
                                              P R O T O K Ó Ł
z obrad XI sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2006 – 2010 w dniu 
12  października  2007  roku  w  Sali  Rycerskiej  Urzędu  Miejskiego  w 
Pasłęku.

Przed  otwarciem  obrad  sesji  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan 
Stanisław  Paździor  odczytał  krótkie  charakterystyki  osób,  którym  w  dniu 
dzisiejszym  zostaną  wręczone  odznaki  honorowe  „ZASŁUŻONY   DLA 
ROLNICTWA”.

Odznakami  „ZASŁUŻONY  DLA  ROLNICTWA”  Senator 
Rzeczypospolitej  Polskiej  Pan Władysław Mańkut  uhonorował  następujące 
osoby:

● Panią Wandę Krygier
● Panią Teresę Talarek
● Panią Bożenę Kaczmarczyk
● Pana Janusza Juniewicza
● Pana Jana Malijewskiego
● Pana Adama Jakubowskiego
● Pana Henryka Gałęzowskiego
● Pana Zdzisława Młynarczyka
● Pana Andrzeja Kowalczyka
● Pana Witolda Stabrowskiego
● Pana Piotra Hulanickiego 
● Pana Stanisława Waluszko

Następnie Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej dokonali 
wręczenia  podziękowań  za  świadczoną  pomoc  charytatywną  na  rzecz 
mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk.
Podziękowania wręczono:

● Panu Mateuszowi Montewskiemu – Kierownikowi Piekarni GS „SCh” w 
Pasłęku,

● Panu Krzysztofowi Chmieleckiemu – Kierownikowi Sklepu „NETTO” w 
Pasłęku,

● P.P. Danucie i Waldemarowi Zielińskim – Firma „DOMLUX” w Pasłęku,
● Panu Andrzejowi Strzelińskiemu – Dyrektorowi Przedsiębiorstwa Usług 

Wodno – Kanalizacyjnych w Pasłęku.
Ze względu na nieobecność na sesji podziękowań nie odebrali:

● Pan Jarosław Mielnik – Dyrektor Sery ICC w Pasłęku,
● Pan Ryszard Monkiewicz – Piekarnia „Bielany” w Elblągu,
● Pan Łukasz Muszyński – Kierownik Sklepu „Biedronka” w Pasłęku,
● Pan Jerzy Koroblewski – Firma „KOR – BUD” w Pasłęku,
● Pani Joanna Naspińska.
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Podziękowanie wręczono również Pani Reginie Stelmaczonek – Prezesowi 
Stowarzyszenia  Wspierającego  Rodziny  Potrzebujące  „JUTRZENKA”  w 
Pasłęku.

W  dalszej  części  wręczono  podziękowania  Panom  Arkadiuszowi 
Kruszewskiemu i Jerzemu Maksymiukowi za bohaterski czyn polegający na 
uratowaniu życia dwóm ofiarom wypadku drogowego.

Następnie wręczono listy gratulacyjne: w uznaniu osiągnięć sportowych 
oszczepniczki Klubu Sportowego „Polonia” w Pasłęku Pani Urszuli Piwnickiej 
(Jasińskiej),  Panu  Zbigniewowi  Borysewiczowi  za  sukcesy  związane  z 
pełnioną funkcją trenera Sekcji Lekkiej Atletyki Klubu Sportowego „POLONIA” 
w Pasłęku oraz podziękowanie za dotychczasową działalność społeczną na 
rzecz rozwoju życia sportowego na terenie Miasta i Gminy Pasłęk Prezesowi 
Klubu Sportowego „POLONIA” w Pasłęku Panu Mirosławowi Plawgo.

W dalszej  części  wręczono:  puchary  zwycięzcom  Gminnej  Ligi  Piłki 
Nożnej Gminy Pasłęk' 2007 z miejscowości Drulity, Surowe i Dargowo oraz 
podziękowanie Panu Piotrowi Wojciechowskiemu za szczególny wkład pracy 
społecznej w organizację i rozwój Gminnej Ligi Piłki Nożnej.

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

Rady Pan Stanisław Paździor witając wszystkich przybyłych na obrady.
Na  21  radnych  obecnych  na  początku  sesji  było  17  radnych.  Przy 

analizie punktu 6 porządku sesji przybył radny Marian Matuszczak, natomiast 
przy analizie punktu 10 porządku sesji przybył radny Tadeusz Jedlikowski.
Nieobecni na sesji radni: Edward Skalij, Waldemar Wielgosz.
Lista  obecności  radnych  na  sesji  stanowi  załącznik  Nr  1  do  niniejszego 
protokółu.

W obradach sesji uczestniczyli również goście zaproszeni oraz 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 Stefana Standę, który wyraził zgodę.
Innych kandydatur radni nie zgłosili.

W głosowaniu za kandydaturą  radnego Stefana Standy do pełnienia 
funkcji sekretarza obrad było 16 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. pkt 4
W tym punkcie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Paździor 

zaproponował  skreślić  punkt  22  z  przedłożonego  porządku  sesji,  tj. 
Rozpatrzenie podania Pani Jolanty Paluch zam. w Pasłęku, ul. Mickiewicza 
16/2  dotyczącego  przedłużenia  umowy  na  dzierżawę  działki  położonej  w 
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Pasłęku przy ul. Kochanowskiego 35/1.
Burmistrz  poinformował  tu,  że  była  sugestia,  aby  przedłużyć umowę 

dzierżawy działki  Pani  Jolancie Paluch na dwa lata.  Zostanie przedłużona 
umowa na  rok  i  Pani  Jolanta  Paluch  złożyła  oświadczenie  na  piśmie,  że 
przyjmuje do wiadomości taką decyzję.

W  głosowaniu  za  skreśleniem  z  porządku  sesji  punktu  22  było  17 
radnych.

Następnie Przewodniczący Rady zaproponował, aby w punkcie sprawy 
różne  głos  zabrał  Pan Stefan  Marzecki.  W tym punkcie  zostanie  również 
odczytane  pismo Dyrektora  Biblioteki  Publicznej  w Pasłęku o zwiększenie 
limitu zatrudnienia o 1 etat od 1 stycznia 2008 roku.

Innych propozycji zmian do porządku obrad sesji radni nie zgłosili.
W głosowaniu za przyjęciem porządku sesji  wraz z propozycjami jak 

wyżej było 17 radnych.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 5
W głosowaniu 15 radnych „za”, 1 osoba przeciw, 1 osoba wstrzymała 

się od głosu radni przyjęli protokoły z dwóch ostatnich sesji.

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

międzysesyjnym  od  31  sierpnia  do  12  października  2007  roku  wygłosił 
Burmistrz Wiesław Śniecikowski.
W tym punkcie pytań ze strony radnych nie było.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.

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

● radna  Janina  Rapacka –  ponownie  pytała,  kiedy zostanie  rozebrany 
budynek  przy  ul.  Chodkiewicza,  który  grozi  zawaleniem.  Zwróciła 
uwagę, że rozbiórka tego budynku zaczyna się od osób prywatnych. 
Ludzie prywatni rozbierają dachówkę.

● radny Jarosław Jasiukiewicz – poruszył temat budynku położonego koło 
lodziarni,  przy  ul.  Chrobrego.  Pytał,  kto  jest  właścicielem 
niedokończonej  inwestycji,  kiedy  ten  budynek  będzie  rozebrany  lub 
dokończony i oddany do użytku.

● radny Marek Łachmański – wnioskował, aby w budżecie gminy na 2008 
rok  zwiększyć  środki  finansowe  na  remont  i  modernizację  dróg 
wiejskich. Jeżeli chodzi o konkurs „Czysta i piękna wieś” proponował, 
aby  na  przyszłość  docenić  również  zaangażowanie  innych  sołectw. 
Radny  podziękował  Panu  Andrzejowi  Strzelińskiemu  –  Dyrektorowi 
PWiK w Pasłęku  za  pomoc  w  przygotowaniu  obiektu  sportowego w 
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Rogajnach oraz Burmistrzowi za współpracę i kompetencję.
● radny Zbigniew Cieśla – pytał ponownie, czy w bieżącym roku planuje 

się  postawienie  ławek  przy  chodniku  w  kierunku  na  cmentarz 
komunalny.  Mieszkańcy  Sakówka  zgłosili,  aby  zapytać  o  drogę 
Sakówko – Pólko, na której były położone płyty betonowe i w nieznany 
sposób zostały zdjęte. Radny zwrócił się z prośbą w swoim imieniu i 
Stowarzyszenia „Łączy nas Kanał Elbląski” aby delegaci, którzy zostali 
wybrani do tego Stowarzyszenia uczestniczyli w warsztatach, które są 
bardzo ciekawe i wiele uczą oraz współpracowali ze Stowarzyszeniem.

● radny Krzysztof Kopański – powiedział, że rodzice dzieci uczących się 
w  Szkole  Podstawowej  Nr  2  w  Pasłęku  zostali  we  wrześniu  br. 
poinformowani, iż budynek (dawnego PDK) nie nadaje się do użytku. 
Chce  się  dowiedzieć,  czy  były  wykonywane  ekspertyzy.  Oddziały 
przedszkolne  zostały  wyprowadzone  z  tego  budynku  i  czy  nie 
należałoby przenieść wszystkie dzieci. Stan techniczny tego budynku 
jest  katastrofalny.  Pytał,  czy  gmina  czyniła  starania  i  czy  składała 
wniosek  o  pozyskanie  środków  unijnych  na  remont  tego  budynku. 
Zwrócił uwagę również, że budynek główny Szkoły Podstawowej Nr 2 
jest  niedoinwestowany i  zaniedbany. Od wielu lat  nie było remontów 
kapitalnych dwóch budynków. Radny poinformował też, iż mieszkańcy 
narzekają,  że kumulują się opłaty za energię i  wodę w tych samych 
miesiącach roku. Prosi, aby to zmienić i dostosować harmonogram tych 
opłat do potrzeb mieszkańców.

● radny  Mariusz  Ferek  –  poinformował,  że  mija  termin  oceny 
pracowników samorządowych.  Chciałby się dowiedzieć,  jak ta ocena 
wypadła  przynajmniej  zbiorczo.  Radny  pytał  również  o  studium 
uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego, którego 
inicjatorem zmiany jest burmistrz. Pytał, jakie główne zmiany burmistrz 
przewiduje w tym dokumencie. Pytał też, dlaczego do tej pory nie udaje 
się  w  internecie  publikować  całego  protokółu  z  obrad  sesji  wraz  z 
załącznikami, załączników zawsze brakuje.

● radny  Stefan  Stando  –  podziękował  burmistrzowi  za  rozwiązanie 
problemu  dowożenia  do  szkół  podstawowych  i  gimnazjów,  za  co 
wdzięczni są mieszkańcy Borzynowa i Marianki. Radny poruszył temat 
dotyczący  przejeżdżających  przez  Mariankę  wielkich  samochodów 
(kolosów) wożących żwir na drogę E-7, które niszczą drogę i mostki. 
Proponował,  aby wejść  w kontakt  z  Zarządem Dróg Powiatowych  w 
Pasłęku i ograniczyć tonaż tych samochodów do 15-20 ton.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Paździor zwrócił się 
z pytaniem, czy obecni podczas obrad sesji radni Rady Powiatu Elbląskiego 
chcieliby zabrać głos.

● Jako  pierwszy  zgłosił  się  radny  Rady  Powiatu  Elbląskiego  Jerzy 
Romanowski, który wypowiedział się na temat dróg informując, że Rada 
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Powiatu zatwierdziła wieloletni  plan inwestycji  i  Pasłęk niestety jeżeli 
chodzi o inwestycje drogowe nie zajmuje tam pierwszego miejsca. W 
pierwszej  kolejności  realizowana  jest  inwestycja  wzdłuż  Kanału 
Elbląskiego  i  tam  będą  robione  drogi,  co  jest  ujęte  w  strategii 
województwa pomorskiego. Drogi powiatowe znajdujące się na terenie 
miasta i gminy Pasłęk nie są przewidziane do remontu. Rada Powiatu 
wystąpiła do Burmistrza Pasłęka o przejęcie dróg powiatowych, do tej 
pory odpowiedzi nie ma. Prosi burmistrza o informację, co zrobił w tym 
kierunku. Jeżeli chodzi o inne sprawy związane z problemami, którymi 
zajmuje  się  Starostwo  to  Szpital  Powiatowy  w  Pasłęku.  Więcej 
szczegółów na ten temat zna Dyrektor SPZOZ Pan Jerzy Przybylski. 
Radny poinformował, że sytuacja finansowa powiatu jest dość słaba. 
Jako  radny  w  opozycji  w  Radzie  Powiatu  ciągle  i  stale  informuje  o 
sprawach związanych z miastem i gminą Pasłęk, ale nie ma to żadnego 
oddźwięku.

● Następnie głos zabrał radny Rady Powiatu Elbląskiego Krzysztof Gago, 
który również poruszył temat dróg powiatowych. Przedstawił stanowisko 
Zarządu Powiatu, iż można się „przebić” z drogami tzw. strategicznymi. 
Miasto Pasłęk nie przedstawiło dróg strategicznych do naprawy, tylko 
przedstawiło  drogi  i  chodniki  w  obrębie  miasta.  Powiat  nie  ma 
pieniędzy, aby wyremontować wszystkie drogi, dlatego też projekty są 
łączone  z  projektami  Pana  Marszałka  Województwa.  Radny 
proponował,  aby  bardziej  zintensyfikować  kontakty  burmistrza  ze 
Starostwem i Zarządem Powiatu.

● Radny Rady Powiatu Elbląskiego Tomasz Marcinkowski stwierdził, że 
do  swojego  wystąpienia  został  sprowokowany  wypowiedziami 
poprzedników. Również walczył o to, aby niektóre drogi położone na 
terenie  miasta  i  gminy  Pasłęk  znalazły  się  w  planie  inwestycyjnym 
Starostwa.  Należy  przypomnieć  sobie,  że  5-6  lat  temu  została 
wykonana piękna droga na terenie miasta i gminy Pasłęk wiodąca do 
Buczyńca i  ul.  Strażacka.  Żeby te drogi  nie były  zrobione w tamtym 
czasie, to po pierwsze budżet Starostwa byłby w lepszej kondycji, a po 
drugie  drogi  te  na  pewno  znalazłyby  się  w  tym  wieloletnim  planie 
inwestycyjnym, który został zatwierdzony przez Radę Powiatu. Radny 
poinformował,  że  Starostwo  jest  bardzo  przychylnie  nastawione  do 
współpracy  jeżeli  chodzi  o  remonty  chodników  przy  drogach 
powiatowych  i  dalej  będzie  to  kontynuowane.  Stwierdził  że  pasłęcki 
szpital został uratowany dzięki temu, że Starostwo poręczyło kredyt. 
Radny  Marcinkowski  wyraził  też  swoje  zadowolenie  z  trwającego 
remontu spichlerza przy Wysokiej Bramie.

Ad. pkt 8
Zapytania i wnioski sołtysów.

● Sołtys  Sołectwa  Stegny  Wanda  Krygier  poinformowała,  że  rolnicy 
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otrzymywali dofinansowanie unijne do inwestycji i z tego tytułu mieli ulgi 
podatkowe  z  gminy.  Okazało  się,  że  prawdopodobnie  rolnicy  będą 
musieli  zwracać  podatek  wraz  z  odsetkami.  Pytała,  jak  tą  sprawę 
rozwiąże nasza gmina.

● Sołtys Sołectwa Majki  Józef Giers zwrócił  się ponownie z prośbą do 
burmistrza  i  Wysokiej  Rady  o  zajęcie  się  tematem  dotyczącym 
wykonania remontu drogi dojazdowej do Majek.

● Sołtys  Sołectwa  Brzeziny  Marzena  Choma  w  imieniu  mieszkańców 
miejscowości  Nowiny  zwróciła  się  z  prośbą  o  usunięcie  drzew przy 
drodze  Pasłęk  –  Krasin,  na  wysokości  Nowin.  Na  tym odcinku  jest 
bardzo zła widoczność.

● Sołtys Sołectwa Gołąbki  Irena Zbróg podziękowała firmie „TUGA” za 
wykonanie  bezpiecznego  zjazdu  bezpośrednio  z  Gołąbek. 
Jednocześnie  podziękowała  za  wykonanie  pięknego  odcinka  drogi- 
ulicy Partyzantów. Pani Sołtys zgłosiła brak oświetlenia w miejscowości 
Gołąbki,  prosi  o  zamontowanie  przynajmniej  jednej  lampy 
oświetleniowej.

● Sołtys  Sołectwa Krasin  Czesław Frączek  pytał,  czy  jest  prawdą,  że 
Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad zrezygnował z wykonywania drugiej 
nitki (pasmówki) na trasie E-7.

● Sołtys Sołectwa Rogowo Adam Olędzki po raz kolejny poruszył temat 
remontu drogi  w Rogowie. Dzieci  idące do szkoły „brną w błocie po 
pas”. Nie wie, czy to już jest lekceważenie ludzi.

Ad. pkt 9
Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem Pasłęka wręczyli 

dyplomy  niżej  wymienionym  laureatom  konkursu  zorganizowanego  przez 
Burmistrza Pasłęka     p. n. „Piękna i czysta wieś”:

● I miejsce Sołectwo Zielonka Pasłęcka,
● II miejsce Sołectwo Kwitajny,
● III miejsce Sołectwo Aniołowo,
● IV miejsce Sołectwo Drulity,
● V miejsce Sołectwo Rzeczna.

Sołtysi  Sołectw  Zielonka  Pasłęcka  i  Dargowo  odebrali  dyplomy  za 
udział  w  konkursie  organizowanym  przez  Związek  Gmin  Warmińsko  – 
Mazurskich p.n. „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś ' 2007”.

Ad. pkt 10
W tym punkcie odbyła się debata na temat aktualnej sytuacji Szpitala 

Powiatowego w Pasłęku.
Kolejno głos zabierali:

● Dyrektor  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w 
Pasłęku  Jerzy  Przybylski,  który  na  wstępie  poinformował,  że  został 
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złożony  akces  połączenia  pasłęckiego  szpitala  ze  szpitalem 
wojewódzkim w Elblągu. 17.X.br. mają zapaść pewne decyzje w tym 
temacie. Dyrektor powiedział, że zagrożeniem szpitala nie jest sytuacja 
ekonomiczna.  Do spłacenia zaciągniętego 10-cio letniego kredytu na 
dzień dzisiejszy pozostało 2 mln zł. Sytuacja finansowa Starostwa jest 
bardzo zła, natomiast  lepsza jest sytuacja finansowa Miasta i  Gminy 
Pasłęk.  Największe  straty  przynosi  oddział  dziecięcy  jak  również 
oddział  rehabilitacji  kardiologicznej.  Ze względu na odpływ kadry nie 
tylko  z  powodów finansowych,  nie  da się  go reaktywować  własnymi 
siłami.
Dyrektor SPZOZ w Pasłęku Jerzy Przybylski zwrócił się do burmistrza i 
radnych  o  przejęcie  Szpitala  Powiatowego  w  Pasłęku  od  organu 
założycielskiego,  co  byłoby  dla  dobra  mieszkańców Miasta  i  Gminy 
Pasłęk.  Jest  to  w  pełni  uzasadnione  ze  względu  na  dobrą  sytuację 
ekonomiczną gminy. Dyrektor gorąco apelował, żeby przejąć szpital i 
pomóc mu przede wszystkim w inwestycjach i utrzymaniu.

● radny Henryk  Żukowski   stwierdził,  że pasłęcki  szpital  jest  obiektem 
największego zainteresowania. Przejęcie tego szpitala przez miasto nie 
może się odbyć na „łapu – capu”. Musimy wiedzieć, jakie będą podjęte 
decyzje przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, jakie są źródła 
finansowania szpitala i ile byśmy musieli dołożyć środków finansowych. 
Być może jest to konieczne i zasadne, ale w tej chwili decyzja nie może 
być podjęta.

● Zdaniem  radnego  Krzysztofa  Kopańskiego  przejęcie  szpitala  jest 
związane  z  wymaganym  nadzorem  administracyjnym.  W  Urzędzie 
Miejskim  musiałaby  powstać  komórka,  która  ze  strony  urzędu 
nadzorowałaby  szpital.  Ponadto  musi  być  sporządzone  studium 
wykonalności  i  przygotowany  biznes  plan.  Jakie  usługi  zostałyby 
zakontraktowane przez NFZ i jaki byłby poziom finansowania. 

● radny Rady Powiatu Jerzy Romanowski powiedział, że po raz pierwszy 
usłyszał od Dyrektora SPZOZ Jerzego Przybylskiego taką propozycję, 
na  którą  się  absolutnie  nie  zgadza.  Jego  zdaniem szpital  został  już 
dawno zlikwidowany,  kiedy Pan dyrektor  umiejętnie w uzgodnieniu z 
Panem Starostą likwidował blok operacyjny.  W tej  chwili  jest to tylko 
„pobożna  śmierć”.  Trwają  próby  tworzenia  wzorca  szpitala 
powiatowego. To powinno być zrobione już dawno, wtedy kiedy powstał 
powiat. Powinniśmy wiedzieć jak szpital powiatowy powinien wyglądać, 
do  czego  służyć,  jaki  powinien  wykonywać  zakres  usług.  Szpital 
wojewódzki wykonuje zupełnie inny zakres usług i na innym poziomie. 
Zdaniem radnego za wcześnie jest na podejmowanie decyzji dotyczącej 
przejęcia  szpitala  pasłęckiego  przez  gminę.  Uważa,  że  powinien 
powstać problem szpitala powiatowego i wówczas zobaczymy co ten 
szpital będzie wykonywał.
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● Dyrektor SPZOZ Jerzy Przybylski odpowiedział, że nie będzie żadnych 
wzorców szpitala powiatowego i  nigdy nasz szpital  nie był szpitalem 
wysoko specjalistycznym. Budżet szpitala jest czytelny i przewidywalny 
na przyszły rok.

● radny  Rady  Powiatu  Krzysztof  Gago  uważa,  że  należy  utrzymać 
charakter szpitala w takiej formie, w jakiej jest. W porównaniu z innymi 
szpitalami zadłużenie naszego szpitala spada. Są zalecenia Sanepidu, 
że  jeżeli  do  2012  roku  nie   wyremontujemy  bloku  operacyjnego, 
zostanie on zamknięty. Na ten remont należałoby przeznaczyć około 
500 tys zł. Starostwo Powiatowe nie ma środków finansowych na ten 
cel. Radny poinformował, że w szpitalu obecnie pracuje tylko 7 lekarzy, 
odchodzą specjaliści i brakuje kadry. Duże problemy z obsadą lekarzy 
ma doktor Hajer. Sam osobiście na swoim oddziale nie może zapewnić 
pełno miesięcznej obsady dyżurowej i posiłkuje się kolegami z Morąga. 
Proponuje, aby „pochylić się nad problemem” i zastanowić się, co my 
chcemy utrzymać w naszym szpitalu.

● Debatę na temat  aktualnej  sytuacji  Szpitala Powiatowego w Pasłęku 
podsumował  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  stwierdzając,  że 
propozycja Pana Dyrektora SPZOZ dotycząca przejęcia przez gminę 
szpitala jest zaskakująca. Rada nie uchyla się od odpowiedzialności, 
ale  potrzeba na to czasu i  w planie pracy Rady znajdzie  się  czas i 
miejsce aby dalej debatować na temat szpitala w Pasłęku.
Na  obrady  sesji  przybył  radny  Tadeusz  Jedlikowski.  Podczas  sesji 
obecnych było 19 radnych.
 

Ad. pkt 11
Rada  Miejska  w  Pasłęku  pozytywnie  oceniła  pożniwną  sytuację  w 

rolnictwie i skupu płodów rolnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
Informacja w tej sprawie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 12
W tym punkcie radni dyskusji nie podjęli.
W głosowaniu 18 radnych „za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni 

podjęli  uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/37/06 Rady Miejskiej  w 
Pasłęku z dnia 25 sierpnia 2006 roku dotyczącej zbycia w drodze przetargu 
nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk.
Uchwała Nr IX/55/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 13
W  sprawie  przedłożonego  projektu  uchwały  dotyczącej  regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk 
głos  zabrał  radny  Krzysztof  Kopański,  który  pytał,  na  ile  zasadne  jest 
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podejmowanie tej uchwały.
Głos  zabrał  radca  prawny  Wiesław  Osak,  który  poinformował,  że 

podjęcie tej uchwały jest zasadne i konieczne. Pierwotna uchwała była zbyt 
rozbudowana i nakładała wiele obowiązków, których ustawa nie nakazywała. 
Nowy projekt uchwały uwzględnia wnioski i błędy, które wskazał Wojewoda 
W-M w trybie nadzoru.

Radna  Janina  Rapacka  pytała,  czy  ta  uchwała  rozwiąże  problem 
pszczół ( 70 pni) na Osiedlu Zarzecze.

Radca prawny Wiesław Osak odpowiedział, że w projekcie w/w uchwały 
jest zapis, że na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej i w granicach 
administracyjnych  miasta  Pasłęka  dopuszcza  się  utrzymanie  pszczół  w 
liczbie nie przekraczającej 5 rodzin. Na podstawie tej uchwały będzie można 
egzekwować i rozwiązać problem pszczół.

Powyższy  projekt  uchwały  Przewodniczący  Rady  poddał  pod 
głosowanie.

W głosowaniu 18 radnych „za”, 1 osoba przeciw, radni podjęli uchwałę 
w sprawie  regulaminu utrzymania czystości  i  porządku na  terenie  Gminy- 
Miasta i Gminy Pasłęk.
Uchwała Nr IX/56/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 14
W  głosowaniu  18  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

aktualizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz preliminarza kosztów na 2007 rok.
Podczas głosowania nieobecny był radny Mariusz Ferek.
Uchwała Nr IX/57/07 Rady Miejskiej w powyższej sprawie stanowi załącznik 
Nr 9 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 15
Wybór  ławników  do  Sądu  Okręgowego  w  Elblągu  i  do  Sądu 

Rejonowego w Elblągu z terenu Miasta i Gminy Pasłęk na kadencję 2008 – 
2011.

Do przeprowadzenia tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników 
do Sądu Okręgowego i  do Sądu Rejonowego w Elblągu,  Przewodniczący 
Rady  Miejskiej  Pan  Stanisław  Paździor  zaproponował  powołanie  3  – 
osobowej  Komisji  Skrutacyjnej.  Następnie  odczytał  protokół  oceny 
kandydatów  na  ławników  zgłoszonych  do  Sądu  Okręgowego  w  Elblągu  i 
Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2008 – 2011 – załącznik Nr 10 do 
niniejszego protokółu. 
Do składu w/w Komisji Skrutacyjnej radny Henryk Piotrowski zaproponował 
radnego  Jarosława  Jasiukiewicza,  który  wyraził  zgodę,  radny  Krzysztof 
Kopański  zaproponował  radnego  Tadeusza  Jedlikowskiego,  który  wyraził 

                                                                                                                                                        9



zgodę, natomiast radny Kazimierz Stolarowicz zaproponował radnego Józefa 
Luchowskiego, który również wyraził 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  radni  wybierają  ławników  w  głosowaniu 
tajnym zwykłą większością głosów. Są przygotowane karty do głosowania i 
przy  każdym  kandydacie  jest  głos  „za”,  „przeciw”,  „wstrzymujący  się”. 
Zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej, rada gminy zanim przeprowadzi tajne 
głosowanie  musi  zatwierdzić  kartę  do  głosowania.  Było  więcej  miejsc  na 
ławników niż zgłosiło się kandydatów, dlatego taki tryb głosowania jest dość 
istotny.

Komisja  Skrutacyjna  rozdała  radnym  po  dwie  karty  do  tajnego 
głosowania , tj. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i 
do Sądu Rejonowego w Elblągu.

W  głosowaniu  19  radnych  „za”,  radni  zatwierdzili  wzór  karty  do 
głosowania.

Następnie  rozpoczęło  się  głosowanie  i  kolejno  odczytywani  z  listy 
obecności radni wrzucali karty do głosowania do urny.

W dalszej części 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 ławników do Sądu 
Okręgowego w Elblągu i do Sądu Rejonowego w Elblągu – załącznik Nr 11 
do niniejszego protokółu.

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

1. Banaszak Waldemar
2. Brodnicka Łucja
3. Mućk Małgorzata
4. Statek Stanisława
5. Tchórzewska Iwona Halina

do Sądu Rejonowego w Elblągu:

1. Cychowska Giers Bożena
2. Jakubowska Agata
3. Michalkiewicz Helena
4. Stankiewicz Olgierd Józef

Karty do tajnego głosowania na ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu 
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stanowią załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Karty do głosowania na ławników do Sądu Rejonowego w Elblągu stanowią 
załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.

W głosowaniu 19 radnych „za” radni podjęli uchwałę w sprawie wyboru 
ławników do Sądu Okręgowego w Elblągu i do Sądu Rejonowego w Elblągu z 
terenu Miasta i Gminy  Pasłęk na kadencję 2008 – 2011.
Uchwała Nr IX/58/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 16
W  sprawie  przedłożonego  projektu  uchwały  dotyczącej  zmiany 

uchwalonego na rok 2007 budżetu Gminy Pasłęk głos zabrał radny Mariusz 
Ferek, który stwierdził, że na tle tego projektu uchwały widać, iż mogło dojść 
do  naruszenia  dyscypliny  finansów publicznych,  mianowicie  do  dokonania 
wydatków, które w budżecie nie były przewidziane, a mianowicie chodzi o 
naruszenie polegające na dokonaniu wydatków ze środków publicznych bez 
upoważnienia,  albo  z  przekroczeniem  zakresu  upoważnienia.  W 
uzasadnieniu  tego  projektu  uchwały  widać,  że  te  środki  zostały  już 
wydatkowane, a my musimy wyrazić zgodę.
Radny Mariusz Ferek złożył formalny wniosek o wszczęcie postępowania w 
sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Skarbnik  Gminy Bożena Adamczyk  wyjaśniła,  że są to  przeniesienia 
wydatków  między  paragrafami.  Panu  radnemu  chodzi  tu  o  promocję 
jednostek  samorządu  terytorialnego.  Środki  finansowe  są  zaplanowane, 
przenosimy je z usług  na wynagrodzenia bezosobowe. Jest to przeniesienie 
między jednym paragrafem, a drugim.
W tym punkcie radni więcej dyskusji nie podjęli.

W głosowaniu 16 radnych „za”, 3 osoby wstrzymały się od głosu, radni 
podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2007 budżetu Gminy 
Pasłęk.
Uchwała Nr IX/59/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.

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

ustalenia  najniższego  wynagrodzenia  pracowników  zatrudnionych  w 
jednostkach organizacyjnych Gminy.
Uchwała Nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 18
W  głosowaniu  19  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

ustalenia wartości jednego punktu w złotych w celu ustalenia wynagrodzenia 
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zasadniczego  pracowników  zatrudnionych  na  stanowiskach 
administracyjnych  i  pomocniczych  w  jednostkach  oświatowo  – 
wychowawczych Gminy Pasłęk.
Uchwała Nr IX/61/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.

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

uchwały dotyczącej  poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w 
drodze inkasa.
Uchwała Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 20
W  głosowaniu  19  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu na współfinansowanie 
zakupu pomp infuzyjnych dla szpitala w Pasłęku.
Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 21
W głosowaniu 17 radnych „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu, radni 

podjęli  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  Powiatowi 
Elbląskiemu  na  realizację  zadania  p.n.  „Wyposażenie  pracowni 
multimedialnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”.
Uchwała Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 22 – skreślony z porządku sesji.

Ad. pkt 23
W  sprawie  odwołania  Pana  Edwarda  Urbanowicza  zam.  Robity  od 

decyzji  Burmistrza  Pasłęka  dotyczącej  częściowego  zwrotu  poniesionych 
kosztów budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami we wsi Robity 
głos  zabrał  Inspektor  w  Referacie  BGK  Grzegorz  Galikowski,  który 
poinformował, że inwestycje  typu wodociąg, bądź kanalizacja realizowane są 
wówczas, kiedy jest zgoda mieszkańców, którzy chcą korzystać z tych usług i 
taka zgoda jest na podstawie umowy, w której odbiorcy tych usług deklarują 
swój udział w kosztach inwestycji. Na tę okoliczność jest zawierana umowa 
cywilna,  wówczas  jest  podejmowana  decyzja  o  podjęciu  inwestycji.  Ci 
Państwo, którzy oponują podpisali taką umowę cywilną, z której się wycofali, 
względnie część osób tej umowy nie podpisało. Są to zobowiązania cywilne 
miedzy  gminą,  a  poszczególnymi  osobami  i  niedotrzymanie  warunków 
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umowy jednej ze stron może się odbywać na podstawie kodeksu cywilnego i 
postępowania sądowego.

Następnie głos zabrał radca prawny Wiesław Osak, który poinformował, 
że kompetencje Rady określa art. 18 ustawy o samorządzie gminnym. Jest to 
umowa cywilno -  prawna, którą w imieniu gminy zawarł burmistrz z osobą 
fizyczną posiadającą gospodarstwo domowe. Pan Urbanowicz zgodził się na 
udział w kosztach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego oraz na 
ustalone warunki  i  jeżeli  ma pretensje, to niech skieruje sprawę przeciwko 
gminie na drogę postępowania sądowego i rozstrzygnie to sąd.

Przedstawione powyżej  stanowisko radcy prawnego radni  przyjęli  do 
wiadomości.

Radny Mariusz Ferek poparł stanowisko radcy prawnego. Strona, która 
miałaby z tego skorzystać zapłaci 1.800 zł.,  jako uczestnictwo w kosztach 
przyłączy.  Koszty  są  zawsze  określone  konkretnie,  nie  ryczałtowo  i  jeżeli 
byłyby  niższe  niż  1.800  zł.,  to  należy  się  zainteresowanemu zwrot,  jeżeli 
równe to nie, a jeżeli wyższe to też nie, bo gmina musiałaby  zobowiązać się 
te koszty pokryć.  

Ad. pkt 24
Na interpelację radnej Janiny Rapackiej odpowiedzi udzielił Inspektor w 

Referacie  BGK  Grzegorz  Galikowski  informując,  że  ZGK  i  M  ma 
zabezpieczone środki finansowe na rozbiórkę grożącego zawaleniu budynku 
przy ul. Chodkiewicza i czeka na decyzję inspektora nadzoru budowlanego. 
Prawdopodobnie taką decyzję otrzyma w przyszłym tygodniu.
Burmistrz odpowiedział radnej, że w tej sprawie odpowiedzi na piśmie udzieli 
Dyrektor ZGKiM.

Odnośnie  pytania  radnego  Jarosława  Jasiukiewicza  Burmistrz 
poinformował,  że  niedokończona  inwestycja  –  budynek  koło  lodziarni  jest 
ciągle prywatny. Wcześniej został przejęty za długi przez Bank Spółdzielczy. 
W chwili obecnej właścicielami tego budynku są Państwo R. Na kolejnej sesji 
Burmistrz poinformuje o planach Państwa R dotyczących tej inwestycji.

W  sprawie  interpelacji  radnego  Marka  Łachmańskiego  dotyczącej 
zwiększenia środków finansowych na remont i modernizację dróg wiejskich 
Burmistrz poinformował, że w tej sprawie należy złożyć wniosek do projektu 
budżetu  Gminy na 2008 rok.
Ponadto nadmienił, że w konkursie „Czysta i piękna wieś” może uczestniczyć 
każde  sołectwo  jeżeli  tylko  chce.  Na  przyszły  rok  planowane  jest 
zabezpieczenie środków finansowych na nagrody dla sołectw za udział w tym 
konkursie.

Odnośnie  pierwszej  interpelacji  radnego  Zbigniewa  Cieśli  Burmistrz 
odpowiedział, że dwa tygodnie temu ustalono, iż na dzień Święta Zmarłych 
Miejsko – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji postawi metalowe ławki przy 
chodniku w kierunku na cmentarz. Jeżeli chodzi o drogę Pólko – Sakówko 
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płyty tam położone sprzedał właściciel,  tj. Agencja Nieruchomości Rolnych. 
Dwukrotnie  w  tym  roku  na  tą  drogę  był  wysyłany  sprzęt  i  w  miarę 
posiadanych środków finansowych gmina udzieli mieszkańcom pomocy. Na 
kolejną  interpelację  Burmistrz  odpowiedział,  że  zgodnie  z  uchwałą  Rady 
Miejskiej są wytypowane dwie osoby, które powinny uczestniczyć w pracach 
Stowarzyszenia „Łączy nas Kanał Elbląski”, ale w tym dniu, kiedy odbywało 
się  Zgromadzenie  Stowarzyszenia  osoby te  brały  udział  w rozstrzygnięciu 
konkursu  na Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  Nr  2.  Burmistrz  zwrócił  się  z 
prośbą, aby informacje o planowanych posiedzeniach tego Stowarzyszenia 
ukazywały się znacznie wcześniej.

Na  pierwszą  interpelację  radnego  Krzysztofa  Kopańskiego 
odpowiedział Sekretarz Gminy Zenon Jeleński, który stwierdził, że jest zbyt 
przedwcześnie,  aby  określać  zły  stan  budynku  byłego  PDK  przy  Szkole 
Podstawowej  Nr  2,  ponieważ  zostało  zlecone  wykonanie  orzeczenia 
technicznego tego budynku przez biegłego rzeczoznawcę i póki nie będzie 
orzeczenia  na  piśmie  nie  można  wyrokować  w  tej  sprawie.  Zna  słowną 
argumentację biegłego, który nie uważa, żeby ten stan był aż tak tragiczny. 
Ze względów ostrożnościowych pełniący obowiązki dyrektora SP Nr 2 zwrócił 
się o konsultacje i ponieważ uważano, że miejsca w budynku głównym jest 
zbyt wystarczająco, zalecono przeniesienie dzieci z budynku byłego PDK do 
budynku  głównego.  Są  w  budynku  głównym  wolne  pomieszczenia,  które 
należy uporządkować i myśli, że uczyni to już nowy dyrektor, który obejmie 
stanowisko z dniem 18.X.2007 r.  i  będzie zarządzał  budynkami  zgodnie z 
jego  kompetencją.  W związku  z  tym,  że  zauważono  wiele  niedociągnięć, 
dodatkowo  zostały  przekazane  środki  finansowe  na  zabezpieczenie 
wykonania remontów bieżących uniemożliwiających dalszą degradację tego 
budynku.
Burmistrz poinformował również, że nie ma przewidzianych środków unijnych 
na remonty szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli. 

Na kolejną interpelację radnego Krzysztofa Kopańskiego odpowiedział 
Dyrektor  Przedsiębiorstwa  Usług  Wodno  –  Kanalizacyjnych  w  Pasłęku 
Andrzej Strzeliński, który poinformował w jakich dniach miały miejsce awarie 
na  Osiedlu  Zarzecze.  Nadmienił  również,  że  do  tej  pory  nie  miał  takich 
informacji od mieszkańców, że opłaty za energię kumulują się z opłatami za 
wodę. Jeżeli chodzi o płacenie rachunków za energię należałoby zwrócić się 
do  firmy  ENERGA  S.A.,  natomiast  za  wodę  mieszkańcy  mogą  płacić 
zaliczkowo na konto lub w siedzibie spółki.

Odpowiadając  na   pierwszą  interpelację  radnego  Mariusza  Ferka 
Burmistrz poinformował, że ustawa z dnia 25.VIII.2006 r. o zmianie ustawy o 
pracownikach samorządowych nałożyła na kierowników urzędów obowiązek 
przeprowadzenia  okresowych  ocen  kwalifikacyjnych.  Taka  ocena 
pracowników została przeprowadzona i jest pozytywna.

Odnośnie  drugiego  pytania  Burmistrz  nadmienił,  że  Rada  Miejska 
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podjęła  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  opracowania  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  i  ma  być  aktualizowane  studium 
uwarunkowań.  Poinformował,  iż  ma  swoje  przemyślenia  związane  ze 
strategią rozwoju gminy i w studium zwróci uwagę na wyznaczenie terenów 
pod  rozwój  przedsiębiorczości.  Jeśli  chodzi  o  obszary  wiejskie  Burmistrz 
zwróci uwagę na tereny, które powinny być przeznaczone pod rozwój kultury i 
sportu, a także przedsiębiorczości. 

Na  następną  interpelację  odpowiedział  Kierownik  Referatu 
Organizacyjnego Stanisław Miklusz, który stwierdził, że w BIP publikowane 
są protokóły z sesji i załączniki, a w szczególności uchwały tzw. załączniki 
wymagalne.  Do  publikacji  protokołów  nie  obliguje  nas  żaden  przepis 
zewnętrzny.  Protokóły  publikowane  są  z  własnej  nieprzymuszonej  woli. 
Protokół  z  sesji  nie  wypełnia  definicji  dokumentu,  który  w  myśl  ustawy  o 
dostępie  do  informacji  publicznej  musiałby  być  publikowany.  Ustawa  ta 
obliguje nas do publikacji uchwał i są publikowane z podaniem numeru, daty 
pod  inną  zakładką.  Z  tego  płynie  wniosek,  że  publikujemy  więcej,  niż 
wymagają tego przepisy.     

W  sprawie  interpelacji  radnego  Stefana  Standy  dotyczącej 
przejeżdżających  przez  Mariankę  wielkich  samochodów  wożących  żwir, 
Burmistrz odpowiedział, że wystąpi do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
z propozycją  ograniczenia tonażu.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał,  kto  z  Państwa  radnych 
chciałby  wyrazić  swoje  niezadowolenie  z  udzielonych  odpowiedzi  na 
interpelacje:

● radny  Mariusz  Ferek  powiedział,  że  nie  chodziło  tu  o  obowiązek 
publikowania protokółów z obrad sesji. W protokóle jest wzmianka, że 
np:   informacja stanowi załącznik  i  nie  można się z  tym materiałem 
zapoznać. Ponadto stwierdził, że nie wszystko jest publikowane w BIP, 
co jest wymagalne.

● radny Zbigniew Cieśla prosi o postawienie na stałe kilku ławeczek przy 
chodniku w kierunku na cmentarz, a nie tylko w dniu Święta Zmarłych. 
Z taką prośbą  zwracają się starsi ludzie. 
Burmistrz poinformował, że w miarę możliwości zostanie ustawionych 
kilka  ławek w kierunku na cmentarz.  Jeżeli  chodzi  o  drogę Pólko – 
Sakówko Burmistrz powiedział, że płyty nie leżały na drodze, tylko na 
gruncie ANR. Geodezyjnie droga jest kilka metrów dalej.

● radny  Krzysztof  Kopański  proponował,  aby  zastanowić  się  nad 
wspólnym  zadaniem  dotyczącym  wykonania,  chociaż  jednostronnie 
chodnika przy ul. Traugutta. Poinformował, że o złym stanie budynku 
SP Nr 2 (byłego PDK) wyczytał w materiałach. Faktycznie nowa pani 
dyrektor  będzie  musiała  uporządkować pewne sprawy w szkole,  ale 
właścicielem tych budynków jest samorząd i musi o nie dbać. Radny 
poinformował, że można się starać o środki finansowe z Ministerstwa 
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Sportu  na  współfinansowanie  remontu  sal  gimnastycznych.  Po 
wysłuchaniu Dyrektora PUW-K powiedział, że z jego strony nie ma woli 
rozwiązania  sprawy związanej  z  kumulacją  opłat  za  energię  i  wodę. 
Odnośnie przedstawionej przez dyrektora informacji dotyczących awarii 
i  wyłączania  wody  radny  powiedział,  że  odpowiedź  była  niepełna, 
ponieważ  tylko  w  miesiącu  wrześniu  br.  miało  miejsce  czterokrotne 
wyłączenie wody w okresach 3 – 4 godzinnych.

● Sekretarz Gminy Zenon Jeleński poinformował, że sala gimnastyczna w 
byłym PDK nie jest i nie będzie przeznaczona do remontu. Jest tylko 
kwestia  zabezpieczenia  i  wymiany  rynien.  Prace  pielęgnacyjno 
konserwatorskie muszą wykonywać zatrudnieni tam konserwatorzy. Na 
pierwszym  piętrze,  zgodnie  z  ustną  opinią  biegłego  rzeczoznawcy 
mogą  pozostać  dwa  oddziały  przedszkolne.  Jeżeli  chodzi  o  plany 
docelowe, zgodnie z normami kuchnia zostanie przeniesiona na parter i 
w  tym  miejscu,  gdzie  jest  świetlica  będzie  stołówka.  Oczywiście 
czekamy na orzeczenie rzeczoznawcy. Remont tego budynku będzie 
dokonywany  w  ramach  środków  finansowych  gminy  w  sposób 
systematyczny. Jeżeli chodzi o budynek główny, należy uporządkować 
pomieszczenia, które są wypełnione różnym materiałem niekoniecznie 
niezbędnym do procesu dydaktycznego.

Ad. pkt 25
Na  pytanie  Sołtysa  Sołectwa  Stegny  Wandy  Krygier  odpowiedzi 

udzieliła  Skarbnik  Gminy  Bożena  Adamczyk,  która  poinformowała,  że  na 
podstawie art. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga 
inwestycyjna  przyznawana  jest  po  zakończeniu  inwestycji  i  polega  na 
odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie 
gminy,  w  której  została  dokonana  inwestycja  w  wysokości  25  % 
udokumentowanych  rachunkami  nakładów  inwestycyjnych.  Wobec 
powyższego ustawodawca nie uzależnił istnienia prawa do ulgi od tego, czy 
ekonomiczny ciężar inwestycji spoczywa na rolniku, czy też wydatki są mu w 
jakikolwiek  sposób  zwracane  np.,  czy  podatnik  dostał  dofinansowanie  ze 
środków publicznych na całą inwestycję, czy na jej część. Istotne jest tylko, 
czy  podatnik  posiadał  rachunki  wystawione  na  jego  imię  i  nazwisko,  na 
wydatki, które poczynił w związku z wymienionymi w ustawie inwestycjami. 
Prawodawca  zastrzegł  jedynie,  że  podatnik  traci  prawo  do  odliczenia  od 
podatku rolnego nie wykorzystanej ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży 
obiektów i urządzeń. Gmina przyznając ulgi inwestycyjne nie ma podstaw do 
odmowy przyznania ulgi osobom, które uzyskały na daną inwestycję wsparcie 
ze  środków  krajowych  lub  unijnych,  nie  może  żądać  od  rolników,  którzy 
korzystali  ze  wsparcia,  żeby  składali  wnioski  o  wycofanie  ulg.  Mając  na 
uwadze obecne przepisy ustawy o podatku rolnym, gmina nie ma podstaw 
żądać  od  rolników  zwrotu  ulg  inwestycyjnych,  którzy  korzystali  z  pomocy 
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środków UE.
W  sprawie  pisemnej  prośby  sołtysa  i  mieszkańców  Sołectwa  Majki 

dotyczącej  dokończenia  remontu  drogi  dojazdowej  do  Majek  Burmistrz 
odpowiedział,  że  pismo  będzie  przedmiotem  analizy  przy  projektowaniu 
budżetu na 2008 rok.

Odpowiadając na prośbę Sołtysa Sołectwa Brzeziny Marzeny Chomy 
dotyczącą  usunięcia  drzew  przy  drodze  Pasłęk  –  Krasin  na  wysokości 
miejscowości Nowiny, Burmistrz zwróci się do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Odnośnie  prośby  Sołtysa  Sołectwa  Gołąbki  Ireny  Zbróg  dotyczącej 
wykonania oświetlenia (przynajmniej zamontowania jednej lampy), Burmistrz 
skontaktuje się z dyrektorem Zakładów Energetycznych w Elblągu w sprawie 
wydania warunków. Należy też sporządzić dokumentację.

W sprawie pytania Sołtysa Sołectwa Krasin Pana Czesława Fraczka, 
Burmistrz  odpowiedział,  że  nic  nie  wie  na temat  rezygnacji  Zarządu Dróg 
Krajowych i Autostrad  Oddział w Olsztynie z wykonania drugiej pasmówki na 
trasie E-7. Burmistrz wie tylko, że został rozstrzygnięty przetarg. Jak będzie 
miał na ten temat więcej informacji poinformuje radnych.

Odpowiadając na prośbę Sołtysa Sołectwa Rogowo Adama Olędzkiego 
dotyczącą  wykonania  remontu  drogi  z  Rogowa  do  Borzynowa  Burmistrz 
powiedział,  że  droga ta   faktycznie  jest  w fatalnym stanie.  W tej  sprawie 
zwróci się z prośbą o spotkanie do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Na 
to spotkanie zostanie zaproszony Pan sołtys.

Ad. pkt 26
W  punkcie sprawy różne:

● Przewodniczący Rady odczytał wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej 
w Pasłęku zwiększenie limitu zatrudnienia o 1 etat z dniem 1 stycznia 
2008 r.   
Radca  prawny  Wiesław  Osak  poinformował,  że  powyższy  wniosek 

należy wprowadzić do projektu budżetu gminy na 2008 rok, a o zwiększeniu 
etatu lub nie  zdecyduje Rada.

● Głos zabrał mieszkaniec Pasłęka Pan Stefan Marzecki, który w swojej 
wypowiedzi  zwrócił  uwagę  na  nieprzyjazne  traktowanie  podmiotów 
gospodarczych przez gminę. Wystawiane są tytuły egzekucyjne, które 
nie  powinny  mieć  miejsca.  Pytał,  dlaczego  nie  mówi  się  o  różnych 
rzeczach, które podmiotom gospodarczym się należą i które niesłusznie 
zostały  „zdeptane”,  np:  cyt.  „mój  udział  w  PUW-K”.  Poinformował 
radnych, że w 1995 r. złożył do gminy podanie o przesunięcie terminu 
płatności podatku, zostało załatwione negatywnie. Pytał, w imię czego 
ma płacić koszty egzekucyjne, przecież nie unika płatności podatku i 
nie jest dla gminy żadnym „przestępcą”. Kiedy była podjęta decyzja o 
umorzeniu podatku , niestety nie umorzono i naliczono jeszcze 1.000 zł. 
odsetek. Stwierdził, że podatki należy płacić, ale wtedy, kiedy się ma 
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pieniądze.  Uważa,  że  społeczeństwo  nie  jest  na  tyle  bogate,  żeby 
jeszcze  dorabiać  sądy  i  płacić  400  złotych  egzekucji  administracji 
państwowej.   Mało  tego,  że  były  wystawiane  tytuły  egzekucyjne,  to 
jeszcze była błędnie podana podstawa prawna. Kilka lat temu napisał 
pismo  informujące,  że  wszelkie  zobowiązania,  które  wynikają  z 
działalności  gospodarczej  należy  kierować  na  adres  prowadzonej 
działalności, zgodnie z ustawą o ordynacji podatkowej, a nie na adres 
zamieszkania  żony,  która  nie  ma  nic  wspólnego  z  działalnością 
gospodarczą. Pan Marzecki  poinformował,  że od listopada ubiegłego 
roku nie ma oficjalnie dochodów.

Ad. pkt 27
Obrady XI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku trwały od godziny 

10.00 do godziny 14.40.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku

          mgr Stanisław Paździor

Sekretarz Obrad:
Stefan Stando

Protokółowała: 
K. Holeniewska
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