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

z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2006 – 
2010  w  dniu  22  października  2007  roku  w  Sali  Rycerskiej  Urzędu 
Miejskiego w Pasłęku.

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

Przewodniczący Rady Pan Stanisław Paździor witając wszystkich przybyłych 
na obrady.

Na 21 radnych obecnych na sesji było 17 radnych.
Po stwierdzeniu prawomocności obrad sesji przybyła radna Janina Rapacka. 
Obecnych podczas sesji było 18 radnych.
Nieobecni  na  sesji  radni:   Marian  Matuszczak  ,Jan  Tyliński,  Waldemar 
Wielgosz.
Lista  obecności  radnych  na  sesji  stanowi  załącznik  Nr  1  do  niniejszego 
protokółu.

Ad. pkt 3
Do pełnienia funkcji  sekretarza obrad Przewodniczący Rady Miejskiej 

zaproponował radnego Edwarda Skalija, który wyraził zgodę.
Innych kandydatur radni nie zgłosili.

W głosowaniu za kandydaturą radnego Edwarda Skalija do pełnienia 
funkcji sekretarza obrad było 17 radnych , 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. pkt 4
Do  przedstawionego  porządku  sesji  radni  nie  zgłosili  żadnych 

propozycji zmian.
W głosowaniu, bezwzględną większością głosów 18 radnych „za”, radni 

przyjęli porządek sesji.
Porządek sesji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 5
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Paździor poinformował, 

że nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek Burmistrza.
Zwrócił się z prośbą do Burmistrza o zabranie głosu.
Burmistrz Wiesław Śniecikowski powiedział, że są do załatwienia trzy ważne 
sprawy.
Pierwsza to inwestycja p.n. „Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku w SSE”. Na 
ogłoszenie przetargu odpowiedziała tylko jedna firma „BAZALT” ze Sztumu. 
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W  wyniku  przeprowadzonego  przetargu  na  wykonanie  tego  zadania, 
wykonawca wycenił wartość przedmiotu zamówienia na kwotę 296.842,58 zł. 
W budżecie gminy została  zabezpieczona kwota w wysokości  199.627 zł. 
W związku z  tym, że ulica ta  stanowi  jedyny  dojazd do Specjalnej  Strefy 
Ekonomicznej,  na  której  realizowana  jest  obecnie  budowa  nowego 
przedsiębiorstwa,  realizacja  tego  przedsięwzięcia  staje  się  konieczna. 
Inwestycja ma być zakończona w tym roku. Burmistrz zwrócił się do Wysokiej 
Rady o zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie p.n.”Budowa ulicy 
Firmowej w Pasłęku” o kwotę 111.000 zł.
Druga sprawa to zadanie – budowa wiat  przystankowych.  Wzrost wartości 
zadania uwarunkowany jest znacznym wzrostem cen w bieżącym roku usług 
pracy  sprzętu  ciężkiego,  cen  materiałów,  robocizny,  a  także  dodatkowe 
zakupy przepustów drogowych. Burmistrz zwrócił się z prośbą do Wysokiej 
Rady  o  zwiększenie  wydatków  na  budowę  wiat  przystankowych  o  kwotę 
3.500 zł.
Trzecia sprawa to zadanie inwestycyjne p.n. „Zabezpieczenie konstrukcyjne 
ocalałych  fragmentów  murów  obronnych  –  baszty  umiejscowionej  we 
wschodniej części murów obronnych Starego Miasta w Pasłęku”. Burmistrz 
zwrócił się z prośbą do Wysokiej Rady o zwiększenie planu na to zadanie o 
kwotę 28.000 zł.

W tym punkcie radny Krzysztof Kopański zapytał,  czy był tylko jeden 
przetarg na wykonanie zadania „Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku”. Czy nie 
można  było  tego  zadania  przewidzieć  w  budżecie  planując  środki.  Jakie 
szanse  ma  inwestycja,  skoro  do  końca  roku  zostało  dwa  miesiące.  Jak 
pamięta Burmistrz informował w sprawozdaniu, że firma „STANBOR” miała 
zakończyć swoją inwestycję w miesiącu maju br.  

Burmistrz odpowiedział, że przetarg na wykonanie powyższego zadania 
był jeden. Nie ma firm, które byłyby w stanie to przerobić. Jeżeli  chodzi o 
firmę „STANBOR”, nigdy nie było takiej informacji, o której mówi Pan radny. 
Przedsiębiorstwo „STANBOR” odda tą inwestycję na jesieni br. Prawdą jest, 
że inwestycja  opóźnia się, ale nie z jego winy.  Albo jest mało firm, które 
wynajmuje,  albo  firmy  mają  przedłużone  kontrakty.  Kolejna  sprawa,  która 
opóźnia inwestycję, to sprowadzenie maszyn z Włoch. Miały być dostarczone 
we wrześniu br.,  a będą dostarczone z opóźnieniem do 3 miesięcy. Mimo 
opóźnień inwestycja jest prowadzona w dobrym tempie.

Następnie  Kierownik  Referatu  BGK  Eugeniusz  Andrusewicz 
poinformował, że wykonanie zadania p.n. „Budowa ul. Firmowej w Pasłęku w 
SSE” uzależnione jest od warunków pogodowych. Jeżeli do końca listopada 
br.  utrzyma  się  pogoda  jak  dotychczas,  Firma  „BAZALT”  jest  w  stanie 
wykonać tą ulicę. Część przewiertów, sieć burzową i kanalizacyjną wykona 
Przedsiębiorstwo Usług Wodno – kanalizacyjnych w Pasłęku.
W tym punkcie dyskusji więcej nie było.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Stanisław Paździor  poddał  pod 
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głosowanie  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwalonego na  rok  2007 
budżetu Gminy Pasłęk.

W głosowaniu 16 radnych „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu radni 
podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2007 budżetu Gminy 
Pasłęk.
Uchwała Nr X/65/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 3 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 6
Obrady  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  trwały  od 

godziny 17.00 do godziny 17.15.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku

            mgr Stanisław Paździor

Sekretarz Obrad:

            mgr Edward Skalij

Protokółowała:
K. Holeniewska    
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