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

z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2006 – 2010 w dniu 
26 kwietnia 2007 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

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

Rady Pan Stanisław Paździor witając wszystkich przybyłych na obrady.
Na  21  radnych  obecnych  na  początku  sesji  było  20  radnych.  Przy 

analizie  puntu  3  porządku  sesji  przybył  radny  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 Józefa Luchowskiego, który wyraził 
zgodę.  Innych kandydatur radni nie zgłosili.

W  głosowaniu  za  kandydaturą  radnego  Józefa  Luchowskiego  do 
pełnienia funkcji sekretarza obrad było 20 radnych.
Na obrady sesji przybył radny Waldemar Wielgosz. Podczas sesji obecnych 
było 21 radnych.

Ad. pkt 4
Do  przedstawionego  porządku  obrad  sesji  Przewodniczący  Rady 

zaproponował po punkcie 19 porządku dopisać punkt 19a – podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/07 Rady Miejskiej  w Pasłęku z dnia 30 
marca 2007 r. dotyczącej zmiany uchwalonego na rok 2007 budżetu Gminy 
Pasłęk.  Przewodniczący  poinformował,  że  w  punkcie  sprawy  różne  głos 
zabierze radny Zbigniew Cieśla.

W  tym  punkcie  radny  Mariusz  Ferek  odniósł  się  do  przedłożonego 
radnym  projektu  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe 
zaopatrzenie  w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków stwierdzając,  że 
złożony wniosek przez PUW-K w Pasłęku trudno jest uznać za kompletny i to, 
co  zostało  przedstawione  w  materiałach  nie  odpowiada  Rozporządzeniu 
Ministra  Budownictwa,  nie  są zgodne z prawem również inne punkty.  Nie 
został  przedstawiony  wieloletni  plan  rozbudowy  sieci  wodociągowej  i 
kanalizacyjnej.

Do  powyższej  wypowiedzi  odniósł  się  Dyrektor  PUW-K  w  Pasłęku 
Andrzej  Strzeliński,  który  poinformował,  że  spółka  PUW-K  jest  spółką 
eksploatatorską  i  jest  zwolniona od  dostarczania  takich  planów.  Plan  taki 
sporządza gmina w postaci zbiorowych planów dotyczących rozbudowy sieci 
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wodociągowych i kanalizacyjnych.
Następnie głos zabrał Burmistrz Wiesław Śniecikowski informując, że 

wniosek ten  oceniał  zespół  pracowników,  ale  nic  się  nie  stanie,  żeby ten 
wniosek  został  jeszcze  raz  przeanalizowany.  Popiera  propozycję  radnego 
Ferka.

Pan  Andrzej  Strzeliński  stwierdził,  że  złożony  wniosek  przez 
przedsiębiorstwo był  kompletny i  zgodny z Rozporządzeniem Ministerstwa 
Budownictwa.  Odrzucenie  rozpatrzenia  tego  projektu  uchwały  wiąże  się  z 
tym, że w dniu 1.V.2007 r. taryfy wejdą w życie.

Radny  Krzysztof  Kopański  poparł  wypowiedź  kolegi  radnego  Ferka. 
Wcześniej  przeprowadził  rozmowę  telefoniczną  z  Dyrektorem  PUWK  i 
proponował mu rozwiązania merytoryczne. Opłata abonamentowa w Polsce 
jest  zróżnicowana  w  zależności  od  odbiorców,  a  tu  nie  wprowadza  się 
mechanizmu zróżnicowanego. Chcielibyśmy uchwalić dobre prawo i służące 
wszystkim w sposób sprawiedliwy.

Radny  Mariusz  Ferek  prosi  o  rozstrzygnięcie  tego  zagadnienia 
prawnego w sposób sprawiedliwy. Sądzi, że ta uchwała nie wejdzie w życie.

Radny Jan Świderski uważa, że nie można różnicować taryf na małych i 
średnich odbiorców.

Pan  Andrzej  Strzeliński  powiedział,  że  dla  przedsiębiorstwa  jest 
ważność świadczenia usług i nie ważne jest, czy korzysta z tego wodomierza 
100  osób,  czy  jedna.  Przedsiębiorstwo  wykonuje  takie  same  czynności 
statutowe przy  wodomierzu  z  dużą  ilością  osób  jak  i  przy  wodomierzu  w 
budynku jednorodzinnym. Nie ma innych przesłanek, aby obciążać lokatorów 
wyższymi kosztami. 

Radny Henryk Żukowski zwrócił się z prośbą o opinię radcy prawnego 
w tej sprawie.

Radca prawny Wiesław Osak odpowiedział,  że  nie brał  udziału  przy 
tworzeniu tego wniosku.

Następnie  Inspektor  w  Referacie  BGK  Grzegorz  Galikowski 
poinformował  radnych,  że  PUWK  przedkłada  wniosek  Burmistrzowi, 
natomiast  do  projektu  uchwały  nie  dołącza  się  wniosku.  Jeżeli  Rada  nie 
zgadza się na taryfy, po 75 dniach od złożenia wniosku taryfy wchodzą „z 
automatu”.

W dalszej części Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za 
wnioskiem radnego Mariusza Ferka dotyczącym zdjęcia z porządku obrad 
sesji punktu 13.

W  tym  miejscu  radny  Mariusz  Ferek  odpowiedział,  że  nie  składał 
takiego wniosku,  ale powiedział,  że wniosek o zatwierdzenie taryf nie jest 
kompletny.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zapytał,  kto  z  radnych  jest  za 
zdjęciem z porządku sesji punktu 13 z tego względu, że radny Mariusz Ferek 
uważa wniosek za niekompletny.
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W głosowaniu za zdjęciem z porządku obrad sesji  punktu 13 było 2 
radnych, 16 radnych przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
W związku z  powyższym głosowaniem nie  zdjęto  z  porządku  obrad  sesji 
punktu 13. 

W  głosowaniu  za  przyjęciem  porządku  sesji  wraz  z  propozycjami 
przedstawionymi przez Przewodniczącego Rady było 20 radnych, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 5
W  głosowaniu  za  przyjęciem  protokółu  z  poprzedniej  sesji  było  20 

radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

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

międzysesyjnym wygłosił Burmistrz Wiesław Śniecikowski.
Pytań ze strony radnych nie było.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.

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

● radny Tadeusz Jedlikowski poinformował, że do otrzymanej odpowiedzi 
na interpelacje złożone na poprzedniej sesji ustosunkuje się na piśmie, 
ponieważ nie chce dzisiaj robić zamieszania. Powiedział, że od soboty 
zawiesza  działalność  przewoźnik  Pan  Rolski.  W  związku  z  tym,  że 
młodzież dojeżdża do szkół wnioskował, aby wystąpić do PKS Elbląg o 
uruchomienie  czterech  kursów.  Zwrócił  się  również  z  prośbą  o 
odkrzaczenie drogi  w miejscowości  Kopina,  od posesji  P.  Siwińskich 
oraz oczyszczenie rowu na odcinku 120 m w miejscowości Robity.

● radna  Janina  Rapacka  zwróciła  uwagę  na  ulegający  zagrożeniu 
budynek po prawej stronie przy ul. Chodkiewicza. Wcześniej budynek 
ten był ogrodzony taśmami. Proponowała też, aby osobom, które nie 
podłączyły się na Osiedlu Północ i Zarzecze ceny szamba dostosować 
do cen naszych ścieków. Jeszcze raz wnioskowała o wycięcie drzewa 
na Kolonii Robotniczej.

● radna Alicja Litwin zgłosiła zły stan dróg do Awajek i Piniewa. Zostało 
położone tam za grube kruszywo i  proponuje posypać drobniejszymi 
kamyczkami.  Wnioskowała  o  odkrzaczenie  drogi  z  Buczyńca  do 
Rydzówki.  Pytała,  kiedy  będzie  wykonane  boisko  w  Wakarowie. 
Zwróciła też uwagę, że dzieci i młodzież w Dargowie nie mają gdzie się 
spotykać, nie ma placu zabaw.

● radny  Zbigniew  Cieśla   wcześniej  zgłaszał  problem  nieczystości 
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płynnych we wsi Aniołowo. Prosi władze gminne o przyłączenie się do 
ich  idei,  a  jest  nią  budowa przydomowych oczyszczalni  ścieków.  Ku 
temu mają wyjątkowo dobre warunki. Tym tematem zainteresowanych 
jest 15 gospodarstw. Następna sprawa dotyczy budowy wodociągu w 
Rogowie. Prosi o powołanie komisji, aby udała się do tej miejscowości i 
sporządzenie  dokumentacji  na  budowę  wodociągu.  Wnioskował  o 
stworzenie  oddzielnego  wejścia  do  świetlicy  w  Aniołowie  –  z  tym 
związane są niewielkie koszty.

● radny  Krzysztof  Kopański  zwrócił  uwagę  na  nie  sprzątane  i  nie 
zamiatane  ulice  na  Osiedlu  Zarzecze.  Osoby zatrudnione  w ramach 
prac  interwencyjnych  i  robót  publicznych  pracują  tam  bez  nadzoru. 
Radny zwrócił się z pytaniem do Dyrektora PUWK w Pasłęku, czy była 
robiona  analiza  zawartości  metali  ciężkich  w  rurach  azbestowo  – 
cementowych.
Pytał też, kto jest właścicielem Gospodarstwa Rolnego w Robitach, jaki 
jest  areał  tego  gospodarstwa,  jakie  jest  pogłowie,  co  jest  robione  z 
obornikiem i gnojowicą. W związku ze zmianami w ustawie emerytalnej 
zapytał ile osób pracuje z przyznanymi świadczeniami emerytalnymi w 
Urzędzie  Miejskim  i  w  podległych  jednostkach  i  ile  osób  zamierza 
odejść na emeryturę do końca tego roku.

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

● Sołtys  Sołectwa Majki  Józef  Giers  pytał,  kiedy zostanie  dokończony 
remont  drogi  do  Majek.  Wnioskował  o  wprowadzenie  ograniczenia 
prędkości  przy  wjeździe  do  Majek.  Proponował  też,  aby  dokonać 
przeglądu dróg wiejskich.

● Sołtys  Sołectwa  Sałkowice  Bogdan  Semkiw  zwrócił  uwagę,  iż  drogi 
gminne  są lepiej  zadbane  niż  drogi  powiatowe,  chociaż  w hierarchii 
powinno  być  inaczej.  Nie  jest  remontowana  zaniedbana  droga  w 
Sałkowicach.  Po wykonaniu  wodociągu przez  firmę „ELTOR” remont 
skończył się tylko na przywiezieniu gruzu. Wnioskuje, aby na następną 
sesję zaprosić Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku Pana 
Mariana Łukaszuka. Zaproponował, aby nie ograniczać konkursów pn. 
„Czysta i piękna wieś” tylko do wsi, ale również do posesji w danej wsi, 
wówczas wpływałoby to lepiej  na widok w danej wsi.  Sołtys Semkiw 
odniósł  się  do  interpelacji  Pana  radnego  Cieśli  dotyczącej 
dofinansowania  budowy  oczyszczalni  przyzagrodowych  stwierdzając, 
że na ten temat należy patrzeć w skali makro, a nie mikro, bo to dotyczy 
całej gminy, a nie tylko Aniołowa. Powiedział również, że pszczelarze 
mają problem z lokalizacją swoich pasiek na terenie danego sołectwa. 
Zaproponował, za zgodą Pana Burmistrza, że jeżeli pszczelarz będzie 

                                                                                                                                                         4



miał jakiś problem, to go zgłosi do sołtysa, a sołtys w ramach swoich 
możliwości będzie temat poruszał na sesjach.

● Sołtys  Sołectwa Gołąbki  Irena Zbróg,  na poprzedniej  sesji  zgłaszała 
problem poruszania  się  samochodów na terenie  drogi  w Gołąbkach. 
Prosi  o  postawienie  znaku  ograniczenia  prędkości  na  tej  drodze. 
Powiedziała  też,  że  zostały  poczynione  pewne  prace  na  boisku  w 
Gołąbkach,  które  są  na  etapie  wyrównania  tego  boiska.  Ma  pewne 
zobowiązania  ze  strony  Pana  Przedpełskiego  o  umożliwienie 
korzystania ze ścieżki, aby można było skierować tam niektóre osoby 
do  spacerowania.  Poruszyła  sprawę  inwestycji  wodociągowo  – 
kanalizacyjnej. Pytała, czy ta inwestycja będzie przebiegała od strony 
drogi, czy od strony podwórek.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Stanisław  Paździor  ogłosił  10-cio 
minutową przerwę.
Po przerwie wznowiono obrady.

Ad. pkt 9
W tym punkcie głos zabierali:

● radny Krzysztof Kopański pytał,  jak prowadzony jest monitoring ludzi 
patologicznych.  Są  sygnały,  że  pieniądze  z  opieki  społecznej  nie 
docierają do ludzi potrzebujących faktycznie.

● radny Mariusz Ferek zapytał,  czy w ocenie sytuacji materialnej danej 
rodziny M-GOPS dysponuje jakimiś danymi.

● Sołtys  Sołectwa  Sałkowice  Bogdan  Semkiw  uważa,  że  pomoc 
społeczna powinna być koordynowana z biurem pracy.

● Ustosunkowując  się  do  powyższych  pytań  Kierownik  M-GOPS  w 
Pasłęku  Elżbieta  Marszałkowska  poinformowała,  że  rodziny 
patologiczne  korzystające  z  pomocy  społecznej  są  odwiedzane 
regularnie, co najmniej raz w tygodniu, a w przypadkach drastycznych 
częściej  –  nawet  w  godzinach  popołudniowo  –  wieczornych. 
Korzystamy też z kontaktów, w których podopieczny zobowiązuje się do 
podjęcia  działań  związanych  z  poprawą  swojej  sytuacji  np:  podjęcia 
leczenia odwykowego, psychiatrycznego, czy też zwiększenia troski o 
dzieci.  Natomiast  pracownik  socjalny  ze  swojej  strony  monitoruje 
realizację  zobowiązań  zawartych  w  kontrakcie  i  w  zależności  od 
aktywności podopiecznego realizuje pomoc materialną, doradczą i inną. 
W  sytuacji,  gdy  klient  pomocy  społecznej  marnotrawi  środki  z  M-G 
Ośrodka  Pomocy Społecznej  podejmowana jest  decyzja  o  uchyleniu 
pomocy, bądź też zamiana na pomoc rzeczową .W  takich przypadkach 
uwzględniane jest dobro dziecka. Ludzie często pracują na czarno, ale 
pod odpowiedzialnością karną podpisują oświadczenia, jakie osiągają 
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dochody i z jakiego tytułu, ale nasi klienci często kłamią, o czym wiemy 
i  wówczas  pomoc  jest  odmawiana.  Poinformowała,  że  M-GOPS 
współpracuje  z  Powiatowym  Urzędem  Pracy  i  jeżeli  klient  opieki 
społecznej  miał  propozycję  pracy,  a  jej  nie  przyjął,  to  niestety  nie 
otrzymuje pomocy społecznej.

W tym miejscu Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Paździor złożył 
na ręce Pani  Kierownik M-GOPS w Pasłęku serdeczne podziękowanie za 
dobrą  działalność  M-GOPS  z  prośbą  o  przekazanie  podziękowania 
pracownikom ośrodka.

Sprawozdanie  z  działalności  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  w Pasłęku za 2006 rok stanowi załącznik  Nr 6 do niniejszego 
protokółu.
Ad. pkt 10

W  tym  punkcie  radny  Krzysztof  Kopański  zwrócił  się  do 
Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej RM w Pasłęku o odniesienie się do 
kontroli  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  Pasłęku.  Pytał,  czy 
faktycznie sprawa wycinki drzew badana jest przez pasłęcką policję.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Żukowski poinformował, że 
przedmiotem  kontroli  MOSiR-u  było  wykonanie  budżetu  za  2006  rok. 
Wykonanie  budżetu  Komisja  Rewizyjna  oceniła  na  poziomie  wysokim, 
ponadto  zainteresowała  się  gospodarką  drzewną  i  rzeczywiście  zwróciła 
uwagę Dyrektorowi MOSiR na ścisłe przestrzeganie wycinania drzew w tej 
ilości, na którą Pan Dyrektor posiada zezwolenie.

Dyrektor  MOSiR  w  Pasłęku  Jerzy  Przedpełski  poinformował,  że  na 
drodze do wysypiska w Robitach faktycznie wycięto więcej drzew. Po wizycie 
Komisji  Rewizyjnej  otrzymał decyzję  pozwalającą na wycięcie  pozostałych 
drzew. Pan Zenon Gajdamowicz złożył doniesienie do prokuratury dotyczące 
wycinki  drzew  i  trwa  postępowanie  w  tej  sprawie.  Przekazał  całą 
dokumentację dotyczącą obrotu drewnem do Komisariatu Policji w Pasłęku. 
Nie ma nic do ukrycia i nie ma żadnych tajemnic.

Radny  Tadeusz  Jedlikowski  pytał,  kiedy  zostanie  sprzątnięta  skarpa 
zamkowa i alejka po wycince drzew.

Dyrektor MOSiR odpowiedział, że jeżeli chodzi o skarpę to faktycznie 
zostały dwa miejsca, gdzie są gałęzie do wywiezienia i  na początku maja 
zostaną wywiezione. 
Sprawozdanie  z  działalności  MOSiR  w  Pasłęku  za  2006  rok  z 
uwzględnieniem dokumentacji dotyczącej wycinki i sprzedaży drewna z Parku 
Ekologicznego w Pasłęku stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 11
Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  Pan  Stanisław  Paździor 

zwrócił  się  do  przewodniczących  komisji  o  wydanie  opinii  w  sprawie 
sprawozdania  Burmistrza  Pasłęka  z  wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy 
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Pasłęk za 2006 rok.
● Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Henryk Żukowski poinformował, że 

komisja  na  swoim  posiedzeniu  po  zapoznaniu  się  z  wykonaniem 
budżetu Miasta i Gminy Pasłęk za 2006 rok zawnioskowała o udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi za 2006 rok.
W głosowaniu za powyższym wnioskiem Komisji  Rewizyjnej  było  18 
radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

● Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Rozwoju  Gminy  Jarosław 
Jasiukiewicz – komisja w głosowaniu jawnym przy 4 głosach „za” i 1 
głosie  wstrzymującym  się  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie 
Burmistrza Pasłęka z wykonania budżetu MiG Pasłęk za 2006 rok oraz 
wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu.

● Przewodniczący Komisji Społeczno – Oświatowej Marian Matuszczak – 
komisja  4  głosami  „za”  pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  z 
wykonania budżetu MiG Pasłęk za 2006 rok.

● Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony  Środowiska  Piotr 
Wojciechowski – komisja 4 głosami „za” i 1 głosie wstrzymującym się 
pozytywnie  zaopiniowała  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  MiG 
Pasłęk za 2006 rok.

W  dalszej  części  Burmistrz  przedstawił  w  formie  prezentacji  wykonanie 
budżetu Miasta i Gminy Pasłęk za 2006 rok– załącznik Nr 8 do niniejszego 
protokółu. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  Pan  Stanisław  Paździor  odczytał 
uchwałę Nr 255/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie z dnia 11.04.2007 r.  opiniującą pozytywnie przedłożone przez 
Burmistrza  Pasłęka  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  gminy  Pasłęk  za 
2006 rok oraz uchwałę Nr 284/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie opiniującą pozytywnie przedłożony przedłożony 
przez  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  wniosek  w  sprawie 
absolutorium dla Burmistrza Pasłęka z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

W dalszej  części  Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  w 
sprawie rozpatrzenia sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy 
Pasłęk za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tego 
tytułu.

W głosowaniu 18 radnych „za”, 3 osoby wstrzymały się od głosu, radni 
podjęli  uchwałę  w  sprawie  rozpatrzenia  sprawozdania  Burmistrza  z 
wykonania budżetu Gminy Pasłęk za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Pasłęka z tego tytułu.
Po  rozpatrzeniu  sprawozdania  Burmistrza  Pasłęka  z  wykonania  budżetu 
Gminy Pasłęk za rok 2006 Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi 
Pasłęka z tego tytułu.
Uchwała Nr III/19/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
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załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący  Rady  złożył  gratulacje  Burmistrzowi,  Pani  Skarbnik  oraz 
Wysokiej Radzie.
Burmistrz również podziękował za rok dobrej współpracy.

Ad. pkt 12
W głosowaniu  21 radnych „za”, radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany 

uchwały Nr  II/9/07  Rady Miejskiej  w Pasłęku z  dnia  30 marca 2007 roku 
dotyczącej  poboru podatku rolnego, leśnego i  od nieruchomości  w drodze 
inkasa.
Powyższa uchwała Nr III/20/07 Rady Miejskiej w Pasłęku stanowi załącznik 
Nr 9 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 13
W tym punkcie  rozpoczęła się  dyskusja w sprawie  projektu uchwały 

dotyczącej zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.
Głos kolejno zabierali :

● radny  Krzysztof  Kopański  poruszył  element  związany  z  opłatami 
abonamentowymi.  Uważa,  że  powinno  być  zróżnicowanie  opłaty 
abonamentowej,  ponieważ mały odbiorca będzie płacił  tyle samo, co 
duży  odbiorca.  Zwrócił  się  z  prośbą  do  Wysokiej  Rady  aby  projekt 
powyższej  uchwały  odrzucić  i  jeszcze  raz  niech  ją  przeanalizuje 
Dyrektor PUWK w Pasłęku.

● radny Piotr Wojciechowski uważa, że nie należy odkładać tego projektu 
uchwały, bo jak powiedział Dyrektor PUWK taryfy i tak wejdą w życie i 
niech radni wypowiedzą się na ten temat w głosowaniu.

● radny  Marek  Łachmański  proponuje  przegłosować  powyższy  projekt 
uchwały. Były wcześniej posiedzenia komisji i można było ten problem 
rozwiązać.

● radny Mariusz Ferek stwierdził, że wypowiedzi Pana Wojciechowskiego 
i  Pana  Łachmańskiego  są  wyrazami  pewnej  naiwności.  Z  całym 
przekonaniem  powiedział,  że  dokumenty,  które  zostały  przekazane 
radnym potwierdza radca prawny, to wprowadza nas w błąd. Ustawa 
nakazuje przedstawić radzie gminy wniosek o zatwierdzenie taryfy na 
70 dni przed terminem wejścia w życie uchwały, chyba, że posługuję się 
nieaktualną ustawą. Określone kompetencje co do sprawdzania tego 
wniosku ma Burmistrz.  Radni  nie  otrzymali  tego wniosku,  być  może 
otrzymał Przewodniczący Rady Miejskiej. Radny żąda przedstawienia 
przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Wodno – Kanalizacyjnych w 
Pasłęku  ostatniego  sprawozdania  finansowego,  wieloletniego  planu 
rozwoju  i  modernizacji  urządzeń  wodno  –  kanalizacyjnych.  Radny 
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powiedział, cyt. „owszem można zatwierdzić taryfy, ale nie można nas 
traktować,  jak  przypałów”.  Radni  powinni  zweryfikować  wniosek  i 
otrzymać go zgodnie z przewidzianą ustawą.

● radny Jan Świderski uważa, że Pan Dyrektor PUWK wszystko wyjaśnił 
dokładnie i zgłosił formalny wniosek, aby przejść do głosowania.

● radny Krzysztof  Kopański  poinformował,  że jeśli  ta  uchwała zostanie 
podjęta, to będą zmuszeni ją zaskarżyć.

● Dyrektor  PUWK  Andrzej  Strzeliński  powiedział,  że  po  raz  pierwszy 
zostają wprowadzone opłaty abonamentowe, które wynikają z realnych 
kosztów i to nie jest nic dodatkowego. Opłata ta nie wynika z wielkości 
wodomierza.  Czynności  statutowe,  jakie  wykonują  wobec  gotowości 
świadczenia  usług  są  jednakowe  dla  domków  jednorodzinnych  i 
wielorodzinnych.  Zgodnie  z  aktualnym  rozporządzeniem  wpłynął 
wniosek,  który  zawiera  wszystkie  tabele  i  wniosek  ten  jest 
rozpatrywany,  weryfikowany  przez  45  dni(ma  na  to  czas  organ 
wykonawczy) i  za pomocą swoich służb weryfikuje stronę kosztową i 
przychodową.  Po  45  dniach,  jeśli  weryfikacja  jest  pozytywna  organ 
wykonawczy skierowuje pod obrady rady gminy.

● Radca prawny Wiesław Osak poinformował, że ustawa z dnia 7.V.2001 
roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków  w  art.  24  stanowi  :  przedsiębiorstwo  wodociągowo  – 
kanalizacyjne w terminie 70 dni  przed planowanym dniem wejścia w 
życie  taryfy  przedstawia  Burmistrzowi  wniosek  o  ich  zatwierdzenie. 
Burmistrz  m.in.  sprawdza,  czy  taryfy  zostały  opracowane zgodnie  z 
kosztami.  Rada  gminy  podejmuje  uchwałę  o  zatwierdzeniu  taryfy  w 
terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo odmownie zatwierdza 
taryfy, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Jeżeli 
rada  odmownie  zatwierdzi  taryfy,  proszę  znaleźć  pieniądze  na 
działalność przedsiębiorstwa.

● Kierownik  Referatu  BGK  Eugeniusz  Andrusewicz  poinformował,  że 
zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministerstwa  Budownictwa,  do 
uzasadnienia  wniosku  o  zatwierdzenie  taryf  dołącza  się  ostatnie 
sprawozdanie  finansowe  za  rok  obrotowy,  wieloletni  plan  rozwoju  i 
modernizacji  urządzeń  wodociągowych  i  urządzeń  kanalizacyjnych. 
Jeżeli przedsiębiorstwo jest tylko eksploatatorem, to nie ma obowiązku 
sporządzania takiego planu

Następnie Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie wniosek radnego 
Jana  Świderskiego,  aby przejść  do  głosowania  nad  projektem uchwały  w 
sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe  zaopatrzenie  w  wodę  i  zbiorowe 
odprowadzanie ścieków.

W głosowaniu za powyższym wnioskiem radnego Jana Świderskiego 
było 17 radnych, 1 osoba przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
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W głosowaniu 17 radnych „za”, 2 osoby przeciw, 2 osoby wstrzymały 
się od głosu, radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr III/21/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 14
W tym punkcie dyskusji ze strony radnych nie było.

Rada Miejska przyjęła sprawozdanie Burmistrza Pasłęka z realizacji  planu 
gospodarki odpadami Miasta i Gminy Pasłęk opracowanego na lata 2006 – 
2015.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 15
W głosowaniu 21 radnych „za”, radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany 

uchwały Nr XIV/82/06 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 grudnia 2006 roku 
dotyczącej  programu  współpracy  na  rok  2007  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie, 
działającymi na terenie gminy Pasłęk.
Uchwała Nr III/22/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 16
W  tym  punkcie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  powitał  Panią 

Stanisławę Pańczuk – przedstawicielkę Starostwa Elbląskiego.
Na wstępie zapytał o pytania do tego punktu ze strony radnych.
Żadnych pytań ze strony radnych nie było. 
Pani Stanisława Pańczuk poinformowała, że jest Prezesem Stowarzyszenia 
Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu. 
Przedstawiła w formie prezentacji Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Kanału Elbląskiego. Całą analizę opiera się na 7 podstawowych 
zasadach:  trójsektorowe  partnerstwo,  podejście  terytorialne,  podejście 
oddolne,  podejście  zintegrowane,  innowacyjność,  lokalne  finansowanie  i 
zarządzanie, współpraca i tworzenie sieci.
Pani Pańczuk nadmieniła, że zależy jej na tym, aby gmina Pasłęk włączyła 
się  do  lokalnej  Grupy  działania  i  pracowała  ciężko  i  wytrwale  w  celu 
zrealizowania zadań, które sobie wyznaczy. Stowarzyszenie chce pozyskać 
liderów,  którzy rzeczywiście chcą zmieniać świat  i  mają odwagę planować 
ambitne cele. Myśli, że Szanowna Rada Miejska pozna swoją szansę, jaką 
jest  przystąpienie  do  Lokalnej  Grupy  działania.  Strategia,  dopóki  nie  jest 
realizowana,  ciągle  jest  dokumentem wirtualnym.  Stowarzyszenie  liczy  na 
pozyskanie,  na  cały  obszar  18 mln  zł.  Jeżeli  Pasłęk  do nas przystąpi,  to 
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przekażemy 75 tys zł. z naszego  budżetu.
Następnie  Przewodniczący  Rady  zaproponował  głosowanie  nad 

projektem  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Miasta  i  Gminy  Pasłęk  do 
Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

W  głosowaniu  21  radnych  „za”  ,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 
przystąpienia Miasta i  Gminy Pasłęk do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał 
Elbląski i Lokalna Grupa Działania.
Uchwała Nr III/23/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.
Przewodniczący  Rady  ogłosił  15-to  minutową  przerwę.  Po  przerwie 
wznowiono obrady sesji.
Obrady sesji opuścił radny Henryk Piotrowski. Obecnych podczas sesji było 
20 radnych.
Ad. pkt 17

W głosowaniu 19 radnych „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni 
podjęli  uchwałę  w  sprawie  zbycia  nieruchomości  stanowiących  własność 
Miasta i Gminy Pasłęk.
Uchwała Nr III/24/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 18
W  głosowaniu  20  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

aktualizacji  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych oraz preliminarza kosztów na 2007 rok.
Uchwała Nr III/25/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 19
W tym punkcie radni rozpatrywali wniosek Sołtysa Sołectwa Gulbity w 

sprawie utworzenia nowego Sołectwa Anglity (załącznik Nr 16 do niniejszego 
protokółu). W dyskusji w sprawie w/w wniosku wskazano na brak przesłanek 
przemawiających za utworzeniem kolejnego 37-go sołectwa gminy Pasłęk. 
Burmistrz  poinformował,  że  miejscowość  Anglity  liczy  niespełna  30-tu 
dorosłych  mieszkańców,  co  czyni  wątpliwym,  aby  utworzyć  dla  tak  małej 
społeczności nowego sołectwo.

W  związku  z  powyższym  Rada  Miejska  w  Pasłęku  nie  zajęła 
pozytywnego stanowiska w sprawie wniosku o utworzenie nowego Sołectwa 
Anglity.

Burmistrz zwoła zebranie z mieszkańcami miejscowości Anglity, Gulbity 
i Kajmy i na następnej sesji przekaże radnym wyniki tego spotkania.

Ad. pkt 19a
W głosowaniu 20 radnych „za”, radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany 
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uchwały  Nr  II/8/07  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  z  dnia  30  marca  2007  r. 
dotyczącej zmiany uchwalonego na rok 2007 budżetu Gminy Pasłęk.
Uchwała Nr III/26/07 Rady Miejskiej w powyższej sprawie stanowi załącznik 
Nr 17 do niniejszego protokółu).

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

przyjęcia  oraz  przekazania  do  Instytutu  Pamięci  Narodowej  oświadczenia 
lustracyjnego Sekretarza Gminy.
Uchwała Nr III/27/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 21
W  głosowaniu  20  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

przyjęcia  oraz  przekazania  do  Instytutu  Pamięci  Narodowej  oświadczenia 
lustracyjnego Skarbnika Gminy.
Uchwała Nr III/28/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 22
Na  interpelację  radnego  Tadeusza  Jedlikowskiego  dotyczącą 

uruchomienia  4  kursów  autobusowych   Burmistrz  odpowiedział,  że  w  tej 
sprawie   najpierw  wystąpi  do  pasłęckiej  placówki  PKS.  Jeżeli  chodzi  o 
odkrzaczenie  drogi  w  m.  Kopina  Burmistrz  poinformował,  że  zostało 
zatrudnionych  15  osób,  które  w  kolejności  będą  kierowane  do  tych  prac 
według zgłoszeń sołtysów (za 2-3 tygodnie). Ta sama grupa w terminie do 
miesiąca odkrzaczy rowy w Robitach.

Na  pierwszą  interpelację  radnej  Janiny  Rapackiej  odpowiedział 
Dyrektor ZGKiM w Pasłęku Piotr Ulikowski, który nadmienił, że są w budżecie 
środki finansowe na rozebranie budynku położonego przy ul. Chodkiewicza. 
W  tej  chwili  trwają  uzgodnienia  z  Powiatowym  Inspektorem  Nadzoru 
Budowlanego w Elblągu, który wyda decyzję na rozbiórkę i w tym roku będzie 
rozebrany.
Odnośnie  Osiedla  Północ  i  Zarzecze  Burmistrz  poinformował,  że  po 
wykonaniu tam  inwestycji  kanalizacyjnej, pomimo próśb nie wszyscy chcą 
się  podłączyć  i  będziemy  korzystać  z  innych  środków  bardziej 
nieprzyjemnych.

W sprawie interpelacji radnej Alicji Litwin zgłaszającej zły stan dróg do 
Awajek i Piniewa, Burmistrz odpowiedział, że na tą drogę został wywieziony 
gruz  z  rozebranego budynku  przy  Pl.  Św.  Wojciecha  i  pracownicy,  którzy 
dokonali  wizji  lokalnej  tej  drogi  mówią,  że  jej  stan  jest  dobry.  W sprawie 
wycięcia  krzaków przy  drodze  z  Buczyńca  do  Rydzówki  zwrócimy się  do 
zarządcy tej drogi.  Odnośnie dokończenia wykonania boiska w Wakarowie 
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Burmistrz widzi brak woli ze strony mieszkańców. Będzie namawiał sołtysa 
Marzewa,  aby wspólnie  z  mieszkańcami  podjąć działania  w tym zakresie. 
Burmistrz  poinformował  również,  że  w  dniu  wczorajszym  spotkał  się  z 
Wicedyrektorem  Agencji  Nieruchomości  Rolnych  w  Olsztynie.  Rozmowa 
dotyczyła przekazania gminie niektórych gruntów. Może w najbliższym czasie 
uda się przejąć grunt w Dargowie i  zwrócimy się z wnioskiem o przejęcie 
celem zagospodarowania na plac zabaw.

Na  pierwszą  interpelację  radnego  Zbigniewa  Cieśli  odpowiedział 
Kierownik Referatu BGK Eugeniusz Andrusewicz informując, że nie ma takiej 
możliwości,  aby  gmina  partycypowała  w  kosztach  budowy  prywatnych 
oczyszczalni przydomowych.
W sprawie budowy wodociągu w Rogowie Burmistrz odpowiedział, że nie ma 
środków w budżecie gminy.

Na następną interpelację dotyczącą wybudowania oddzielnego wejścia 
do świetlicy w Aniołowie wypowiedział  się Dyrektor ZGKiM Piotr  Ulikowski 
informując, że koszty wykonania tego wejścia nie są takie małe. Wymagają 
sporządzenia projektu, uzyskania pozwolenia na budowę, wykonania mapy 
do  celów projektowych.  Wniosek  Pana  Radnego  Cieśli  w  tej  sprawie  nie 
znalazł  miejsca  w  budżecie  na  ten  rok  i  można  rozważyć  analizę  tego 
wniosku przy projekcie budżetu na 2008 rok.

Odnośnie  interpelacji  radnego  Krzysztofa  Kopańskiego  Burmistrz 
odpowiedział,  iż  nie  ma  sensu  zamiatać  ulice,  które  nie  są  utwardzone. 
Czynione są starania, aby utrzymywać w czystości wszystkie ulice.
Na drugą interpelację odpowiedział Dyrektor PUWK Andrzej Strzeliński, który 
poinformował,  że  nie  stwierdzono  zawartości  metali  ciężkich  w  rurach 
wodociągowych. Takie badania są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów. 
Jeżeli chodzi o Gospodarstwo Rolne w Robitach – jest to firma prywatna i 
informacji, o jakie pyta Pan radny nie posiadamy. Jeżeli chodzi o gnojowice i 
obornik, zwrócimy na to uwagę przy najbliższej kontroli.
Odnośnie następnego pytania Burmistrz odpowiedział, że w szkołach odeszło 
20 osób na emeryturę i 6 osób pracuje z przyznaną emeryturą. W Urzędzie 
Miejskim zgłosiły chęć przejścia na emeryturę dwie osoby.  Jedna osoba z 
przyznaną emeryturą pracuje na pół etatu.

Radnego  Krzysztofa  Kopańskiego  nie  satysfakcjonuje  odpowiedź 
dotycząca  zamiatania  ulic,  nie  usunięty  jest  piach  po  zimie.  Właściciele 
posesji płacą podatki i wymagają aby ulice były sprzątane.
Ponadto Pan Strzeliński nie posiada opracowanego programu modernizacji 
urządzeń wodociągowych. Należałoby wymieniać rury.

Ad. pkt 23
Odnośnie  pytania  Sołtysa  Józefa  Giersa  dotyczącego  dokończenia 

remontu drogi do Majek Burmistrz odpowiedział,  że zadanie to było brane 
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pod uwagę przy projektowaniu budżetu na 2007 r., ale nie ma w tym roku 
środków  finansowych.  Jeżeli  chodzi  o  przyczółki  przy  drodze  E-7,  w 
przyszłym tygodniu uda się tam Pan Andrusewicz, sprawdzi jak to wygląda i 
wówczas zostaną podjęte konkretne działania. Na bieżąco jest analizowany 
stan dróg wiejskich. 

W sprawie pytań Pana Bogdana Semkiwa Burmistrz powiedział, że na 

kolejnej sesji jest przewidziany punkt dotyczący stanu dróg wojewódzkich i 
powiatowych , na którą zostaną zaproszeni zaproszeni zarządcy tych dróg. 
Będzie  rozpatrywany  wniosek  Starostwa  Powiatowego  o  przekazanie 
niektórych  dróg  gminie  Pasłęk.  Burmistrz  zwrócił  się  do  sołtysów,  aby 
utrzymywali  dobrą współpracę z pszczelarzami.  Ponadto stwierdził, że jest 
zwolennikiem ogłaszania konkursów dotyczących czystości wsi, a nie danych 
posesji.

W sprawie prośby Pani Ireny Zbróg dotyczącej ograniczenia prędkości 
w m. Gołąbki Burmistrz będzie rozmawiał z Komendantem Komisariatu Policji 
w Pasłęku i zostaną dokonane tam pomiary. Na dzień dzisiejszy Burmistrz nie 
może  odpowiedzieć,  z  której  strony  w  Gołąbkach  będzie  przebiegała 
inwestycja  wodno  –  kanalizacyjna.  Odpowie  na  to  pytanie  po  wyłonieniu 
projektanta.

Ad. pkt 24
Zbigniew Cieśla poinformował, że 6.VI.2007 r. o godz. 13-tej Sołectwo 

Aniołowo  wraz  ze  Stowarzyszeniem  na  Rzecz  Rozwoju  Wsi  Aniołowo 
organizuje III Zlot Miłośników Aniołowa.
Poinformował też, że wszystkie wpisane w Strategię Odnowy Wsi Aniołowo 
inwestycje, jakie miałyby być finansowane przez gminę zostały wykreślone.

W tym punkcie głos chciał zabrać radny Mariusz Ferek.
Przewodniczący Rady powiedział,  że  Pan radny nie  zgłaszał  w sprawach 
różnych swojego wystąpienia i należy szanować porządek obrad.
Radny Mariusz Ferek stwierdził, że statut gminy i regulamin obrad rady gminy 
zezwala w każdym punkcie obrad radnemu odnieść się do tego, czy obrady 
sesji są prowadzone zgodnie z regulaminem. Obrady sesji są prowadzone w 
ten  sposób,  że  niektóre  punkty  nie  są  realizowane,  np:  powstaje  taka 
sytuacja, że jeden z radnych proponuje przerwać dyskusję, a drugi radny na 
podstawie  tego  samego  zapisu  w  regulaminie  ma  prawo  stwierdzać,  czy 
obradujemy zgodnie z prawem. Zwrócił uwagę, że podczas obrad umykają 
pewne wnioski radnych, które nie są zauważalne. Na poprzedniej sesji zgłosił 
wniosek  o  przedstawienie  kosztów  strategii  i  nic  z  tego  nie  wynikło.  Na 
dzisiejszej sesji prosił Pana Burmistrza o wyjaśnienia w sprawie taryf za wodę 
i  ścieki,  też  nie  otrzymał  odpowiedzi.  Radny  chciałby,  aby  Pan  Burmistrz 
odnotował sobie jego wnioski i jakoś się do nich odniósł lub odpowiedział w 
ciągu 14 dni.
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Przewodniczący Rady odpowiedział, iż myśli, że Pan Burmistrz ustosunkuje 
się do tych wniosków.

Ad. pkt 25
Obrady VII sesji Rady Miejskiej w Pasłęku trwały od godziny 10ºº  do 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku

          mgr Stanisław Paździor

Sekretarz Obrad :     
Józef Luchowski

Protokółowała:
K.Holeniewska
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