
  

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

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

Przed otwarciem obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku 
Stanisław Paździor wraz z Burmistrzem Pasłęka Wiesławem Śniecikowskim 
dokonali  wręczenia dyplomu uznania dla Pana Zygmunta Bartoszewskiego 
za : zasługi w zakresie krzewienia idei honorowego krwiodawstwa na terenie 
Miasta i Gminy Pasłęk, oddaną honorowo rekordową ilość 66-ciu litrów krwi – 
daru życia i symbolu ludzkiego solidaryzmu, działalność społeczną w ramach 
Klubu PCK Honorowych Dawców Krwi. 

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

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

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  Jana  Tylińskiego,  który  wyraził 
zgodę. Innych kandydatur radni nie zgłosili.

W głosowaniu za kandydaturą radnego Jana Tylińskiego do pełnienia 
funkcji sekretarza obrad było 21 radnych.

Ad. pkt 4
W punkcie przyjęcie porządku obrad głos zabrał radca prawny Wiesław 

Osak,  który stwierdził  ,  że przedłożony przez Klub Radnych Niezależnych 
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/61/06 dotyczący powołania 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na kadencję 2006 – 2010 oraz 
wyboru składu osobowego tej komisji, jest dotknięty wadą prawną. Z uwagi 
na to,  że  na początku kadencji  rada gminy wybrała  5-cio  osobowy skład, 
teraz  należałoby  zmianę  uchwały  zacząć  od  zmiany  składu  osobowego 
poprzez zwiększenie składu do 6-ciu radnych i wtedy zachodziłaby możliwość 
powołania  przedstawiciela  Klubu  Radnych  Niezależnych  do  Komisji 
Rewizyjnej. Wyraził pogląd, że Klub desygnuje swojego przedstawiciela, a 
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Rada  dokonuje  wyboru.  Jeżeli  jedna  kandydatura  nie  przejdzie,  to  Klub 
wystawia następną kandydaturę. Jednak nie może dojść do takiej sytuacji, że 
nikt nie zostanie wybrany z danego Klubu. Z mocy prawa musi być wybrany 
przedstawiciel Klubu.

Radny  Krzysztof  Kopański  stwierdził,  że  nie  rozumie  tu  głosu  Pana 
mecenasa. Zapytał, czy to jest wniosek formalny, bo wiadomym jest, że w 
tym punkcie wnosić zastrzeżenia do porządku obrad sesji mogą radni, bądź 
ta strona, która ma moc uchwałodawczą.

Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  Pan  mecenas  wyrażał  tylko 
pogląd, jako znawca prawa.

Radny Mariusz Ferek podkreślił, że żaden formalny wniosek  nie padł i 
chce, żeby wypowiedzieli się tu radni.

W związku z wykazanymi brakami prawnymi  radny Henryk Żukowski 
wnioskował o zdjęcie  punktu 18 z porządku obrad sesji.

Zdaniem radnego Mariusza Ferka jest  to kwestia  dyskusyjna.  Można 
przedstawić opinie prawne, które przeczą temu, co powiedział Pan mecenas. 
Opinia, którą wyraził nie jest oparta na żadnym orzeczeniu. Proponuje tego 
głosu nie uwzględniać. 
Radny Mariusz  Ferek  zwrócił  się  z  prośbą do Przewodniczącego Rady o 
wskazanie wszystkich inicjatorów projektów uchwał, które są w dzisiejszym 
porządku obrad, żeby było jasne, że projektodawcy uchwał mają inicjatywę 
uchwałodawczą. Chyba, że jest jeden projektodawca.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  najpierw  głosowanie  nad 
wnioskiem radnego Henryka Żukowskiego.

W  głosowaniu  za  wnioskiem  radnego  Henryka  Żukowskiego 
dotyczącym zdjęcia z porządku obrad sesji  punktu 18 było  17 radnych,  3 
osoby przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Następnie  Przewodniczący  odpowiedział  radnemu,  że  nie   ma 
projektodawcy  indywidualnego.  Jest  zespół:  Pani  Skarbnik,Pan  Burmistrz, 
kierownicy referatów, który przygotowuje projekty uchwał.

Jeżeli chodzi o dzisiejszy porządek sesji, Burmistrz powiedział, że jest 
projektodawcą uchwał od punktu 10 do punktu 17. Natomiast projekt uchwały 
w punkcie 18 został przedłożony przez Klub Radnych Niezależnych.

Radny  Mariusz  Ferek  zwrócił  uwagę,  że  Przewodniczący  Rady  nie 
zrozumiał jego pytania. Chodzi tu o to, kto wniósł projekt uchwały pod obrady, 
a nie kto go pisał. Do tego potrzebna jest inicjatywa uchwałodawcza i Pan 
Burmistrz  przyznał  się  do  tej  inicjatywy.  Radny  ma  wątpliwości  co  do 
przedłożonego projektu uchwały w sprawie wyboru ławników, czy może być 
ten projekt od Burmistrza, skoro pismo od Prezesa Sądu Okręgowego zostało 
skierowane do rady gminy i żaden organ rady gminy z taką inicjatywą nie 
wystąpił. Radny wnioskował, aby zrobić przerwę i ustalić, czy jakieś ciało rady 
gminy wniesie ten projekt do porządku obrad. Aby ułatwić pracę Rady, radny 

                                                                                                                                                           2



zaproponował  taki  sam  tryb  postępowania  odnośnie  uchwały  w  sprawie 
podatku  rolnego.  Na  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. 
Z  rozmów z  radnymi  wynika,  że  kwestia  ta  nie  była  przedmiotem  obrad 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W związku z tym głosowaliśmy nad 
uchwałą, nad którą nie mogliśmy głosować, dlatego, że była to merytoryczna 
zmiana  i  nie  wystąpił  z  tą  inicjatywą  podmiot,  który  ma  prawo  inicjatywy 
uchwałodawczej. Proponował, aby po przerwie Burmistrz wniósł ten projekt 
uchwały i radni będą nad nią głosować.

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Stanisław  Paździor 
poinformował,  że  w  związku  z  niewystarczającą  liczbą  ławników  ,Prezes 
Sądu  Okręgowego  w  Elblągu  zwrócił  się  z  prośbą,  aby  „dokoptować” 
kandydatów na  ławników z terenu Miasta i Gminy Pasłęk. Powołany przez 
Radę Miejską w Pasłęku zespół do zaopiniowania kandydatów na ławników 
zebrał  się  na  posiedzeniu  w  dniu  7  grudnia  2007  roku  i  dokonał  oceny 
zgłoszonych  6 kandydatów na ławników. Protokół oceny kandydatów jest do 
wglądu.

W  dalszej  części  głos  zabrał  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i 
Ochrony Środowiska  Piotr  Wojciechowski.  Stwierdził,   nie  jest  prawdą,  że 
Komisja RiOŚ nie spotkała się. Komisja zebrała się po raz drugi, w niepełnym 
składzie, bez Pana Zbigniewa Cieśli i dyskutowała na temat podatku rolnego i 
nad  skutkami  finansowymi  obniżenia  tego  podatku.  Propozycja  przyjęcia 
niższej stawki podatku rolnego na 2008 r. została uzgodniona z Burmistrzem.

Wniosek  formalny  radnego  Mariusza  Ferka,  aby  zrobić  przerwę  i 
dyskutować w sprawie podatku rolnego i wyboru ławników, Przewodniczący 
Rady poddał pod głosowanie.

W głosowaniu za powyższym wnioskiem radnego Mariusza Ferka było 
3 radnych, 18 radnych przeciw.

Przewodniczący Rady poinformował , że  w punkcie sprawy różne głos 
zabierze  radny  Krzysztof  Kopański  i  zwrócił  się  z  prośbą  do  radnego  o 
zgłoszenie tematu.
Radny  Krzysztof  Kopański  sugerował,  aby  powołać  doraźną  komisję  rady 
gminy,  która  zajmie  się  projektem  legislacyjnym  zmian  w  aktach 
normatywnych gminy (statut gminy, regulamin organizacyjny). Chciałby, aby 
komisja  ta  zajęła  się  zmianą  projektu  uchwały  dotyczącej  wynagradzania 
radnych.

W  zastępstwie  Przewodniczącego  Rady,  Wiceprzewodniczący  Rady 
Edward Skalij  zapytał,  kto z radnych jest  za przyjęciem porządku obrad z 
proponowanymi zmianami.

W  głosowaniu  za  przyjęciem  porządku  obrad  ze  zmianami  było  18 
radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
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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 wniósł uwagę do zapisu na stronie 16 protokółu, dotyczącego PUW-K 
cyt.  „Celowo podał ulicę Drzymały, gdyż chodzi mu o te miejsca, które leżą w 
gestii gminy”.
Radny  wnosi  o  zmianę  tego  zapisu  na  zapis  :  Przykładowo  podał  ulicę 
Drzymały, ale chodzi mi także o miejsca, które leżą w gestii gminy.

W głosowaniu za przyjęciem protokółu ze zmianą zapisu proponowaną 
przez radnego Mariusza Ferka było 21 radnych.

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.

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

● radny Piotr  Wojciechowski  –  w imieniu  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony 
Środowiska  pytał,  co  gmina  poczyniła  z  bezpańskimi  psami.  Radny 
zwrócił  uwagę na pełne pojemniki w Drulitach do selektywnej zbiórki 
odpadów.

● radny  Mariusz  Ferek-  pytał,  czy  będą  otwierane  pliki  w  Biuletynie 
Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  dotyczące  rozpoczęcia  prac 
nad zmianą planu zagospodarowania  przestrzennego.  Radny zwrócił 
się z prośbą o uzasadnienie przez Pana radcę prawnego niezgodności 
z  prawem  projektu  uchwały  w  punkcie  dotyczącym  liczby  członków 
Komisji Rewizyjnej.

● radny Zbigniew Cieśla – patrząc perspektywicznie uważa, że parking 
przy Placu Św. Wojciecha powinien być większy.  Radny chciałby się 
dowiedzieć w jaki sposób jest konstruowany fundusz sołecki. W swojej 
wypowiedzi  poruszył  również  problem  Rogowa.  Droga  powiatowa 
biegnąca od Rogowa do Pomorskiej Wsi jest  w fatalnym stanie. Czy 
jest  szansa  zapewnić  tam  dzieciom  dojazd  do  szkoły.  Między 
Aniołowem, a Rogowem jest przysiółek, do którego trudno dojechać. W 
tej sprawie prosi o skierowanie prośby do Zarządu Dróg Powiatowych. 
Radny  Zbigniew  Cieśla  apelował,  aby  w  planach  ująć  wykonanie 
wodociągu w Rogowie i do przysiółku. W pierwszym etapie należałoby 
przynajmniej  przygotować fundusze na opracowanie dokumentacji  na 
wykonanie tego wodociągu. Radny zapoznał się z projektem budżetu 
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na 2008 r. i stwierdził, że zbyt skromne potrzeby sołectwa nie zostały 
uwzględnione. Wcześniej wnioskował o wykonanie oddzielnego wejścia 
do świetlicy.  Zgłaszał  potrzebę naprawy drogi  brukowej  w Aniołowie, 
która jest w złym stanie. Zgłaszał sprawę wykonania punktu oświetlenia 
na Kolonii w Aniołowie, co poprawi bezpieczeństwo dzieci.

● radny Marek Łachmański – zwrócił się z prośbą o wykonanie remontu 
drogi  Rogajny  –  Kruki.  Zgłosił  potrzebę  wykonania  jeszcze  jednego 
punktu świetlnego w Rogajnach. Radny proponował punkt – Zapytania i 
wnioski sołtysów przenieść w dalszy punkt porządku sesji. Proponował 
też podnieść diety dla sołtysów.    

● radny Krzysztof  Kopański  –  wrócił  do  uchwały  w sprawie  określenia 
stawek podatku od nieruchomości na 2008 r. Od kilku lat ciągnie się 
tzw. zwolnienie podmiotowe. Co mamy rozumieć przez budynki zajęte 
na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym, jaka jest  brana działalność pod 
uwagę, kto był stroną inicjatywną w tym zakresie, jakie to niesie skutki 
finansowe  dla  budżetu.  Jeżeli  chodzi  o  zwolnienie  z  podatku  od 
nieruchomości  Przedsiębiorstwa  Usług  Wodno  –  Kanalizacyjnych, 
skutki finansowe wynikające z tytułu zwolnienia wynoszą 11 tys zł., co 
w ubiegłym roku wynosiło 80 tys zł. Radny nie wie, czy to jest błąd, czy 
przekłamanie  liczbowe.  Radny  Krzysztof  Kopański  chciałby  również 
znać skutki finansowe zwolnienia z podatku gruntów przeznaczonych 
na  uprawianie  dyscypliny  sportowej  –  golf.  Radny  chce  się  również 
dowiedzieć  jak  będzie  wyglądała  sprawa  dotycząca  objazdu  przy 
budowie ronda. Droga ma być remontowana pod ruchem.

● radna  Janina  Rapacka  –  zgłosiła  potrzebę  wybudowania  w  Pasłęku 
toalety miejskiej.

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

● Adam Olędzki – sołtys Sołectwa Rogowo podziękował Panu Cieśli za 
poruszenie tematu Rogowa. Zwrócił się z prośbą o wykonanie remontu 
drogi powiatowej Rogowo – Pomorska Wieś.

● Józef Giers – sołtys Sołectwa Majki podziękował za wyremontowanie 
przepustu w Majkach. Pytał, czy w 2008 r. będzie dokończony remont 
drogi do Majek.  Pytał  też, czy będą na inne wsie przemieszczać się 
inwestycje wiatrakowe.

● Czesław  Frączek  –  sołtys  Sołectwa  Krasin  wnioskował,  aby  gmina 
poczyniła starania w sprawie zakupu żużlu na drogi bezpośrednio od 
PEC-u.

● Bogdan Semkiw -  sołtys Sołectwa Sałkowice apelował do obecnych na 
sesji radnych Rady Powiatu w Elblągu o pomoc w rozpoczęciu remontu 

                                                                                                                                                           5



drogi powiatowej biegnącej z Cieszyna do Surowa.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  radni  Rady  Powiatu 
Elbląskiego, obecni na sesji chcą zabrać głos.

● Głos  zabrał  Pan  Ryszard  Wroński,  który  zadeklarował,  że  sprawę 
dotyczącą wykonania remontu drogi Rogowo – Pomorska Wieś i drogi 
biegnącej  z  Cieszyńca  do Surowa poruszy na posiedzeniu  Zarządu. 
Poinformował, że powiat przymierza się do nowej technologii remontu 
dróg.

Ad. pkt 9
W tym punkcie Pan Mirosław Jonakowski – Kierownik Wojewódzkiego 

Urzędu  Ochrony  Zabytków  w  Olsztynie  Delegatura  w  Elblągu  dokonał 
prezentacji multimedialnej dotyczącej stanu obiektów zabytkowych na terenie 
Miasta i Gminy Pasłęk oraz opieki nad zabytkami.

Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem podziękowali Panu 
Jonakowskiemu za dotychczasową owocną współpracę w zakresie ochrony 
pasłęckich   zabytków,  w  tym  rewitalizacji  Starego  Miasta,  poprzez 
zaangażowanie w przedsięwzięcia jak : wspieranie wniosków o pozyskanie 
środków na zadanie związane z ochroną zabytków, odbudowa zabytkowego 
spichlerza  przy  ul.  Krasickiego,  rozwiązanie  problemu  zagospodarowania 
terenu przy Pl. Św. Wojciecha 3. 

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 20-to minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady sesji.

Przewodniczący Rady poinformował,  że obecna na sesji  Pani Halina 
Sałata – przedstawiciel Starostwa Powiatowego zwróciła się z prośbą, czy nie 
można byłoby przesunąć punkt 14 porządku sesji i realizować go po punkcie 
9.

W głosowaniu 20 radnych „za” (nieobecny podczas głosowania radny 
Mariusz Ferek), radni wyrazili zgodę na przeniesienie punktu 14 po punkcie 9 
porządku sesji.

Ad. pkt 14
Odnośnie  projektu  uchwały  w  sprawie  wydania  opinii  dotyczącej 

projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Elblągu  w  sprawie  przekształcenia 
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pasłęku  głos 
zabrał radny Henryk Żukowski, który stwierdził,że jakakolwiek opinia wydana 
przez Radę Miejską w Pasłęku nie jest wiążącą opinią dla Rady Powiatu w 
Elblągu.  Jakąkolwiek  opinię  Rada  Miejska  wyda,  nie  bierze  na  siebie 
odpowiedzialności za działalność szpitala. Podkreślił, że działalność szpitala 
jest  kompetencją  Starostwa  Powiatowego  i  Zarządu  Powiatu,  nie  jest 
kompetencją  miasta  Pasłęka.  Odpowiedzialność  za  działalność  lub 
zakończenie działalności szpitala leży w Starostwie Powiatowym. 
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Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej, w imieniu Klubu Radnych 
„Pasłęczanie” zaproponował modyfikację projektu w/w uchwały w § 1, która 
brzmiałaby:  „Rada  Miejska  w  Pasłęku  wyraża  swoje  zaniepokojenie 
projektem  uchwały  Rady  Powiatu  w  Elblągu  w  sprawie  przekształcenia 
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Pasłęku, 
polegającego na likwidacji oddziału rehabilitacji kardiologicznej, oraz faktami 
wskazanymi w uzasadnieniu do opiniowanego projektu uchwały”.

W  tym  punkcie  głos  zabrała  Pani  Halina  Sałata  –  Koordynator 
Wieloosobowego  Stanowiska  do  Spraw  Bezpieczeństwa  Publicznego, 
Zdrowia  i  Spraw Społecznych  w Starostwie  Powiatowym w Elblągu,  która 
poinformowała,  że  wcześniej  świadczenia  zdrowotne  oddziału  rehabilitacji 
kardiologicznej miał zapewnić Szpital Powiatowy w Biskupcu. Jednak lepszą 
dostępność  do  tych  świadczeń  dla  mieszkańców  powiatu  elbląskiego 
zabezpieczy 110 Szpital Wojskowy w Elblągu. Gotowość realizacji kontraktu 
zgłosił w dniu 28.XI.2007 r. dyrektor tego szpitala. Z przykrością dokonują tej 
zmiany, ale nie udało się pozyskać lekarza o takiej specjalności, który by ten 
oddział  poprowadził.  Pan  doktor  Pietrzyk  przyjął  propozycję  pracy  bliżej 
swojego  miejsca  zamieszkania  i  za  większe  wynagrodzenie.  W  miejsce 
oddziału rehabilitacji kardiologicznej zostanie przeniesiony zakład opiekuńczo 
– leczniczy.

Radna  Janina  Rapacka  ubolewa  nad  tym,  że  jest  to  już  „powolna 
agonia”  naszego szpitala.  Obawia  się,  że za 5 lat  szpitala w Pasłęku nie 
będzie.

W  głosowaniu  21  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 
wydania  opinii  dotyczącej  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  w  Elblągu  w 
sprawie  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 
Zdrowotnej  w Pasłęku ze zmianą §  1,  proponowaną przez Klub Radnych 
„Pasłęczanie”.
Uchwała Nr XII/84/07 Rady Miejskiej w Pasłęku stanowi załącznik Nr 6 do 
niniejszego protokółu.

Ad. pkt 10
W  sprawie  projektu  uchwały  dotyczącej  ustalenia  wartości  jednego 

punktu  w  złotych,  w  celu  ustalenia  wynagrodzenia  zasadniczego 
pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku głos zabrał 
radny Krzysztof Kopański, który zapytał na jakiej zasadzie i na bazie jakich 
przepisów prawnych dotychczas wypłacano wynagrodzenie w MOSiR.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że były wcześniejsze takie uchwały w 
jednostkach gminnych, natomiast brakowało uchwały w MOSiR.

Radny Henryk Żukowski proponował  przystąpić do głosowania.
Natomiast  radny  Krzysztof  Kopański  powiedział,  że  nie  otrzymał 

odpowiedzi na zadane pytanie.
Burmistrz poinformował, że według opinii radcy prawnego projekt tej 
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uchwały jest zgodny z prawem i można ją uchwalić. Proponuje,aby sprawę tą 
wyjaśnić na następnej sesji, jak będzie Pan dyrektor MOSiR i Pani księgowa.

W głosowaniu 19 radnych „za”, 3 osoby wstrzymały się od głosu, radni 
podjęli  uchwałę w sprawie ustalenia wartości  jednego punktu w złotych,  w 
celu  ustalenia  wynagrodzenia  zasadniczego  pracowników  Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku.
Uchwała Nr XII/80/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 11
W  sprawie  projektu  uchwały  dotyczącej  ustalenia  najniższego 

wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania  w  tabeli 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku, radny Mariusz Ferek zapytał skąd w 
tej uchwale jest kwota 936 zł. Proponuje wprowadzić kwotę 1.126 zł., która 
będzie obowiązywała od 2008 roku.

Skarbnik  Gminy  Bożena  Adamczyk  wyjaśniła,  że  jest  to  najniższe 
wynagrodzenie, które później będzie regulowane wartością jednego punktu 
przez radę gminy.   

W głosowaniu 17 radnych „za”, 1 osoba przeciw, 3 osoby wstrzymały 
się  od  głosu,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  najniższego 
wynagrodzenia  zasadniczego  w  I  kategorii  zaszeregowania  w  tabeli 
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku.
Uchwała Nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 12
W sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwalonego budżetu 

Gminy  Pasłęk  na  2007  rok  głos  zabrał  radny  Krzysztof  Kopański,  który 
zwrócił  uwagę  na  rozdział  4210  –  zakup  styropianu  przez  Zespół  Szkół 
Powszechnych w Pasłęku. Prosi o odpowiedź, czy szkoła może robić takie 
zakupy i na podstawie czego przyjmować na magazyn.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że każda jednostka budżetowa może 
zakupywać materiały na podstawie gospodarki finansowej. Te materiały nie 
będą leżały, styropian zostanie wykorzystany w tym roku. Jest firma, która 
wykona usługę z zakupionego przez dyrektora materiału.

W głosowaniu 18 radnych „za”, 3 osoby wstrzymały się od głosu, radni 
podjęli  uchwałę w sprawie zmiany uchwalonego budżetu Gminy Pasłęk na 
2007 rok.
Uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.  
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Ad. pkt 13
W  imieniu  Klubu  Radnych  „Pasłęczanie”,  Przewodniczący  Rady 

zaproponował, aby nowej ulicy w Pasłęku nadać nazwę  JAWOROWA.
Innych propozycji ze strony radnych nie było.

W głosowaniu 20 radnych „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni 
podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Pasłęku.
Rada  nadała  nowej  ulicy,  w  projektowanym  osiedlu  mieszkaniowym 
położonym  na  terenie  pomiędzy  ulicami  Partyzantów  –  Spacerową  – 
Kopernika w Pasłęku, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 12/1, 12/2 i 13 
nazwę: JAWOROWA.
Uchwała Nr XII/83/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 15
W sprawie  projektu  uchwały  dotyczącej  powiadomienia  o  obowiązku 

złożenia  oświadczenia  lustracyjnego  przez  sekretarza  gminy  Pasłęk  głos 
zabrał  radny  Krzysztof  Kopański,  który  przypomniał,  że  podobna uchwała 
była  podejmowana  wcześniej  i  chce  się  dowiedzieć  z  czego  wynika  ten 
projekt uchwały.

Odpowiedzi  udzielił  Kierownik  Referatu  Organizacyjnego  Stanisław 
Miklusz, który poinformował, że ustawa lustracyjna, a w szczególności druk 
oświadczenia  lustracyjnego  został  zakwestionowany  przez  Trybunał 
Konstytucyjny i  utracił  moc prawną. Nastąpiła zmiana ustawy lustracyjnej, 
która  zobowiązała  do  ponownego  wezwania  do  złożenia  oświadczenia 
lustracyjnego.   

W głosowaniu 20 radnych „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni 
podjęli  uchwałę  w  sprawie  powiadomienia  o  obowiązku  złożenia 
oświadczenia lustracyjnego przez sekretarza gminy Pasłęk.
Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 16
W głosowaniu 20 radnych „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni 

podjęli  uchwałę  w  sprawie  powiadomienia  o  obowiązku  złożenia 
oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika gminy Pasłęk.
Uchwała Nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 17 
Wybór  uzupełniający  ławników  do  Sądu  Okręgowego  w  Elblągu  z  terenu 
Miasta i Gminy Pasłęk na kadencję 2008 – 2011.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał protokół oceny 
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kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających zgłoszonych do Sądu 
Okręgowego  w  Elblągu  na  kadencję  2008  –  2011  –  załącznik  Nr  13  do 
niniejszego  protokółu.  Następnie  zaproponował  powołanie  3  osobowej 
Komisji  Skrutacyjnej.  Do  składu  tej  komisji  radny  Henryk  Żukowski 
zaproponował  radnego  Tadeusza  Jedlikowskiego,  radna  Janina  Rapacka 
zaproponowała radnego Jarosława Jasiukiewicza, natomiast radny Jarosław 
Jasiukiewicz  zaproponował  radnego  Józefa  Luchowskiego.  Proponowani 
kandydaci do składu Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę. Powołana Komisja 
Skrutacyjna  wyłoniła  spośród  siebie  Przewodniczącego  komisji  w  osobie 
radnego Józefa Luchowskiego.

Następnie głos zabrał  Kierownik Referatu Organizacyjnego Stanisław 
Miklusz, który poinformował, że w wyborach uzupełniających na ławników jest 
6  kandydatów,  w tym do orzekania  w sprawach  z  zakresu prawa  pracy i 
ubezpieczeń społecznych 3 kandydatów. Każdy z kandydatów musi uzyskać 
zwykłą większość głosów „za” niż „przeciw”.  Zasady głosowania i  karty do 
głosowania są takie same, jak w wyborach właściwych, które odbyły się w 
październiku br.

Komisja  Skrutacyjna  rozdała  radnym karty  do  tajnego  głosowania  w 
sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu. 

W dalszej części rozpoczęło się tajne głosowanie i wyczytywani przez 
Przewodniczącego Rady kolejno, z listy obecności,  radni wrzucali karty do 
głosowania do urny.

Radny Mariusz Ferek oświadczył, że nie bierze udziału w głosowaniu. 
W głosowaniu nie brał udziału również radny Marian Matuszczak, z uwagi, że 
jednym z kandydatów na ławników jest jego żona.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.

Następnie Komisja Skrutacyjna dokonała liczenia głosów.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Józef Luchowski odczytał protokół 

Komisji  Skrutacyjnej  powołanej  przez  Radę  Miejską  w  Pasłęku  do 
przeprowadzenia  tajnego  głosowania  w  sprawie  wyboru  uzupełniającego 
ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu – załącznik Nr 14 do niniejszego 
protokółu.

W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  tajnego  Rada  Miejska 
dokonała wyboru uzupełniającego ławników z terenu Miasta i Gminy Pasłęk 
na kadencję 2008 – 2011, jak niżej:
do Sądu Okręgowego w Elblągu:

1. Danowska Jolanta
2. Juran Halina
3. Matuszczak Danuta
4. Nożewska Beata Teresa
5. Urynowicz Aleksandra
6. Wieżel Adam Marian
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w tym:
do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
wybrani zostali:

1. Matuszczak Danuta
2. Nożewska Beata Teresa
3. Urynowicz Aleksandra

Karty do tajnego głosowania na ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu 
stanowią załącznik Nr 15  do niniejszego protokółu.

W głosowaniu 20 radnych „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni 
podjęli  uchwałę  w  sprawie  wyboru  uzupełniającego  ławników  do  Sądu 
Okręgowego w Elblągu z terenu Miasta i Gminy Pasłęk na kadencję 2008 – 
2011.
Uchwała Nr XII/87/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 18 
Punkt został skreślony z porządku sesji.

  
Ad. pkt 19

Na  pierwszą  interpelację  radnego  Piotra  Wojciechowskiego 
odpowiedział  Burmistrz  informując,  że  Pan  Oryl  prowadzi  rozmowy  i 
współpracuje  ze  Stowarzyszeniem  Obrońców  Praw  Zwierząt,  z  którym 
zostanie podpisane porozumienie.  W najbliższych dniach zostanie również 
podpisane porozumienie ze schroniskiem koło Ostródy.

Na  następną  interpelację  odpowiedzi  udzielił  Grzegorz  Galikowski  – 
Inspektor w Referacie BGK, który poinformował,  że wywóz pojemników do 
selektywnej zbiórki odpadów odbywa się z częstotliwością raz w miesiącu. 
Zakłócenia  w  częstotliwości  wywozu  tych  pojemników  występują  w 
przypadku,  gdy  w  pojemnikach  tych  znajdują  się  śmieci  komunalne. 
Powoduje  to  konieczność  ponownego  przyjazdu  pojazdu,  który  wywozi 
odpady  komunalne,  co  burzy  cały  harmonogram  wywozu  odpadów.  W 
związku  z  tym  apelujemy do  mieszkańców o  ścisłe  przestrzeganie  zasad 
selektywnego gromadzenia odpadów.

Odnośnie interpelacji radnego Mariusza Ferka Burmistrz odpowiedział, 
że pliki dotyczące prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego 
są rozmiaru powyżej  5  MB i  dlatego przy niskich parametrach połączenia 
internetowego okres otwierania uchwały jest dość długi.

W sprawie  prośby radnego Mariusza  Ferka dotyczącej  uzasadnienia 
przez radcę prawnego niezgodności z prawem projektu uchwały w punkcie 
dotyczącym  liczby  członków  Komisji  Rewizyjnej,  Burmistrz  zwróci  się  do 
radcy prawnego  o sformułowanie pisemnej opinii.

Na interpelację  radnego Zbigniewa Cieśli  Burmistrz  odpowiedział,  że 
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przy  Placu Św. Wojciecha będzie 69 miejsc parkingowych, więc liczba tych 
miejsc zwiększy się o 100 %.
Zwrócił  uwagę  na  dobrą  współpracę  między  gminą,  a  starostwem. 
Poinformował, że  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych powiedział,iż w tym 
roku zostanie wykonana prawa strona drogi Rogowo.

Odnośnie  funduszy  sołeckich  Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że 
przygotuje  informację  na  przedsesyjne  posiedzenie  Komisji  Rolnictwa  i 
Ochrony Środowiska, zgodnie z prośbą Pana radnego Cieśli.

W  sprawie  wykonania  oświetlenia  na  kolonii  w  Aniołowie  Pan 
Galikowski  wystąpi  z  pismem  do  Zakładów  Energetycznych  w  Elblągu  o 
określenie  warunków.  Jeżeli  chodzi  o  wykonanie  oddzielnego  wejścia  do 
świetlicy Burmistrz proponuje zorganizować zebranie wiejskie.

Na kolejną  interpelację  radnego Zbigniewa  Cieśli  odpowiedzi  udzielił 
Sekretarz Gminy Zenon Jeleński,  który przytoczył  art.  17,  ust.  3 ustawy o 
systemie oświaty ,jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie 
dziecko mieszka, przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem 
gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu 
lub  zwrot  kosztów  przejazdu  środkami  komunikacji  publicznej.  Dzieci  z 
Rogowa uczęszczają do szkoły w Pomorskiej Wsi i subwencje na te dzieci 
otrzymuje gmina Milejewo. Burmistrz poinformował tu, że chciałby na wiosnę 
spotkać  się  z  mieszkańcami  kolonii  Aniołowo.  Powiedział  również,  że 
zostanie przywieziony bruk na drogę brukową w Aniołowie.

Na  interpelację  radnego  Marka  Łachmańskiego  dotyczącą  naprawy 
drogi Rogajny – Kruki Burmistrz odpowiedział, że prośba ta wymaga oceny 
stanu technicznego na miejscu,  co  zostanie  dokonane z udziałem sołtysa 
Sołectwa  Rogajny.   Jeżeli  chodzi  o  wykonanie  punktu  świetlnego  w 
Rogajnach  Burmistrz  wystąpi  do  Zakładów  Energetycznych  o  określenie 
warunków. Poinformował również, że w przyszłym roku będzie podwyżka diet 
dla sołtysów.

Na  interpelacje  radnego  Krzysztofa  Kopańskiego  odpowiedziała 
Skarbnik Gminy Bożena Adamczyk.  Poinformowała,  że na naszym terenie 
kwalifikowanym materiałem siewnym nie zajmuje się żaden podmiot, ale taki 
zapis  w  uchwale  musi  być.  Jeżeli  chodzi  o  różnicę  kwotową  zwolnień  z 
podatku od nieruchomości PUW-K w Pasłęku to wynika ona z tego, że w 
ostatniej  uchwale  zwalnia  się  tylko  budynki  lub  ich  części  i  grunty 
wykorzystywane wyłącznie na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, natomiast 
wcześniej  była  zwalniana  całość  sieci  wodociągowo  –  kanalizacyjnej  i 
urządzenia z tym związane. Pani Skarbnik poinformowała również, że firma 
prowadząca budowę pola golfowego zapłaciła podatek rolny za 2007 rok w 
wysokości 2.226 złotych. Na następnej sesji Skarbnik Gminy wyjaśni, jakie są 
skutki  finansowe związane ze zwolnieniem podatkowym firmy prowadzącej 
budowę pola golfowego.

Odnośnie  budowy  ronda  Burmistrz  powiedział,  że  Dyrektor  Zarządu 
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Dróg Wojewódzkich o/ Elbląg poinformował, iż firma „TUGA”  nie zamierza 
korzystać z dróg zapasowych podczas prowadzonej inwestycji.

Pismo mieszkańców ulicy Wiosennej  w Pasłęku dotyczące położenia 
utwardzonej  nawierzchni  asfaltowej  i  wybudowanie  chodników  zostanie 
skierowane do Zarządu Dróg Powiatowych o/ Pasłęk.

W  sprawie  interpelacji  radnej  Janiny  Rapackiej  dotyczącej 
wybudowania w Pasłęku toalety miejskiej, Burmistrz odpowiedział, że jest to 
inwestycja i na następnej sesji można byłoby na ten temat dyskutować.

Ad. pkt 20 
W sprawie prośby sołtysa Sołectwa Rogowo dotyczącej remontu drogi 

Rogowo  –  Pomorska  Wieś,  Burmistrz  spotka  się  z  Dyrektorem  ZDP  o/ 
Pasłęk. Na to spotkanie zostanie zaproszony Pan radny Zbigniew Cieśla i 
Pan sołtys Rogowa.

Odpowiadając  na  pytanie  sołtysa  Sołectwa  Majki  Józefa  Giersa, 
Burmistrz nie określił, kiedy będzie dokończony remont nawierzchni drogi do 
Majek.

Na  prośbę  sołtysa  Sołectwa  Krasin  Czesława  Frączka  dotyczącą 
zakupu przez gminę żużlu odpowiedział Grzegorz Galikowski – Inspektor w 
Referacie BGK. Stwierdził, że wykorzystywanie żużlu na remonty dróg staje 
się  coraz  mniej  opłacalne  oraz  nie  przynosi  spodziewanych  efektów.  Na 
terenie gminy Pasłęk koncesję na utylizację i wywóz tego odpadu posiada 
tylko  jeden  przedsiębiorca,  a  więc  cena  jego  usług  jest  dość  wysoka,  a 
trwałość nawierzchni żużlowych niewystarczająca. W związku z tym, że na 
terenie  miasta  rozpocznie  działalność  kruszarka  do  betonów,  zamierzamy 
wykorzystywać w remontach dróg gruzobeton, który jest materiałem znacznie 
lepszym  i  zapewniającym  długotrwały  efekt  realizowanych  remontów. 
Wstępnie  zamówiono  1000  ton  gruzobetonu,  którym  sukcesywnie 
remontowane będą najgorsze odcinki dróg.

W sprawie  apelu  sołtysa  Sołectwa  Sałkowice  Bogdana Semkiwa  do 
radnych powiatowych o pomoc w rozpoczęciu remontu drogi powiatowej  z 
Cieszyńca do Surowa, wcześniej odpowiedział radny Rady Powiatu Ryszard 
Wroński.

Ad. pkt 21
W punkcie sprawy różne głos zabrał radny Krzysztof Kopański zgłosił 

konieczność  powołania  doraźnej  komisji,  która  dokona  przeglądu  statutu 
gminy  i  regulaminu  organizacyjnego.  W  aktach  tych  są  rozbieżności  i 
należałoby je dostosować do aktualnych potrzeb. Należałoby też zająć się 
zmianą projektu uchwały w sprawie diet radnym.

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w sprawie propozycji radnego 
Krzysztofa Kopańskiego radni porozmawiają w klubach radnych i o efektach 
tych rozmów poinformuje na najbliższej sesji.
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Ad. pkt  22
Obrady  sesji  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  trwały  od  godziny  10  ºº  do 

godziny 14 ³º.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku

           mgr Stanisław Paździor

Sekretarz obrad:
Jan Tyliński

Protokółowała:
K. Holeniewska    
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