawę postawić na jednej z sesji.

Radny Mariusz Ferek poinformował, że w punkcie sprawy różne chce 
poruszyć kwestię  dotyczącą  konieczności  zmiany  statutu  gminy i  podjęcie 
inicjatywy uchwałodawczej w tym zakresie.

Zgodnie  ze  statutem  gminy,  jak  stwierdził  radny  Henryk  Żukowski, 
każdy członek  rady  gminy  ma prawo brać  udział  w  posiedzeniach każdej 
komisji lecz bez prawa głosowania i tak możemy potraktować Pana radnego 
Ferka. Nie może być tak, że ktoś sobie wstaje i mówi: ja od dzisiaj jestem 
członkiem Komisji Rewizyjnej.

Radny  Jarosław  Jasiukiewicz  powiedział,  że  w  ubiegłym  roku  były 
powoływane składy komisji rady i Pan radny Ferek nie chciał być w żadnej 
komisji,  a  w  tej  chwili  rości  pretensje,  że  nie  jest  w  Komisji  Rewizyjnej. 
Niestety są przepisy, że każdy członek komisji jest wybierany przez Radę, a 
nie  przez  siebie  samego.  Radny  Jasiukiewicz  zaproponował  zakończyć 
dyskusję.

W głosowaniu za przyjęciem proponowanego porządku sesji bez zmian 
było 16 radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu. 
W  punkcie  sprawy  różne  wypowie  się  radny  Mariusz  Ferek  odnośnie 
propozycji zmiany statutu gminy.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 5
W głosowaniu za przyjęciem protokółów z dwóch ostatnich sesji było 18 

radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. pkt 6
Sprawozdanie  z  prac  Burmistrza  Pasłęka  w  ostatnim  okresie 

międzysesyjnym wygłosił Burmistrz Wiesław Śniecikowski.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.

W tym punkcie radny Krzysztof Kopański zwrócił się do Burmistrza o 
sprecyzowanie  wypowiedzi  związanej  z budową ronda,  gdyż pojawiają się 
protesty  mieszkańców.  W  jaki  sposób  zostaną  przygotowane  drogi 
objazdowe,  np:  droga  Traugutta,  po  której  dzieci  dążą  do  szkoły  nie  ma 
chodników.

Burmistrz odpowiedział, że skierowanie ruchu podczas budowy ronda 
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na ulicę Długą  nie będzie dobrym rozwiązaniem. W tej sprawie w niedługim 
czasie  odbędzie  się  spotkanie  z  mieszkańcami  tej  ulicy.  Z  kolei  droga 
Marianka z ulicy Sprzymierzonych nie jest przygotowana do takiego ruchu 
pojazdów, ponieważ pojazdy nie będą mogły się ominąć. Burmistrz będzie 
przekonywał inwestora i właściciela drogi, aby inwestycja odbywała się pod 
ruchem.

Ad. pkt 7 
W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabierali:

● radny Tadeusz Jedlikowski – wnioskował o ograniczenie do minimum 
szybkości  pojazdów  wożących  żwir  z  Łukszt.  Ma  sygnały  od 
mieszkańców, że od ciężaru pękają budynki.

● radny Mariusz Ferek – na sesji zgłaszał kwestię naruszenia dyscypliny 
finansów publicznych i chce się dowiedzieć, jaki jest stan tej sprawy. 
Zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, czy w planie pracy, jako organ 
wykonawczy  gminy  uwzględnia  modernizację  sieci  wodno  – 
kanalizacyjnej. Pytanie jest na tle szeregu zdarzeń, jakie mają miejsce 
przy  ul.  Drzymały.  Tam co  pewien  czas  zapada  się  chodnik,  woda 
wypłukuje  materiał  i  piasek.  Wspólne  z  Przedsiębiorstwem  Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych należy tą kwestię uwzględnić w planie pracy. 
Chce  się  dowiedzieć,  jak  PUW-K  realizuje  ustawowy  obowiązek 
regularnej  kontroli  ilości  i  jakości  odprowadzania ścieków bytowych  i 
przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków odprowadzania 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Intencją jego pytania nie jest to, 
żeby  stwierdzać,  że  z  tymi  sprawami  nie  jest  dobrze  i  karać,  lecz 
ewentualnie z właścicielami nieruchomości ustalić jak to naprawić. Do 
sieci  kanalizacyjnej  odprowadzana  jest  woda  powierzchniowa  i 
odwrotnie, to znaczy, że ścieki są odprowadzane do sieci burzowej, o 
czym  prawdopodobnie  wiedzą  wszyscy  pasłęczanie.  Chce  się 
dowiedzieć,  czy  rzeczywiście  są  podejmowane  działania  w  tym 
zakresie, żeby tą kwestię rozwiązać. Ścieki idą kanałem burzowym i to 
być może dochodzi do zatruwania wody. Radny zapytał, czy, kiedy i w 
jakim trybie Burmistrz poda dane dotyczące jakości wody.
Kolejne pytanie wiązało się ze statutem gminy. Zacytował § 25 statutu 
„Przewodniczącym  organów  wykonawczych  jednostek  pomocniczych 
gminy przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych w zakresie 
i na zasadach określonych przez radę gminy odrębną uchwałą” oraz § 
51  statutu  „  Radnym  rady  gminy  przysługują  diety  i  zwrot  kosztów 
podróży za udział  w pracach rady gminy oraz posiedzeniach komisji 
stałych rady gminy w wysokości i na zasadach ustalonych przez radę 
gminy  w  odrębnej  uchwale,  z  uwzględnieniem  przepisów  ustawy  o 
samorządzie  gminnym.  Czy to  oznacza,  że tym osobom przysługują 
diety z dwóch tytułów?.  Jeśli  tak,  to co się stało z tymi pieniędzmi i 

                                                                                                                                                     5



kiedy zostaną i za jaki okres zwrócone sołtysom, którzy są radnymi. Być 
może jest zapis w jakiejś uchwale.
Ustawa o samorządzie gminnym zobowiązuje radnych między innymi 
do  tego,  żeby  składali  oświadczenia  o  działalności  gospodarczej 
małżonków.  Jednocześnie  zobowiązuje  do  publikowania  tych 
oświadczeń w Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Zapytał,  dlaczego nie 
ma  jego  oświadczenia  w  BIP.  Kto  jest  za  to  odpowiedzialny  i  jakie 
poniesie  konsekwencje  z  tego  tytułu.  Z  niedopełnieniem  tych 
obowiązków  wiąże  się  przepis  karny  art.  23  ustawy  o  dostępie  do 
informacji  publicznej.  Zapytał,  jakie  informacje,  które  są 
wyszczególnione w art. 6 i art. 8 tej ustawy nie są zamieszczane w BIP i 
czy za to odpowiada ta sama osoba. Jakie kroki zostaną podjęte, żeby 
tą kwestię naprawić.

● radny Zbigniew Cieśla – poinformował, że w dniu 11.XI.br. odbyło się 
spotkanie  Stowarzyszenia  Łączy  Nas  Kanał  Elbląski  Lokalna  Grupa 
Działania,  na  którym  padła  informacja  Przewodniczącego  Rady,  że 
kierunek  rozwoju  Pasłęka  łączy  się  z  przemysłem.  Przewodniczący 
Rady wymienił fabrykę mebli „STANBOR” i powiedział, że w niedługim 
czasie  powstanie  „KRONOSPAN”.  Radny  Zbigniew  Cieśla  pytał 
kolegów radnych na posiedzeniu komisji, czy coś na ten temat wiedzą. 
Uzyskał  odpowiedź,  że  nic  nie  wiedzą.  Zwrócił  się  do 
Przewodniczącego Rady o poinformowanie, jakie są postępy rozmów w 
tej sprawie.

Ad. pkt 8
W punkcie zapytania i wnioski sołtysów głos zabierali:

● Marzena  Choma  –  sołtys  Sołectwa  Brzeziny  zwróciła  uwagę  na 
opłakany  stan  drogi  Nowa  Wieś  –  Brzeziny,  po  której  nie  mogą 
przejechać samochody. Pytała, co zostanie zrobione w tym kierunku.

● Bogdan  Semkiw  –  sołtys  Sołectwa  Sałkowice  pytał,  czy  nie  można 
byłoby  przy  współudziale  gminy  i  starostwa  dokonać  naprawy  drogi 
Cieszyniec – Surowe. Jeżeli można współfinansować ronda, nic by się 
nie stało żeby z powiatem współfinansować remont tej drogi. Pytał, kto 
jest odpowiedzialny za odśnieżanie drogi Surowe – Sałkowice i drogi nr 
513 na Cieszyniec. Jeżeli dojdzie do budowy ronda powstanie problem, 
że  droga  Cieszyniec  –  Surowe  będzie  często  wykorzystywana  jako 
droga  objazdowa,  co  spowoduje  całkowite  rozjechanie  tej  drogi.  W 
ubiegłym roku przy współudziale Burmistrza i Kierownika Placówki PKS 
doprowadzili  do  komfortowego  rozwiązania  dla  uczniów  z  Sałkowic. 
Każdy uczeń mógł pół godziny później wyjść z domu i był dowożony do 
celu (do szkoły). W tej chwili uczniowie odbierani są o godzinie 6.30 i 
wożeni  do  za  piętnaście  ósma  po  drogach  Sałkowice,  Grądki  itd. 
Zwrócił  się  z  prośbą  o  rozwiązanie  tego  problemu.  Sołtys  Bogdan 
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Semkiw wnioskował o podwyższenie diet dla sołtysów.
● Czesław Owerko – sołtys Sołectwa Dargowo wnioskował o naprawienie 

drogi z Dargowa do Piniewa.
● Czesław  Frączek  –  sołtys  Sołectwa  Krasin  poparł  wniosek  sołtysa 

Semkiwa  dotyczący  podwyżki  diet  dla  sołtysów.  Poinformował,  że 
rolnikowi,  który  bierze  dopłatę  bezpośrednią  nie  należy  się  ulga. 
Przytoczył tu artykuł prasowy pt. „Trzeba oddać ulgę”. Sołtys pytał, czy 
obowiązkowe jest ubezpieczenie płodów rolnych. 

● Wacław Furtak – sołtys Sołectwa Krosno podziękował za wybudowanie 
bardzo  ładnego  chodnika  w  Krośnie,  który  dodaje  uroku  wsi.  Ma 
nadzieję,  że końcówka tego chodnika będzie wykonana w tym roku. 
Sołtys podziękował Panu Andrusewiczowi za współpracę.

● Witold  Stabrowski  –  sołtys  Sołectwa  Marzewo  wnioskował  o 
wyremontowanie  drogi  gminnej  prowadzącej  do  pól  w  Marzewie. 
Zapytał,  czy uczęszczanie do  szkoły podstawowej jest przymusowe, 
czy dobrowolne.

● Adam Olędzki  – sołtys Sołectwa Rogowo podziękował  za częściowe 
wykonanie remontu drogi Pomorska Wieś - Rogowo - Aniołowo. Pytał, 
czy dalej będzie prowadzony remont.

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 5-cio minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.

Ad. pkt 9
W tym punkcie Pan Jarosław Zgiet, przedstawiciel firmy RECYKLING 

PRO-NATURA w Białymstoku, dokonał prezentacji „Zintegrowanego Systemu 
Gospodarki  Odpadami  Dla  Miasta  i  Gminy  Pasłęk”  -  załącznik  Nr  6  do 
niniejszego protokółu.

Radny Krzysztof Kopański pytał, czy składowisko w Robitach spełnia 
standardy oddalenia od wsi i cmentarza komunalnego.

Pan Jarosław Zgiet odpowiedział, że lokalizacja wysypiska śmieci nie 
powoduje żadnych zakłóceń jeżeli chodzi o wpływ na mieszkańców Robit.

Sołtys  Sołectwa  Gołąbki  Irena  Zbróg  zwróciła  się  z  prośbą  o 
dostarczenie na teren wsi Gołąbki pojemnika na odpady plastykowe.
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 20-to minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.

Ad. pkt 10
Podczas obrad obecnych było 17 radnych.
W tym punkcie radni dyskusji nie podjęli.

W głosowaniu 16 radnych „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni 
podjęli  uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę mieszkańców miejscowości Awajki i Wakarowo, gmina Pasłęk.
Uchwała Nr XI/66/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
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załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 11
W tym punkcie radni również dyskusji nie podjęli.

W głosowaniu 15 radnych „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu, (1 
osoba  nie  głosowała),  radni  podjęli  uchwałę  w sprawie  określenia  stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2008.
Uchwała Nr XI/67/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 12
W  sprawie  projektu  uchwały  dotyczącej  zwolnień  z  podatku  od 

nieruchomości   głos  zabrał  radny  Mariusz  Ferek,  który  miał  wątpliwości 
odnośnie  zwolnienia  z  podatku  gruntów  przeznaczonych  na  uprawianie 
dyscypliny sportowej – golf. Czy można zwolnić działalność, której nie ma ?. 
Uważa,  że  najpierw  powinien  powstać  obowiązek,  a  później  zwolnienie. 
Jeżeli  ten  obowiązek powstał,  to  możemy zwolnić.  Nie  określono  również 
skutków finansowych zwolnienia golfa.

Wyjaśnień  udzielił  tu  radca  prawny  Andrzej  Korzeniowski,  który 
poinformował,  że  po  wejściu  w  życie  Konstytucji  nie  ma  możliwości 
zwolnienia  podmiotowego.  Taką  możliwość  zwolnienia  podmiotowego  ma 
tylko  Burmistrz  poprzez  wydanie  decyzji  administracyjnej  jeśli  chodzi  o 
podatki od nieruchomości. Nie ma formalno – prawnych przeszkód, aby Rada 
mogła  zwolnić  z  podatku  od  nieruchomości  określony  rodzaj  działalności, 
która przez przedsiębiorców nie jest jeszcze prowadzona .

Następnie  głos  zabrał  Burmistrz  Wiesław  Śniecikowski,  który 
poinformował,  że w konsekwencji  stworzenia miejsc  pracy musimy wysłać 
sygnał  przedsiębiorcom,  że  ich  zwolnimy.  Żeby  nie  było  zwolnień 
podatkowych ta firma zainwestowałaby gdzie indziej. Mamy jedną firmę, która 
inwestuje  w  pole  golfowe.  Zainteresowana  jest  następna  firma,  która 
zamierza uruchomić pole golfowe koło Krasina.  Wynika z tego,  że Pasłęk 
będzie stolicą pola golfowego.    

Radny Mariusz Ferek zapytał z jakiego tytułu Przedsiębiorstwo Usług 
Wodno – Kanalizacyjnych ma zwolnienia.

Skarbnik  Gminy  odpowiedziała,  że  na  potrzeby  ochrony 
przeciwpożarowej.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

W głosowaniu 15 radnych „za, 1 osoba przeciw, 1 osoba wstrzymała się 
od  głosu,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od 
nieruchomości.
Uchwała Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
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Ad. pkt 13
W tym punkcie radni dyskusji nie podjęli.
W  głosowaniu  17  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.
Uchwała Nr XI/69/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 14
W imieniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz własnym radny 

Piotr Wojciechowski zaproponował Wysokiej Radzie przyjęcie niższej stawki 
podatku rolnego, tj. z zaproponowanej kwoty 48 zł. za 1 q, do kwoty 44 zł. za 
1 q żyta. Propozycja ta została również uzgodniona z Burmistrzem Pasłęka. 
Zarówno  poprzednia  stawka,  jak  i  też  ta  zaproponowana  przez  nas,  jest 
wyraźnie  niższa  od  stawki  ogłoszonej  w  Komunikacie  Prezesa  Głównego 
Urzędu Statystycznego z 17 października 2007 r. w sprawie średniej ceny 
skupu żyta na okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku. Przypomniał, że 
Prezes GUS ogłosił  wysokość  stawki  w wysokości  58,29  zł.  za  1  q  żyta. 
Zaproponowana  stawka  jest  obniżona  do  wysokości  75,48  %  stawki 
rządowej.  Ustalona w 2006 roku obniżka ceny 1 q żyta do celów wymiaru 
podatku  rolnego  w  2007  roku  wynosiła  78,49  %  w  stosunku  do  stawki 
rządowej.  Bowiem w 2007 roku ustalona rządowa cena 1 q żyta wynosiła 
35,52 zł., a przyjęta przez Wysoką Radę – 27,88 zł. Przyjęcie tej propozycji 
będzie  wyraźnym ukłonem wobec naszych rolników, bowiem proponujemy 
dalsze  zwiększenie  obniżki  wobec  ogłoszonej  średniej  stawki  rządowej  z 
78,49 % w 2007 r.  do 75,48 % stawki rządowej w 2008 roku.  Na koniec 
przedstawił Wysokiej Radzie wysokości stosowanych przez nią, w minionych 
latach, obniżek:
2003 rok – obniżenie do wysokości 98,7 stawki rządowej,
2004 rok – obniżenie do wysokości 96,8 stawki rządowej,
2005 rok – obniżenie do wysokości 90,6 stawki rządowej,
2006 rok -  zastosowano 100 % stawki rządowej,
2007 rok – obniżenie do wysokości 78,5 stawki rządowej,
2008 rok – obniżenie do wysokości 75,5 stawki rządowej.

Zastosowana obniżka będzie więc najkorzystniejsza w ciągu minionych 
pięciu lat. Na koniec przypomniał, że średnia cena żyta ustalona przez rząd 
do  celów  wymiaru  podatku  rolnego  jest  wypadkową  dużego  wzrostu  cen 
skupu żyta w 2007 roku.

Radny Mariusz Ferek proponował, aby w projekcie uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 
2008 rok, słowo „obniża się” zastąpić słowem „ustala się”.

Burmistrz odpowiedział, że zgodnie z ustawą faktycznie Rada obniża 
średnią cenę skupu 1 q żyta.
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Zdaniem  sołtysa  Sołectwa  Sałkowice  Bogdana  Semkiwa  należałoby 
jeszcze  obniżyć  średnią  cenę  skupu  1  q  żyta,  aby  nie  było  problemu ze 
ściągalnością podatku.

Powyższy  projekt  uchwały  Przewodniczący  Rady  poddał  pod 
głosowanie  z  propozycją  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  do  celów 
wymiaru podatku rolnego z kwoty 58,29 zł. za 1 q żyta do kwoty 44 zł. za 1 q 
żyta.

W głosowaniu 15 radnych „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu, radni 
podjęli  uchwałę  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  do  celów 
wymiaru podatku rolnego na 2008 rok.
Uchwała Nr XI/70/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 15
W tym punkcie radni dyskusji nie podjęli.
W  głosowaniu  17  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
Uchwała Nr XI/71/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 16
W  sprawie  projektu  uchwały  dotyczącej  wprowadzenia  opłat  za 

składowanie odpadów komunalnych na wysypisku komunalnym w Robitach, 
ustalenia wysokości  opłat  i  sposobu ich poboru głos zabrał  radny Mariusz 
Ferek,  który stwierdził,  że wymiar  tej  opłaty był  bez użycia  wagi  i  nie  ma 
narzędzia do wymierzania tej opłaty. Czy coś się zmieniło?.

Odpowiedzi  udzielił  Dyrektor  ZGKiM  w  Pasłęku  Piotr  Ulikiowski 
informując,  że  częściowo odpady  są  ważone.  90  % odpadów wozi  PUK. 
Samochód jest określony na m  ³ i maksymalny tonaż i to jest ważone. Na 
tonę wchodzi  6  m  ³ odpadów. Pozostałe odpady ważone są szacunkowo. 
Jeżeli będzie wysypisko z prawdziwego zdarzenia na pewno będzie waga. 
Odpowiedź  Dyrektora  ZGKiM  radny  Mariusz  Ferekpozostawił  bez 
komentarza.

W głosowaniu 15 radnych „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu, radni 
podjęli  uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  opłat  za  składowanie  odpadów 
komunalnych na  wysypisku  komunalnym w Robitach,  ustalenia  wysokości 
opłat i sposobu ich poboru.
Uchwała Nr XI/72/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.  

Ad. pkt 17
W sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały Nr I/1/07 Rady 

Miejskiej  w  Pasłęku  z  dnia  16  lutego  2007  r.  dotyczącej  zasad  i  trybu 
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umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, 
do  których  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  –  Ordynacja  podatkowa, 
należnych  gminie  i  jej  jednostkom  organizacyjnym,  głos  zabrał 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Henryk  Żukowski  informując,  że  po 
przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną w ZGKiM Komisja uznała, 
że kwota 1.000 zł., jaka była w gestii dyrektora do umarzania wierzytelności 
lub stosowania innych ulg jest zbyt niską kwotą i zaproponowała podnieść do 
2.000 zł.

Radny Mariusz Ferek uważa, że uchwała ta nie daje takiej podstawy, że 
można  umorzyć  odsetki.  Od  należności  głównej  można  umorzyć  odsetki. 
Umorzenie  części  wierzytelności  polega na umorzeniu  odsetek.  Proponuje 
dopisać w paragrafie 4 pierwotnej uchwały „lub odsetki”.

Radny Henryk Żukowski odczytał uzasadnienie do projektu tej uchwały. 
Ta kwota 2.000 zł. odnosi się do zawierania ugód, a w ramach ugody można 
umorzyć odsetki.

W głosowaniu 15 radnych „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu, radni 
podjęli  uchwałę  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.
Uchwała Nr XI/73/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 18
W  głosowaniu  17  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

ustalenia wartości jednego punktu w złotych, w celu ustalenia wynagrodzenia 
zasadniczego pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Pasłęku.  
Uchwała Nr XI/74/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 19
W  głosowaniu  17  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

ustalenia wartości jednego punktu w złotych, w celu ustalenia wynagrodzenia 
zasadniczego  pracowników  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Pasłęku.
Uchwała Nr XI/75/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 20
W  głosowaniu  17  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii 
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zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku.
Uchwała Nr XI/76/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 21
W tym punkcie Przewodniczący Komisji Społeczno – Oświatowej Rady 

Miejskiej w Pasłęku Marian Matuszczak, w imieniu tej komisji poinformował, 
że  komisja  nie  wnosi  uwag  do  projektu  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.

W  głosowaniu  17  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  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.
Uchwała Nr XI/77/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 22
W sprawie projektu uchwały dotyczącej  programu współpracy na rok 

2008  z  organizacjami  pozarządowymi  głos  zabrał  radny  Zbigniew  Cieśla. 
Stwierdził, że program ten nie jest na miarę naszej dużej gminy. Proponował 
ująć  zadania  dotyczące  terenów  wiejskich.  Radny  wnioskował  dopisać  w 
paragrafie 2 pkt 9 – upowszechnianie kultury na obszarach wiejskich poprzez 
uczestnictwo w przygotowaniu  programu o wartości  i  twórczości  ludowych 
oraz powołać w skład komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Sekretarz Gminy poinformował, że gmina może powierzyć prowadzenie 
swoich zadań z zakresu wymienionego w zamkniętym katalogu wymienionym 
w ustawie o samorządzie gminnym i to, co Pan radny proponuje nie mieści 
się w tym katalogu.

Radny Mariusz Ferek zwrócił uwagę na błędy w projekcie uchwały, w 
paragrafie  2  i  w  paragrafie  4,  za  które  przeprosił  Piotr  Szczepkowski  – 
Kierownik Referatu EPiRG.
Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi 
przez radnego Zbigniewa Cieślę.
Podczas głosowania obecnych było 15 radnych.

W głosowaniu za dopisaniem w paragrafie 2 programu współpracy na 
rok  2008  z  organizacjami  pozarządowymi,  punktu  9  w  brzmieniu: 
upowszechnianie  kultury  na  obszarach  wiejskich  poprzez  uczestnictwo  w 
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przygotowaniu programu o wartości i twórczości ludowych było 3 radnych, 10 
radnych przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W głosowaniu za następną propozycją dotyczącą dopisania w punkcie 
9 powyższego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi słów : 
„oraz  przedstawiciele  organizacji  pozarządowych”   było  2  radnych,  11 
radnych przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

W głosowaniu za podjęciem uchwały w sprawie programu współpracy 
na rok 2008 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,  w 
formie, jaka została przedłożona radnym było 11 radnych, 2 osoby przeciw, 2 
osoby wstrzymały się od głosu.
Uchwała Nr XI/78/07 Rady Miejskiej w powyższej sprawie stanowi załącznik 
Nr 19 do niniejszego protokółu. 

Ad. pkt 23
W głosowaniu 13 radnych  „za”,  2  osoby wstrzymały  się od głosu,  2 

osoby  nie  głosowały,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie  upoważnienia 
Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  do  wykonywania  niektórych 
czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Pasłęka.

Radny  Mariusz  Ferek  zwrócił  się  z  prośbą  o  podanie  wyników 
głosowania.

W  związku  z  powyższym  Przewodniczący  Rady  zarządził  drugie 
głosowanie.

W  drugim  głosowaniu  13  radnych  „za”,  2  osoby  wstrzymały  się  od 
głosu, 2 osoby nie głosowały, radni podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia 
Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  do  wykonywania  niektórych 
czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Pasłęka.
Uchwała Nr XI/79/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 24
Przewodniczący Rady Miejskiej  w Pasłęku Stanisław Paździor  złożył 

informację o oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej w Pasłęku 
złożonych w 2007 roku oraz informację Wojewody Warmińsko – Mazurskiego 
dotyczącą  złożonych  oświadczeń  majątkowych  za  2006  rok  przez 
Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Pasłęka.
Powyższe  informacje  stanowią  załączniki  Nr  21  i  Nr  22  do  niniejszego 
protokółu.

Ad. pkt 25
Następnie  Burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski złożył informację o 

oświadczeniach majątkowych złożonych do Burmistrza Pasłęka w 2007 roku.
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Powyższa informacja stanowi załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 26
Na  interpelację  radnego  Tadeusza  Jedlikowskiego  dotyczącą 

ograniczenia  do  minimum  szybkości  pojazdów  wożących  żwir  z  Łukszt 
odpowiedzi  udzielił  Burmistrz  informując,  że  wystąpi  z  wnioskiem  do 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, z prośbą, aby wpłynął na właścicieli 
pojazdów.

Na  pierwszą  interpelację  radnego  Mariusza  Ferka  odpowiedziała 
Skarbnik Gminy Bożena Adamczyk informując, że wydatki na V Ucztę Kultur 
Wschodu  zostały  zaplanowane  w  uchwale  budżetowej  i  zrealizowane  w 
paragrafie  4300.  Po  przeanalizowaniu  i  zweryfikowaniu  dokumentów 
finansowych stwierdzono, że wydatek  powinien być zaewidencjonowany w 
innym paragrafie i zgłoszono do Rady Miejskiej, aby przenieść. Rada Miejska 
przyjęła  taką  zmianę  w  uchwale  w  sprawie  zmian  budżetowych  z  dnia 
12.X.2007 r. 

Na  drugą  interpelację  odpowiedzi  udzielił  Dyrektor  Przedsiębiorstwa 
Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku Andrzej Strzeliński informując, że 
awarie  usuwane są w ramach obowiązków statutowych,  natomiast  awarie 
burzowe  na  zlecenie  urzędu.  Objawem  takich  awarii  jest  np:  zapadnięty 
chodnik.  Ilość  i  jakość  odprowadzanych  ścieków  z  mechaniczno  – 
biologicznej oczyszczalni ścieków w Pasłęku określona jest w obowiązującym 
do  2011  roku  pozwoleniu  wodno  -prawnym  wydanym  przez  Starostwo 
Powiatowe w Elblągu. Obowiązek badania jakości ścieków odprowadzanych 
do  rzeki  Wąskiej  jest  realizowany  przez  zakładowe  laboratorium  PUW-K. 
Pomiar  ilości  ścieków  oczyszczonych  prowadzony  jest  w  sposób  ciągły  i 
automatycznie zapisywany w rejestrach. Corocznie PUW-K jest kontrolowane 
przez  odpowiednie  organy  z  realizacji  tych  obowiązków.  Kontrole  te  nie 
stwierdziły  żadnych  nieprawidłowości.  W  zakresie  kontroli  przestrzegania 
wprowadzania  ścieków  do  urządzeń  kanalizacyjnych  wyjaśnił,  że  zakłady 
przemysłowe znajdujące się na terenie miasta, nieliczne zakłady usługowo – 
produkcyjne,  szczególnie  w  branży  spożywczej  posiadają  własne 
podczyszczalnie ścieków. Jakość ścieków odpływająca z tych oczyszczalni 
została wyrywkowo skontrolowana przez zakładowe laboratorium PUW-K i 
nie stwierdzono żadnych przekroczeń mogących zakłócić pracę oczyszczalni. 
Natomiast  laboratorium PUW-K stale  monitoruje  jakość ścieków surowych 
dopływających do oczyszczalni ścieków. Pomiary te nie wykazują odstępstw 
od norm określonych dla pojedynczego odbiorcy. Jakość ścieków surowych 
nie zakłóca procesów technologicznych przebiegających na oczyszczalni. W 
sprawie wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji 
sanitarnej  poinformował,  że  adresatem  art.  9.1  ustawy  o  zbiorowym 
zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  jest  odbiorca 
usług a nie przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne. Przedsiębiorstwo 
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wodociągowo  –  kanalizacyjne  nie  jest  również  organem  administracji 
publicznej  i  nie  ma podstaw do dokonywania  kontroli  przestrzegania  tego 
obowiązku. Służą temu oddzielne organy, które mają takie uprawnienia, np: 
inspektoraty ochrony środowiska.
Na zakończenie swojej wypowiedzi Dyrektor PUW-K poinformował, że jeżeli 
będzie  wykonywany  remont  ulicy  Drzymały,  na  pewno  będzie  wniosek  o 
wymianę infrastruktury.

Na  kolejną  interpelację  radnego  Mariusza  Ferka  odpowiedział  radca 
prawny Andrzej Korzeniowski informując, że zapis statutowy (§ 51) stwarza 
możliwość przyznawania przewodniczącym organu wykonawczego jednostki 
pomocniczej diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Niezależnie od 
tego 26.II.1999 r. została podjęta przez Radę Miejską uchwała w sprawie diet 
przysługujących sołtysom sołectw gminy Pasłęk i zasad ich wypłacania. W § 
2, pkt 1 jest zapis, że dieta nie przysługuje sołtysom sprawującym mandat 
radnego Rady Miejskiej w Pasłęku. Jest wypłacana tylko jedna dieta. Nawet 
jakby nie było takiego zapisu sołtysowi nie przysługiwałaby podwójna dieta. 
Przepis art. 37b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwarza możliwość 
zwrotu sołtysom kosztów podróży.

W  sprawie  podania  danych  odnośnie  jakości  wody,  Burmistrz 
odpowiedział, że taka informacja jest przygotowana i zostanie zamieszczona 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Odpowiadając  na  kolejną  interpelację  radnego  Mariusza  Ferka, 
Sekretarz Gminy powiedział, że informacje, jakie podlegają zamieszczeniu w 
BIP są wymienione w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Obowiązek 
publikowania  oświadczeń  o  prowadzeniu  działalności  gospodarczej  przez 
małżonków  został  wprowadzony  w  ustawie  o  samorządzie  gminnym. 
Ustawodawca  nie  sprecyzował  konkretnego  terminu  publikowania 
oświadczeń. Zastanowieniu podlega, czy oświadczenia podlegają ogłoszeniu 
z chwilą złożenia przez radnego, czy po zweryfikowaniu oświadczenia przez 
Urząd  Skarbowy.  W  urzędzie  Miejskim  za  prowadzenie  techniczne  BIP 
odpowiada informatyk. Faktycznie były umieszczone dwa oświadczenia Pana 
radnego, brakowało trzeciego i informatyk już umieścił.

Na  interpelację  radnego  Zbigniewa  Cieśli  odpowiedzi  udzielił 
Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Paździor, który wyraził zdziwienie, 
że jego wypowiedź, gdzie użył rzeczownika „Kronospan” miała miejsce nie na 
sesji,  tylko na zajęciach Lokalnej  Grupy Działania i  szkoda,  że Pan radny 
wtedy nie zapytał wprost. Przewodniczący przytoczył  wypowiedziane wtedy 
swoje słowa, cyt. „ Ja powiedziałem tak, że nędza z Warmii i Mazur dopiero 
zniknie wtedy, kiedy powstanie tutaj przemysł i że bardzo dobrze się dzieje,iż 
do końca zbliża się budowa fabryki mebli i cała nadzieja w „Kronospanie” „.
Nadzieję swoją opiera na fundamentalnej  wierze, że „Kronospan” w końcu 
powstanie,  bo  jak  do  tej  pory  nikt  nie  powiedział,  że  „Kronospan”  to  już 
„historia”. Przewodniczący powiedział, że nie tylko jest zwolennikiem, fanem 
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„Kronospanu”,  ale  jest  jego  wielbicielem.  Bez  budowania  przemysłu 
pasującego do tych ziem, w oparciu o surowce tej  ziemi,  nie zlikwidujemy 
biedy i nędzy. 

Radny  Zbigniew  Cieśla  stwierdził,  że  jeżeli  jest  prawdą,  co  Pan 
Przewodniczący powiedział, powinno się o tym mówić głośno, a ludzie którzy 
mieszkają w pobliżu gdzie ma powstać ta fabryka, albo będą klaskać, albo 
wyrażą swoje niezadowolenie.

Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  jest  wolność  słowa  i   dalej 
będzie mówił, że „kocha Kronospan”.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  do  radnych,  którzy 
interpelowali, czy chcą zabrać głos.

Odpowiedzi  na  interpelacje  nie  zadowoliły  radnego  Mariusza  Ferka. 
Prosi  o  przygotowanie  tych  odpowiedzi  na  piśmie  wyłączając  sprawę 
dotyczącą diet sołtysom. W pisemnej odpowiedzi prosi o uwzględnienie, że 
nie  przygotowuje  się  żadnych  planów  modernizacji.  Celowo  podał  ulicę 
Drzymały, gdyż chodzi mu o te miejsca, które leżą w gestii gminy. Chce, aby 
dyrektor PUW-K wyraźnie w tej odpowiedzi zaznaczył, że nie jest adresatem 
art.  9ust.3  ustawy  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków.  Odnośnie udzielonej odpowiedzi przez sekretarza 
gminy, radny powiedział,jeśli chodzi o informacje publiczne, które muszą być 
publikowane  w  BIP,  to  chyba  nie  ulega  wątpliwości,  że  muszą  być 
publikowane  niezwłocznie.  Nie  zadawala  radnego  odpowiedź,  że  za  BIP 
odpowiada informatyk. Zapytał, kto odpowiada merytorycznie. Oświadczenia 
o prowadzeniu działalności gospodarczej muszą być publikowane, od kiedy 
do  tego  zobowiązuje  ustawa  i  tak  samo  powinny  być  publikowane 
oświadczenia pracowników. Jest przekonany, że wiele innych danych też nie 
jest publikowanych. Radny prosi o odniesienie się tu do zagrożenia karnego.

Ad. pkt 27
Na  pytanie  sołtysa  Sołectwa  Brzeziny  Pani  Marzeny  Choma,  która 

zwróciła uwagę na opłakany stan drogi  Nowa Wieś w kierunku Rydzówki, 
Burmistrz odpowiedział,  że w tym tygodniu Pan Andrusewicz spotka się z 
Panią sołtys i ustalą, co można w tym kierunku zrobić. Pani sołtys złożyła 
wniosek do budżetu gminy o położenie na tej drodze asfaltu. O tym będzie 
mowa podczas debaty budżetowej.

Odnośnie  pytań  sołtysa  Sołectwa  Sałkowice  Bogdana  Semkiwa, 
Burmistrz  powiedział,  że  cała  droga  Cieszyniec  –  Surowe  musi  być 
przebrukowana. 1 m ² przebrukowania drogi bez podsypki kosztuje od 60 do 
100 zł. Poinformował, że zwróci się z pytaniem do Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych, czy mają w planach remont tej drogi.
Na  następne  pytanie  Burmistrz  odpowiedział,  że  zwróci  się  z  prośbą  o 
spotkanie  do  Kierownika  Placówki  PKS  w  sprawie  rozwiązania  problemu 
dowożenia dzieci z Sałkowic do szkoły.
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Na  prośbę  sołtysa  Sołectwa  Dargowo  Czesława  Owerko  dotyczącą 
naprawienia  drogi  z  Dargowa  do  Piniewa  odpowiedział  Eugeniusz 
Andrusewicz   informując,  że  otworzyła  się  możliwość  pozyskania  od 
przedsiębiorcy około 1.000 ton gruzobetonu po preferencyjnych cenach. Za 
10 dni będzie to kruszywo i zostanie rozwiezione na najgorsze odcinki dróg.

Na pytanie sołtysa Sołectwa Krasin Czesława Frączka odpowiedziała 
Skarbnik Gminy Bożena Adamczyk,  która poinformowała, że art.  13 ust. 1 
ustawy  z  dnia  15.XI.1984  r.  (  ze  zm.)  mówi  komu  przysługuje  ulga 
inwestycyjna  i  z  tytułu  jakich  poniesionych  wydatków.  Ulga  inwestycyjna 
przyznawana jest po zakończeniu inwestycji w wysokości 25 % poniesionych 
nakładów  inwestycyjnych  udokumentowanych  fakturami  lub  rachunkami. 
Ustawa  o  podatku  rolnym  tylko  w  dwóch  przypadkach  przewiduje  utratę 
prawa do odliczenia  ulgi  inwestycyjnej  od podatku  rolnego w przypadku : 
sprzedaży  obiektów  i  urządzeń,  od  których  została  przyznana  ulga, 
przeznaczenia  ulgi  na  inne  cele,  niż  określone  w  ustawie.  W  związku  z 
powyższym  Gmina  Pasłęk  nie  będzie  żądała  od  rolników  zwrotu  ulgi 
inwestycyjnej,  którzy  z  niej  skorzystali.  Mając  na  uwadze  fakt,  że  rolnicy 
korzystali  z dotacji  do inwestycji  ze środków unijnych ,  a następnie z ulgi 
inwestycyjnej  w  gminie,  czyli  w  konsekwencji  korzystali  z  podwójnego 
finansowania na inwestycję. Rolnicy podpisując umowę w Agencji Rozwoju i 
Modernizacji  Rolnictwa ,  deklarowali,  że nie będą korzystać z podwójnego 
finansowania  całego  przedsięwzięcia.  W  związku  z  tym  podatnicy  będą 
musieli wybrać jedno źródło finansowania swoich inwestycji.  Korzystniejsza 
dla rolnika będzie rezygnacja z 25 % ulgi  inwestycyjnej  niż unijnej dotacji, 
którą musieliby zwrócić z  odsetkami.  Aby rolnik  mógł  skorzystać  z dotacji 
unijnej  i  jej  nie  zwracać,  to  powinien  wystąpić  do  gminy  z  wnioskiem  o 
uchylenie  decyzji  na  mocy  art.  253  § 1  ustawy  z  dnia  29.08.1997  r.  - 
Ordynacja podatkowa. Decyzja ostateczna, na mocy której rolnik nabył prawo 
do ulgi, może być wyłącznie za jego zgodą i wolą uchylona lub zmieniona 
przez organ podatkowy.

Odnośnie pytania sołtysa Sołectwa Krasin Wacława Furtaka Burmistrz 
odpowiedział, że rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich i jest 
realna szansa kontynuacji budowy chodnika w Krośnie w 2008 roku.

Na  pytanie  sołtysa  Sołectwa  Marzewo  Witolda  Stabrowskiego 
odpowiedział  Kierownik  Referatu  BGK  Eugeniusz  Andrusewicz. 
Poinformował, że jest to wjazd na drogę gminną w miejscowości Marzewo, w 
kierunku Dargowa. Chodzi tu o wbudowanie przepustu na drodze gminnej. 
Dokona wizji w terenie i może uda się ten przepust zamontować.
Na  następne  pytanie  sołtysa  Witolda  Stabrowskiego  odpowiedzi  udzielił 
Burmistrz.  Ustawa o systemie oświaty mówi,  że jeżeli  nie jest realizowany 
obowiązek szkolny, może być nałożona grzywna na rodziców do 5 tys.  zł. 
Obowiązek  kontroli  w  tym zakresie  ciąży  na  dyrektorach szkół.  Burmistrz 
prosi o informację, jakie dzieci nie chodzą do szkoły.
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Na  pytanie  sołtysa  Sołectwa  Rogowo  Adama  Olędzkiego  Burmistrz 
odpowiedział, że po przeprowadzonej wizji lokalnej ,Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych obiecał,  iż w tym roku dokona udrożnienia rowu przy drodze 
Pomorska  Wieś  –  Rogowo  –  Aniołowo.  Następnie  ma  być  wykonana 
nawierzchnia drogi w technologii emulsja na zimno z kruszywem łamanym.

Następnie  sołtys  Bogdan Semkiw zwrócił  się  z  prośbą o  odpowiedź 
odnośnie  podwyżki  diet  dla  sołtysów.  Natomiast  sołtys  Czesław  Frączek 
powiedział,  że  nie  otrzymał  odpowiedzi  na  pytanie,  czy  jest  obowiązkowe 
ubezpieczenie płodów rolnych. 

Burmistrz  odpowiedział,  że  w  projekcie  budżetu  gminy  na  2008  r. 
zaplanowano  5  %  podwyżki  diet  dla  sołtysów.  Odnośnie  pytania  sołtysa 
Frączka  Burmistrz  zaproponował,  aby  się  zwrócić  do  specjalistycznej 
instytucji jaką jest WOPR.

  
Ad. pkt 28

W punkcie sprawy różne głos zabrał radny Mariusz Ferek, który złożył 
wniosek formalny dotyczący powołania specjalnej komisji  lub zobowiązania 
jednej z komisji RM do przygotowania projektu zmian statutu gminy. Wynika 
to z potrzeby pracy  Rady Miejskiej. W BIP jest starszy statut i niewidoczny. 
Radny przedstawił wady statutu. Brakuje określenia w punkcie zatwierdzenie 
protokółu, powinno to być rozszerzone. Co należy zrobić, jeżeli są uwagi do 
protokółu. Przynajmniej słowa radnego, który ma zastrzeżenia do protokółu z 
poprzedniej  sesji  powinny  się  znaleźć  w  protokóle  tej  sesji.  Taki  punkt 
powinien się znajdować. Narażamy się na to, że w internecie znajduje się 
protokół, który zawiera oczywiste błędy. Dzisiaj na sesji radni spotkali się z 
projektami  uchwał,  które  zawierają  oczywiste  błędy.  Brak  w  statucie 
określenia, na czym polega inicjatywa uchwałodawcza. Statut nie precyzuje 
żadnego procesu wprowadzania projektów uchwał pod obrady. Należy też 
określić  formy,  w jakich  rada  wyraża  swoje  stanowisko (np:  opinia,  apel). 
Sugeruje,  aby  przewidzieć  biuro  rady,  które  byłoby  podporządkowane 
przewodniczącemu  rady  gminy,  a  organizacyjnie  burmistrzowi.  Wszelkie 
sprawy,  jakie  wpłynęłyby  do  rady  można  byłoby  publikować  w  internecie. 
Przewidzieć w statucie, że podaje się liczbę radnych nie biorących udziału w 
głosowaniu.  Powinno  się  rozgraniczyć  pojęcie  sesja  zwyczajna,  czy 
nadzwyczajna.

Radny wnioskował aby powołać zespół, który opracowałby nowy statut i 
wyraził  chęć pracy w tym zespole.  Można o tym mówić już na najbliższej 
sesji.  Zgłosił  formalny  wniosek  w sprawie  podjęcia  prac  nad  zmianami  w 
statucie gminy i w załącznikach, np: w regulaminie obrad Rady Miejskiej.

Następnie Przewodniczący Rady Stanisław Paździor poinformował, że 
podczas pierwszej przerwy na sesji rozmawiał z nim Pan Ferek, który poczuł 
się  dotknięty  wypowiedzią  radnego Jarosława Jasiukiewicza.  Jeżeli  to  jest 
moja wina, powiedział Przewodniczący, to wyraża z tego tytułu ubolewanie, 
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bo kiedy były powoływane komisje Pan Ferek z niewiadomych przyczyn nie 
mógł  być  obecny  na  sesji.  Później  w  rozmowie  z  Panem  Ferkiem 
Przewodniczący poinformował go, w której komisji  jest wolne miejsce. Pan 
radny oświadczył, że chce być w Komisji Rewizyjnej. Może być, ale zgodnie 
ze statutem, bez prawa głosowania.

Radny Jarosław Jasiukiewicz powiedział, że jeżeli Pan Ferek czuje się 
obrażony, to przepraszam, ale obrażać to potrafi tylko Pan radny Ferek. Nie 
było  Pana  Ferka,  kiedy  wybieraliśmy  komisje.  Teraz  ma  Pan  możliwość 
zgłoszenia swojej  osoby do komisji,  w której  jest  wolne miejsce.  Nie było 
takiej propozycji ze strony Pana Ferka, czyli dalej nie pracuje w komisji, tylko 
jest „wolnym strzelcem” i kiedy chce to przyjdzie na komisje, kiedy nie chce, 
to nie przyjdzie.

Ustosunkowując się do powyższych wypowiedzi radny Mariusz Ferek 
poinformował,  że  nie  miał  takiej  inicjatywy,  żeby  siebie  zgłosić  do 
jakiejkolwiek  komisji.  Powiedział  też  Panu  Przewodniczącemu,  że  będzie 
pracował w dwóch komisjach. O ile sobie przypomina, to przed poprzednią 
sesją  uczestniczył  we  wszystkich  posiedzeniach  komisji  Społeczno-
Oświatowej. Jeśli chodzi o obrażanie, jest osobą mało wrażliwą i dostrzega, 
kiedy kogoś obraża.  Chciałby,  aby były  takie  sygnały,  które  otrzymywałby 
zwrotnie i nie obawia się kogoś przeprosić ani wyjaśnić sytuację. Dostrzega 
skutki  wypowiedzianych  przez  siebie  słów,  jeśli  chodzi  o  porażki  jego 
adresatów. Będzie miał takie sygnały, że ktoś się poczuł obrażony, ale sobie 
nie schlebia, że może kogokolwiek obrazić na tej sali, ale być może tak jest.  

Ad. pkt 29
Po  wyczerpaniu  porządku  sesji  Przewodniczący  Rady  Miejskiej 

zamknął obrady.
Obrady sesji trwały od godziny 10.00 do godziny 15.20.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku

              mgr Stanisław Paździor

Sekretarz Obrad:
Jan Świderski

Protokółowała:
K.Holeniewska
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