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

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

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

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

analizie  punktu  7  przybył  radny  Edward  Skalij.  Nieobecny  na  sesji  radny 
Krzysztof Kopański.
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 załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 3
Do  pełnienia  funkcji  sekretarza  obrad  Przewodniczący  Rady 

zaproponował  ze  swojej  strony  radnego  Piotra  Wojciechowskiego,  który 
wyraził zgodę. Innych kandydatur radni nie zgłosili.

W głosowaniu  za  kandydaturą  radnego  Piotra  Wojciechowskiego  do 
pełnienia funkcji sekretarza obrad było 19 radnych.

Ad. pkt 4
Do  przedłożonego  radnym  porządku  sesji  Przewodniczący  Rady 

zaproponował wprowadzenie dwóch punktów:
● punkt 13a – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Województwem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie 
dotyczącego  utworzenia  Szkolnego  Centrum  Bezpieczeństwa  Ruchu 
Drogowego Miasta i Gminy Pasłęk.

● punkt  14a  –  projekt  uchwały  zgłoszony  przez  Klub  Radnych 
Niezależnych  w  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.

W punkcie sprawy różne chęć zabrania głosu wyraził radny Zbigniew Cieśla i 
Burmistrz Wiesław Śniecikowski.

W głosowaniu za przyjęciem porządku obrad sesji ze zmianami było 19 
radnych.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 5
W sprawie protokółu z ostatniej sesji głos zabrał radny Mariusz Ferek, 

który  zwrócił  uwagę  na  na  zapis  na  stronie  3  protokółu,  zacytował:”  Na 
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ostatniej sesji Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan 
Wojciechowski  stwierdził,  że  Klub  wystąpił  z  inicjatywą  uchwałodawczą 
obniżenia stawki podatku rolnego do 44 zł. za 1 q”. Radny wnosi o zmianę 
tego zapisu na zapis: Na ostatniej sesji Przewodniczący Komisji Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska Pan Wojciechowski stwierdził, że Komisja wystąpiła z 
inicjatywą uchwałodawczą obniżenia stawki podatku rolnego do 44 zł. za 1 q.

W  głosowaniu  za  przyjęciem  protokółu  z  ostatniej  sesji  ze  zmianą 
proponowaną  przez  radnego  Mariusza  Ferka  było  18  radnych,  1  osoba 
wstrzymała się od głosu.

Ad. pkt 6 
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  punkt  6  nie  może  być 

zrealizowany,  ponieważ  Wicemarszałek  Województwa  Warmińsko  – 
Mazurskiego Pan Grzegorz Nowaczyk musiał pilnie wyjechać do Warszawy. 
Spotkanie z Wicemarszałkiem odbędzie się w innym terminie.

Ad. pkt 7
Na obrady sesji przybył radny Edward Skalij. Podczas obrad obecnych 

było 20 radnych.
Sprawozdanie  z  prac  Burmistrza  Pasłęka  w  ostatnim  okresie 

międzysesyjnym wygłosił Burmistrz Wiesław Śniecikowski.
W tym punkcie pytań ze strony radnych nie było.
Sprawozdanie  z  prac  Burmistrza  Pasłęka  stanowi  załącznik  Nr  5  do 
niniejszego protokółu.

Ad. pkt 8
W tym punkcie głos zabierali:

● radny  Waldemar  Wielgosz  –  pytał,  czy  skup  złomu  przy  ulicy 
Dworcowej  w  Pasłęku  działa  legalnie,  czy  też  nie.  Jeżeli  działa 
nielegalnie, to dlaczego jest otwarty.

● radny Zbigniew Cieśla – zainteresował sołtysów „Gazetą Sołecką”, w 
której  są  ciekawe  artykuły  i  rady.  Proponował,  aby  gmina  wykupiła 
sołtysom  prenumeratę  tej  gazety.  Drugą  sprawę,  jaką  poruszył,  to 
doprowadzenie kanalizacji  do miejscowości  Gołąbki,  to uzdrowi wiele 
spraw jak kwestię zatruwania Zakrzewka I  i  II.  W imieniu własnym i 
mieszkańców  Rogowa  apelował,  aby  przystąpić  przynajmniej  do 
pierwszego etapu związanego z doprowadzeniem wody do Rogowa.

● radny Mariusz Ferek – zwrócił się z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi 
na  interpelacje  z  poprzedniej  sesji,  gdzie  chodziło  o  obowiązek 
zamieszczania  informacji  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej.  Na 
poprzedniej  sesji  mówił  o  swoim  oświadczeniu  o  prowadzeniu 
działalności gospodarczej przez jego żonę, które tam się nie znalazło i 
w trakcie sesji ten brak uzupełniono. Na piśmie otrzymał odpowiedź, w 
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której jest zapewnienie, że te wszystkie informacje znajdują się w BIP. 
Podał  wtedy przykładowo art.  6  i  8  ustawy o dostępie  do informacji 
publicznej,  natomiast  obowiązek  ustawowy  zamieszczania  pewnych 
danych  wynika  z  innych  ustaw,  między  z  ustawy  o  samorządzie 
gminnym.  Zapytał,  czy  są  jakieś  oświadczenia  o  prowadzeniu 
działalności  gospodarczej  przez  małżonków,  których  w  BIP  nie 
zamieszczono,  a  także  wśród  pracowników,  którzy  mają  obowiązek 
składania takich oświadczeń. Prosi o zamieszczenie tych oświadczeń, 
jeżeli są w BIP, a także przekazanie ich kopii podczas odpowiedzi na 
interpelacje.

● radny Jarosław Jasiukiewicz – zapytał, kto wydaje polecenia na zmianę 
śmietników  przeznaczonych  na  surowce  wtórne.  Obecnie  przy  ulicy 
Konopnickiej  zmieniono  śmietniki  na  dużo  mniejsze,  co  stwarza 
problemy, bo są rzadko wywożone i wszystkie surowce wtórne znajdują 
się w śmietniku ogólnym.

Ad. pkt 9
● Sołtys  Sołectwa  Sałkowice  Bogdan  Semkiw  powiedział,  że  w 

sprawozdaniu  międzysesyjnym  Pana  Burmistrza  nie  znalazło  się 
zadanie dotyczące podjęcia działań związanych z wykonaniem remontu 
drogi powiatowej Cieszyniec – Surowe.
W  imieniu  wszystkich  sołtysów  wyraził  niezadowolenie  dotyczące 
wyznaczenia miejsca sołtysom w sali obrad.

Ad. pkt 10
W tym punkcie radni dyskusji nie podjęli.
W  głosowaniu  20  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz preliminarza kosztów na rok 2008.
Uchwała  Nr  XIII/88/07  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  w  powyższej  sprawie 
stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 11
W  tym  punkcie  Burmistrz  Wiesław  Śniecikowski  omówił  w  sposób 

syntetyczny, w formie prezentacji multimedialnej, dochody i wydatki projektu 
budżetu Miasta i Gminy Pasłęk na 2008 rok – załącznik Nr 7 do niniejszego 
protokółu.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  odczytał  uchwałę  Nr 
783/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 
z dnia 7.XII.2007 r. opiniującą pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu 
przedstawionego  przez  Miasto  i  Gminę  Pasłęk  w  projekcie  uchwały 
budżetowej  na  2008  rok  –  załącznik  Nr  8  do  niniejszego  protokółu,  oraz 
uchwałę Nr 784/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
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w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2007 r. opiniującą pozytywnie projekt budżetu 
Miasta i Gminy Pasłęk na rok 2008 wraz z prognozą łącznej kwoty długu oraz 
informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami – załącznik Nr 9 do 
niniejszego protokółu.

W  dalszej  części  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  zwrócił  się  do 
Przewodniczącego  Komisji  Budżetu  i  Rozwoju  Gminy  Rady  Miejskiej 
Jarosława Jasiukiewicza  o wydanie opinii w sprawie projektu budżetu MiG 
Pasłęk na 2008 rok.

Radny  Jarosław  Jasiukiewicz  poinformował,  że  Komisja  BiRG  na 
posiedzeniu  w  dniu  19.XII.br.,  w  składzie  4  osobowym,  jednogłośnie, 
pozytywnie  zaopiniowała  projekt  budżetu  MiG  Pasłęk  na  2008  rok 
zaproponowany przez Pana Burmistrza.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabierali:
● radny Zbigniew Cieśla – zwrócił uwagę na zbyt duże koszty utrzymania 

targowiska  miejskiego,  które  dofinansowuje  gmina  oraz  duże  koszty 
utrzymania  zieleni  miejskiej.  Na  kwotę,  którą  się  przeznacza  na 
utrzymanie zieleni, miasto powinno lepiej wyglądać.

● Sołtys Sołectwa Sałkowice Bogdan Semkiw pytał, czy istnieje Plan B, 
że w przypadku niedofinansowania unijnego są zabezpieczone środki 
finansowe  na  prowadzenie  inwestycji.  Chodzi  tu  o  inwestycję  – 
wykonanie  studni  w  Surowie.  Należałoby  również  podjąć  temat 
skanalizowania wsi.

● Wypowiedź Sołtysa Bogdana Semkiwa poparł Sołtys Czesław Frączek.
● Burmistrz  odpowiedział  radnemu  Zbigniewowi  Cieśli,  że  gmina  ma 

dochody z targowiska miejskiego.
● W  sprawie  utrzymania  zieleni  miejskiej  głos  zabrał  Eugeniusz 

Andrusewicz  –  Kierownik  Referatu  BGK.  Na  utrzymanie  zieleni  w 
mieście był ogłoszony przetarg i przygotowany kosztorys inwestorski, w 
którym określono czynności,  jakie przyszły  wykonawca ma wykonać. 
Między innymi jest to kilka tysięcy m ² koszenia trawników na terenie 
miasta.  Następną  dużą  pozycją  jest  cięcie  i  przycinanie  krzewów, 
uprzątnięcie liści, itd. To wszystko wynika z kosztorysu inwestorskiego 
oraz  ze  złożonej  oferty.  Również  na  2008  rok  będzie  ogłoszony 
przetarg.

● Odnośnie pytania Sołtysa Bogdana Semkiwa, Burmistrz odpowiedział, 
że  gmina  nie  może  zaplanować  inwestycji,  jeżeli  nie  ma  100  % 
zabezpieczenia finansowego. Ten budżet to są dochody własne gminy, 
subwencje i dotacje, które gmina otrzymuje z zewnątrz. Zapisane środki 
finansowe w budżecie na wykonanie studni w Surowie w kwocie 6,7 
mln zł. są w zupełności wystarczające. Jeżeli chodzi o skanalizowanie 
wsi  to  Rada  Miejska  poprzedniej  kadencji  przyjęła  Program 
Skanalizowania Gminy Pasłęk i  wybrała  wersję tańszą 32-35 mln zł. 
Zgodnie  z  programem  na  przyszły  rok  zaplanowano  wykonanie 
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kanalizacji w Kroninie i w Gołąbkach.
● Radny  Zbigniew  Cieśla  –  gdyby  jakieś  zadanie  wypadło  z  budżetu, 

zwrócił  się  z  prośbą o  uwzględnienie zadania  –  wykonanie  windy w 
przychodni w Pasłęku.

● Piotr Ulikowski – Dyrektor ZGKiM w Pasłęku powiedział, że uzyskanie 
środków z PFRON na wykonanie windy w przychodni uzależnione jest 
od zabezpieczonych środków w budżecie gminy.

● Skarbnik  Gminy  Bożena  Adamczyk  poinformowała,  że  środki  na 
wykonanie windy są zabezpieczone w budżecie gminy.

● Zdaniem radnego Henryka Żukowskiego konstrukcja budżetu jest jak 
najbardziej  prorozwojowa  i  bezpieczna.  Budżet  jest  jak  najbardziej 
przyjazny  dla  społeczeństwa.  Zgłosił  formalny  wniosek,  aby 
przegłosować projekt budżetu Miasta i Gminy Pasłęk na 2008 rok.
W głosowaniu  18 radnych „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu radni 
podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pasłęk na 2008 
rok z autopoprawkami.
Uchwała Nr XIII/89/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie 
stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 12
W tym punkcie radni dyskusji nie podjęli.
W głosowaniu 18 radnych „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu, radni 

podjęli uchwałę w sprawie zmian w uchwalonym na 2007 rok budżecie Gminy 
Pasłęk.
Uchwała  Nr  XIII/90/07  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  w  powyższej  sprawie 
stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 13
W tym punkcie radni  dyskusji nie podjęli.
W  głosowaniu  20  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

wydatków  budżetowych,  których  niezrealizowane  planowane  kwoty  nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
Uchwała  Nr  XIII/91/07  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  w  powyższej  sprawie 
stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 13 a
W tym punkcie radni dyskusji nie podjęli. 
W głosowaniu 19 radnych „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni 

podjęli  uchwałę w sprawie   wyrażenia  zgody na zawarcie porozumienia  z 
Województwem  Warmińsko  –  Mazurskim  w  Olsztynie  dotyczącego 
utworzenia Szkolnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Miasta i 
Gminy Pasłęk.
Uchwała  Nr  XIII/92/07  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  w  powyższej  sprawie 
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stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 14
W głosowaniu 19 radnych „za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni 

podjęli  uchwałę  w  sprawie  powołania  Zastępcy  Kierownika  Urzędu  Stanu 
Cywilnego w Pasłęku.
Po przeprowadzeniu procedury  naboru Rada Miejska w Pasłęku powołała 
Panią  Agnieszkę  Pawłowską  na  stanowisko  Zastępcy  Kierownika  Urzędu 
Stanu Cywilnego w Pasłęku z dniem 21 grudnia 2007 roku.
Uchwała  Nr  XIII/93/07  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  w  powyższej  sprawie 
stanowi załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 14 a
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poinformował,  że  Pan  Krzysztof 

Kopański -  Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych złożył do Wysokiej 
Rady projekt  uchwały  w 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.

Głos zabrał radca prawny Wiesław Osak, który odczytał opinię prawną, 
wskazującą  na  błędy  formalno  –  prawne w wyżej  wymienionym projekcie 
uchwały – załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.

Następnie  radny  Mariusz  Ferek  stwierdził,  że  samo głosowanie  nad 
projektem tej uchwały będzie aktem wypowiedzenia się radnych, czy wybiorą 
osobę,  która  jest  desygnowana,  czy  nie.  Jego  zdaniem  opinia  radcy 
prawnego jest nielogiczna i żeby Pan radca nie czuł się urażony, to pozwoli 
sobie  do niego napisać.  W każdym razie  na poprzedniej  sesji  Pan  radca 
także nie uzasadnił od razu swojego stanowiska, które przedstawił. Zostało 
wolne miejsce w projekcie uchwały dlatego, że nastąpił akt desygnowania, to 
znaczy  Klub  Radnych  Niezależnych  podjął  uchwałę  i  w  związku  z  tym 
proponuje  uzupełnienie  §  2  przedłożonego  radnym  projektu  uchwały  o 
odpowiedni  zapis.  Ta  uchwała  dotyczy  desygnowania  kandydata  Klubu 
Radnych  Niezależnych  na  członka  Komisji  Rewizyjnej  Mariusza  Ferka. 
Uchwała została podjęta jednogłośnie w dniu dzisiejszym. Z uzupełnieniem § 
2 radny wnosi o przegłosowanie tego projektu uchwały.

Radca prawny Wiesław Osak poinformował, że pan radny Ferek prosił 
o opinię na piśmie, którą sporządził i przekazał swojemu pracodawcy, jakim 
jest Pan Burmistrz i dlatego nie uzasadnił swojego stanowiska. Pracownicy 
powinni tą opinię przesłać Panu radnemu.

Radny Mariusz Ferek odpowiedział, że z tą opinią zapoznał się, tylko 
jest  zdziwiony,  że  Pan  radca  nie  przedstawił  swojego  stanowiska  w 
momencie, kiedy Pan wpłynął na głosowanie radnych. W momencie, kiedy 
Pan nie powinien się wypowiedzieć, bo obradują radni i wypowiadają się na 
temat porządku obrad, Pan radca zabrał głos, wypowiedział swoje zdanie i 
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wtedy,  jeżeli  Pan  już  został  dopuszczony  do  głosu,  powinien  swoje 
stanowisko uzasadnić.

Przewodniczący Rady powiedział,  że w związku z tym, iż Pan radny 
Ferek  zgłosił  formalnie  prośbę  o  przegłosowanie  tego  projektu  uchwały- 
zarządził głosowanie.

W głosowaniu  za podjęciem uchwały w 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 było 3 
radnych , 17 radnych przeciw.

Ad. pkt 15
Na interpelację radnego Waldemara Wielgosza odpowiedzi udzielił     Z-

ca Komendanta Straży Miejskiej, który poinformował, że sprawę nielegalnego 
działania  skupu złomu skierowano do Wojewódzkiego Inspektora  Ochrony 
Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu i do Policji. Natomiast Policja 
skierowała sprawę do Sądu i sprawa jest w toku. W uzupełnieniu Burmistrz 
powiedział, że gmina nie ma żadnych instrumentów prawnych żeby zamknąć 
skup złomu.

W  sprawie  interpelacji  radnego  Zbigniewa  Cieśli  dotyczącej 
prenumeraty  „Gazety  Sołeckiej”  Burmistrz  odpowiedział,  że  pomysł  jest 
bardzo dobry,  ale kilkanaście lat  temu zaprenumerowaliśmy sołtysom taką 
gazetę i zainteresowanie było bardzo małe. Jeżeli zachodzi taka potrzeba to 
można byłoby z pieniędzy gminnych przeznaczonych na rozwój sołectw.
Jeżeli  chodzi  o  wykonanie  kanalizacji  w  miejscowości  Gołąbki,  Burmistrz 
powiedział,  że  inwestycja  jest  w budżecie  i  jeżeli  w lutym 2008 r.  będzie 
gotowa dokumentacja, zostanie ogłoszony przetarg.
Odnośnie  wodociągu  Rogowo  ,  Kierownik  Referatu  BGK  Eugeniusz 
Andrusewicz poinformował, że w tej chwili została wykonana dokumentacja 
projektowa  na  budowę wodociągu do  miejscowości  Borzynowo.  Mając  na 
uwadze  miejscowość  Rogowo  zamontowany  zostanie  dodatkowo  zestaw 
hydroforowy z kontynerem, aby zabezpieczyć odpowiednie ciśnienie do m. 
Rogowo.  Zostanie  jeszcze  dodatkowo  zamontowany  jeden  zestaw 
hydroforowy  na  końcu  rury  w  m.  Aniołowo.  Jeżeli  znajdą  się  w budżecie 
wolne  środki  finansowe  w  2008  roku,  będzie  można  opracować 
dokumentację, natomiast z realizacją będzie trudniej.

W  sprawie  interpelacji  radnego  Marusza  Ferka  dotyczącej  braku  w 
Biuletynie  Informacji  Publicznej  oświadczeń  radnych  i  pracowników  o 
prowadzeniu działalności gospodarczej przez ich małżonków, którzy mają taki 
obowiązek składania,  odpowiedzi  udzielił  Sekretarz  Gminy Zenon Jeleński 
informując,  że  takie  oświadczenia  są  wklejone  pod  oświadczeniami 
majątkowymi.  Wymienił  nazwiska  osób  zobowiązanych  do  składania  tych 
oświadczeń.

Radny Mariusz  Ferek  zaproponował,  aby umieścić  inaczej  w  BIP te 
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oświadczenia gdyż nie można ich znaleźć.
Sekretarz Gminy odpowiedział,  że zostanie założona w BIP odrębna 

zakładka na oświadczenia o  prowadzeniu działalności  gospodarczej  przez 
małżonków.

Na  interpelację  radnego  Jarosława  Jasiukiewicza  odpowiedział 
Burmistrz informując, że przeprowadzi rozmowę z Prezesem PUK w Pasłęku, 
aby  były  stawiane  większe  pojemniki  na  surowce  wtórne.  O  efektach 
rozmowy poinformuje radnego telefonicznie.

Ad. pkt 16
Na pytanie Sołtysa Sołectwa Sałkowice Bogdana Semkiwa Burmistrz 

odpowiedział,  że na poprzedniej  sesji  Pan Ryszard Wroński – radny Rady 
Powiatu w Elblągu obiecał,  że zajmie się tematem dotyczącym wykonania 
remontu drogi Cieszyniec – Sałkowice i do tej pory nie ma żadnych sygnałów. 
Wracając  do  tematu  sali  obrad  Burmistrz  powiedział,  że  wystrój  sali  jest 
piękny i  funkcjonalny. W związku z tym, że zwiększyła się liczba sołtysów 
należało  zaplanować  takie  rozwiązanie.  Inicjatorem  wystroju  sali  był  Pan 
Sekretarz.

Ad. pkt 17
W  punkcie  sprawy  różne  radny  Zbigniew  Cieśla  namawiał  aktywne 

sołectwa  do  tworzenia  stowarzyszeń  ,przy  wsparciu  Stowarzyszenia  na 
Rzecz Rozwoju Wsi. Przyszły rok będzie owocny w pozyskiwaniu środków 
finansowych w różnych dziedzinach na rozwój wsi.  Aniołowo pozyskało 86 
tys.  zł.  na potrzebne szkolenia dla młodzieży i  dorosłych,  na wyposażenie 
świetlicy itd.

Następnie  Burmistrz  Wiesław  Śniecikowski  podziękował  Radzie 
Miejskiej za wspaniałą atmosferę, dzięki której udaje się załatwić dużo spraw 
. Chciałby, aby współpraca była partnerska. W swojej wypowiedzi Burmistrz 
zwrócił  uwagę  na  największy  problem,  jakim  jest  stan  dróg  wiejskich  i 
miejskich.
Ad. pkt 18

Obrady  sesji  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  trwały  od  godziny  10-tej  do 
godziny 13-tej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku
          mgr Stanisław Paździor

Sekretarz Obrad:
Piotr Wojciechowski
Protokółowała:
K.Holeniewska
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