P R O T O K Ó Ł Nr VI/07
z obrad IX sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2006 – 2010 w dniu
29 czerwca 2007 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.
Przed rozpoczęciem obrad sesji Rady Miejskiej w Pasłęku
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Paździor powitał przedstawicieli
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo. Nieobecna była Prezes
tego Stowarzyszenia Pani Halina Cieśla oraz Sołtys Sołectwa Aniołowo Pan
Zbigniew Cieśla.
Przewodniczący Rady odczytał treść listu gratulacyjnego za zdobycie
pierwszej nagrody w IV edycji konkursu p.n. „Godni naśladowania”, który
został wręczony Pani Barbarze Dobrowolskiej – Wiceprezesowi
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo.
W dalszej części odbyła się krótka prezentacja multimedialna działalności
tego Stowarzyszenia.
Następnie radni uczcili minutą ciszy pamięć Sołtysa Sołectwa Robity
Pana Marka Rudzińskiego.
Ad. pkt 1 i 2
Obrady IX sesji Rady Miejskiej w Pasłęku otworzył Przewodniczący
Rady Pan Stanisław Paździor witając wszystkich przybyłych na obrady.
Na 21 radnych obecnych na sesji było 18 radnych. Nieobecni radni:
Zbigniew Cieśla, Tadeusz Jedlikowski, Kazimierz Stolarowicz. Lista
obecności radnych 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 radną Janinę Rapacką, która wyraziła zgodę.
Innych kandydatur radni nie zgłosili.
W głosowaniu za kandydaturą radnej Janiny Rapackiej do pełnienia
funkcji sekretarza obrad było 18 radnych.
Ad. pkt 4
Do przedstawionego porządku obrad sesji radni nie zgłosili żadnych
propozycji zmian.
W głosowaniu za przyjęciem porządku sesji było 18 radnych.
Porządek sesji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.
Ad. pkt 5
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W głosowaniu za przyjęciem protokółu z poprzedniej sesji było 17
radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Ad. pkt 6
Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie
międzysesyjnym 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:
● radny Waldemar Wielgosz poinformował, że został zaproszony na
zebranie, które zorganizowali mieszkańcy ul. Dworcowej. Tam
dowiedział się o otwartym nielegalnym skupie złomu. Pytał, czy sprawa
ta jest znana Urzędowi i Burmistrzowi i co w tym kierunku się robi.
● radny Edward Skalij powiedział, że od jakiegoś czasu słychać dość
głośnie przeloty samolotów w naszej okolicy i nie tylko, szczególnie nad
jeziorem Drużno. W okresie lęgowym, kiedy ptaki powinny mieć spokój i
siedzieć na gniazdach, przelot samolotów powoduje zrywanie się
ptactwa. Czy możliwe byłoby, aby przeloty samolotów odbywały się w
innym miejscu, a nie w tym rejonie.
Ad. pkt 8
W punkcie zapytania i wnioski sołtysów głos zabierali:
● sołtys Sołectwa Brzeziny Marzena Choma w imieniu mieszkańców
miejscowości Nowina wnioskowała o postawienie znaku ograniczenia
prędkości w tej miejscowości.
● sołtys Sołectwa Sałkowice Bogdan Semkiw zwrócił uwagę, że
inwestycja : budowa wodociągu wiejskiego Surowe – Sałkowice – Nowy
Cieszyn była prowadzona z pewnymi problemami. Dzięki pracownikom
Urzędu Miejskiego wszystkie urządzenia, drogi polne, rowy zostały
naprawione. Pracownicy opiekujący się tą inwestycją powinni być
nagrodzeni. Sołtys pytał, kiedy będzie remontowana droga Surowe –
Cieszyniec i jakie są w tej sprawie ustalenia.
● sołtys Sołectwa Krasin Czesław Frączek zwrócił uwagę, że w okresie
letnim przestał kursować autobus szkolny i emeryci mają problem z
dojazdem do Pasłęka. Zwrócił się z prośbą o poczynienie starań, aby
przez dwa miesiące kursował autobus o godzinie 8 ³º lub o 9 ºº.
● sołtys Sołectwa Dargowo Czesław Owerko zwrócił się z pytaniem do
Komendanta Policji, czy zareaguje na zawiadomienie skierowane
11.06.2007 r. przez mieszkańców Dargowa.
Ad. pkt 9
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W tym punkcie głos zabrał Pan Piotr Kaniewski – główny projektant
planu zagospodarowania przestrzennego, który omówił projekt uchwały w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w strefie północnej gminy Pasłęk w obrębie geodezyjnym
Zielony Grąd gmina Pasłęk.
Na początku 2006 roku zaczęły się pierwsze prace związane z
opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego. Do projektu planu
ustosunkowały się wszystkie jednostki, do których wystąpiliśmy zgodnie z
przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Procedura formalno – prawna została przygotowana zgodnie z prawem.
Plan obejmuje 105 ha, w tym 80 ha pole golfowe, natomiast pozostały teren
pod urządzenia towarzyszące, tzn. zabudowę mieszkaniową, zabudowę
bliźniaczą, hotel, trzy apartamentowce i główny budynek pola golfowego.
W materiałach dostarczonych radnym, w projekcie uchwały przy
przepisywaniu wkradł się błąd polegający na wpisaniu w miejsce
projektowanych zbiorników na olej napędowy i benzynę m³, a powinny być
litry oraz w opisie do terenów MN – zabudowy mieszkaniowej, w miejsce
dachów o pokryciu w kolorze brązowym mają być dachy w kolorze
naturalnym dachówki. Przed opublikowaniem uchwały błędy te zostaną
poprawione.
Radny Mariusz Ferek zapytał, czy zmiana przeznaczenia gruntów
rolnych na nierolne, leśnych na nieleśne powinna być przewidziana w
studium uwarunkowań i czy powinno to być zrobione wcześniej.
Pan Piotr Kaniewski odpowiedział, że w 1999 roku z inicjatywy
Dyrektora SK Rzeczna już został zmieniony plan i nie trzeba było dokonywać
zmiany studium.
W dalszej części Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod
głosowanie powyższy projekt uchwały.
W głosowaniu 16 radnych „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu, radni
podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego w strefie północnej gminy Pasłęk w
obrębie geodezyjnym Zielony Grąd gmina Pasłęk.
Uchwała Nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.
Następnie głos zabrał Pan Wojciech Dziewulski – Fin Well Investments
Spółka z o.o. w Gdyni, który podziękował radnym za podjęcie uchwały oraz
za zrozumienie potrzeb inwestora. Podziękował również projektantowi Panu
Piotrowi Kaniewskiemu, który podjął trud przygotowania zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego.
Pole golfowe, 18-to dołkowe będzie największym polem w Polsce. Tam będą
odbywały się zawody o randze międzynarodowej. Rocznie odwiedzi pole
golfowe około 30 tysięcy graczy, natomiast jednorazowo na polu będzie grało
250 graczy. Za 2,5 miesiąca zostanie oddane do użytku miejsce ćwiczebne
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do nauki gry w golfa. Cała inwestycja realizowana do 2011 roku będzie
kosztowała 355 mln zł. W chwili obecnej zatrudnionych jest na polu golfowym
20 osób na umowę o pracę. W pierwszym etapie zostanie zatrudnionych 40
osób, a później do 120 osób. Wpływ inwestycji pola golfowego to: wzrost
podatków, promocja regionu, popularyzacja golfa, przyciąganie inwestorów,
kreacja nowych zawodów, wzrost cen nieruchomości.
Następnie Pan Adam Chodnikiewicz zapytał, czy Pan podobnie jak
inwestorzy uważa, że ta fabryka nie zaszkodziłaby tej pięknej inwestycji.
Pan Wojciech Dziewulski odpowiedział, że jak się domyśla chodzi tu o
KRONOSPAN. Z informacji szczegółowych, które mamy w tym zakresie
wydaje się, że nie jest to absolutnie przeszkoda, tym bardziej, że charakter
produkcji, która będzie uprawiana nie jest niezgodny z zasadami ochrony
środowiska. Zakłada, że nic złego w tym zakresie nie będzie się działo.
Pan Adam Chodnikiewicz zwrócił uwagę, że Pan Dziewulski mówił o
podwyższaniu cen nieruchomości, natomiast w Mielcu w odległości kilometra
od fabryki ceny nieruchomości spadły o 50 %.
Pan Wojciech Dziewulski powiedział, że widział szereg pól golfowych,
które są umieszczone w centrum miasta, gdzie sąsiedztwo dużego miasta,
aglomeracji, zakładów produkcyjnych nie przeszkadza. Zakłada, że produkcja
tej fabryki będzie otwierana zgodnie z regułami, przepisami i zasadami, więc
nie może ona truć, bo Państwo też zostalibyście otruci.
Następnie Pan Aleksander Wellenger – Przewodniczący Rady
Nadzorczej Fin Well Investments Sp. z o.o. w Gdyni nadmienił, że w Stanach
Zjednoczonych pola golfowe zlokalizowane są w centrach przemysłowych.
Powiedział: myśmy wiedzieli o Państwa planach odnośnie tej fabryki, ale nas
to nie przestraszyło. Proszę zobaczyć co po dwóch latach jest zrobione na
polu golfowym, oczywiście nie bez trudności. Musieliśmy zmienić
wykonawców, bo w Polsce nie ma dobrych wykonawców pól golfowych.
Pan Aleksander Wellenger podziękował Panu Piotrowi Kaniewskiemu i
radnym za podjęcie uchwały.
Na zakończenie Pan Wojciech Dziewulski zaprosił wszystkich obecnych
na 7.VII.2007 r. na finał Zawodów Balonowych, gdzie o godzinie 20ºº będzie
można objechać budujące się pole golfowe.
Ad. pkt 10
Podczas obrad sesji było 17 radnych (nieobecny radny Mariusz Ferek).
W głosowaniu 17 radnych „za”, radni podjęli uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych miasta
Pasłęk i nie objętych ważnymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego oraz części terenów gminy przyległych do granic
administracyjnych miasta Pasłęk, położonych w sąsiedztwie trasy E-7 i
planowanych do zagospodarowania na cele inwestycyjne.
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Uchwała Nr VI/38/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.
Ad. pkt 11
W głosowaniu 17 radnych „za”, radni podjęli uchwałę w sprawie
przystąpienia
do
aktualizacji
Studium
Uwarunkowań
Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pasłęk.
Uchwała Nr VI/39/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Ad. pkt 12
W głosowaniu 15 radnych „za”, 2 radnych wstrzymało się od głosu,
radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
z Gminą Miasta Ostróda dotyczącego przetrzymywania bezdomnych
zwierząt.
Uchwała Nr VI/40/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.
Ad. pkt 13
W głosowaniu 17 radnych „za”, radni podjęli uchwałę w sprawie
utworzenia Sołectwa Anglity na terenie gminy Pasłęk.
Uchwała Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
Ad. pkt 14
W głosowaniu 16 radnych „za”, 1 radny wstrzymał się od głosu, radni
podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2007 budżetu Gminy
Pasłęk.
Uchwała Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.
Ad. pkt 15
W głosowaniu 17 radnych „za”, radni podjęli uchwałę w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Gminę Pasłęk.
Uchwała Nr VI/43/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.
Ad. pkt 16
W sprawie przedłożonego projektu uchwały dotyczącej uchwalenia
planu pracy Rady Miejskiej w Pasłęku na II półrocze 2007 roku głos zabrał
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Paździor, który zaproponował,
aby w październiku br. Rada zajęła się oceną i stanem obiektów zabytkowych
na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
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Innych propozycji zmian do planu pracy Rady Miejskiej radni nie wnieśli.
W głosowaniu 17 radnych „za”, radni podjęli uchwałę w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Pasłęku na II półrocze 2007 roku
wraz z propozycją zgłoszoną przez Przewodniczącego Rady.
Uchwała Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Ad. pkt 17
W tym punkcie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Henryk Żukowski zaproponował w planie kontroli Komisji Rewizyjnej na II
półrocze 2007 roku skreślić: Kontrolę POK w Pasłęku w zakresie
wypracowanych dochodów przez POK w I półroczu 2007 roku, zaplanowaną
na wrzesień br. i w to miejsce wpisać: Kontrola realizacji przedsięwzięć
rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych na sezon wakacyjny 2007 r. przez
placówki samorządowe.
Innych propozycji zmian do planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
II półrocze 2007 roku radni nie wnieśli.
W głosowaniu 17 radnych „za”, radni podjęli uchwałę w sprawie
zatwierdzenia planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Pasłęku na II półrocze 2007 roku wraz ze zmianą zaproponowaną
przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Henryka Żukowskiego.
Uchwała Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
Ad. pkt 18
Na interpelację radnego Waldemara Wielgosza dotyczącą otwartego
nielegalnego skupu złomu przy ul. Dworcowej odpowiedzi udzielił Burmistrz
Wiesław Śniecikowski informując, że o tym fakcie został poinformowany Pan
Starosta Elbląski, którego reakcja była szybka. Firma Pana R nie posiada
żadnej dokumentacji i działa nielegalnie. Mieszkańcy ul. Dworcowej wysłali
kolejne pismo do Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska, aby wyjaśnił, czy planowane otwarcie punktu skupu złomu lub
składowiska spełnia wymogi dla tego typu działalności. Firma nie posiada
decyzji i nie może prowadzić punktu skupu. 26.06. br. Burmistrz zaprosił na
spotkanie właściciela firmy, przedstawiciela policji, przedstawiciela
mieszkańców ul. Dworcowej oraz Komendanta Straży Miejskiej. Właściciel
został poinformowany, że działa bezprawnie. Na to właściciel odpowiedział,
że jest w pierwszym etapie rozwoju i musiałby w ciągu pół roku badać, czy ta
działalność się powiedzie. Jeżeli się powiedzie to za pół roku wystąpi do
Inspektora Ochrony Środowiska. Przedstawiciel policji poinformował
właściciela firmy o sankcjach karnych.
Burmistrz poinformował, że będą podejmowane zdecydowane kroki zgodnie z
prawem, aby właściciel przerwał bezprawną działalność. Pan radny na
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bieżąco będzie na ten temat informowany.
W sprawie zgłoszonej interpelacji przez radnego Edwarda Skalija
dotyczącej problemu związanego z przelotami samolotów, szczególnie nad
jeziorem Drużno, Burmistrz poinformuje Wojewodę i przekaże wszystkie
sugestie.
Ad. pkt 19
W sprawie zgłoszonego wniosku przez sołtysa Sołectwa Brzeziny
Marzenę Choma, Burmistrz poinformował, że zwróci się do Zarządu Dróg
Wojewódzkich z prośbą o rozważenie możliwości postawienia znaku
ograniczenia prędkości w miejscowości Nowina.
Odnośnie pytania kiedy będzie remontowana droga Surowe –
Cieszyniec zadanego przez sołtysa Sołectwa Sałkowice Bogdana Semkiwa,
Burmistrz poinformował, iż właściciel drogi powiedział, że na terenie gminy
nie będą wykonywane większe remonty.
W sprawie wniosku sołtysa Sołectwa Krasin Czesława Frączka
dotyczącego uruchomienia kursu autobusu z Krasina do Pasłęka, Burmistrz
spotka się i podejmie rozmowy z Kierownikiem Placówki PKS w Pasłęku. Na
spotkanie zostanie zaproszony sołtys Czesław Fraczek.
Odnośnie pytania sołtysa Sołectwa Dargowo Czesława Owerko,
Burmistrz poinformował, iż podczas przerwy w obradach sesji Pan
Komendant Policji powiedział, że bardzo szybko zareaguje na zgłoszenie
skierowane przez mieszkańców Dargowa do Komisariatu Policji.
Ad. pkt 20
W punkcie sprawy różne nie zgłoszono żadnych tematów.
Ad. pkt 21
Obrady IX sesji Rady Miejskiej w Pasłęku trwały od godziny 10ºº do
godziny 12ºº.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor
Sekretarz Obrad:
Janina Rapacka
Protokółowała:
K. Holeniewska
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