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

z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2006 – 2010 w dniu 
14 czerwca 2007 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

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

Rady Pan Stanisław Paździor witając wszystkich przybyłych na obrady.
Obecnych na sesji było 21 radnych. 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 radnego Mariana Matuszczaka, który wyraził 
zgodę. Innych kandydatur radni nie zgłosili.

W  głosowaniu  za  kandydaturą  radnego  Mariana  Matuszczaka  do 
pełnienia funkcji sekretarza obrad było 20 radnych, 1 osoba wstrzymała się 
od głosu.

Ad. pkt 4
Przewodniczący Rady zaproponował w punkcie sprawy różne odczytać 

pismo  Prezesa  Sądu  Okręgowego  w  Elblągu  oraz  głos  w  tym  punkcie 
zabierze radny Zbigniew Cieśla.

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

zgłoszonymi przez Przewodniczącego Rady było 21 radnych.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 5
W głosowaniu za przyjęciem protokółów z dwóch ostatnich 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.
W tym punkcie pytań ze strony radnych nie było.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.
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Ad. pkt 7
W punkcie interpelacje i zapytania radnych głos zabierali:

● radny  Waldemar  Wielgosz  w  imieniu  wyborców  odczytał  pismo 
dotyczące odnowienia mola, drabinek nad jeziorkiem miejskim. Pytał, 
kto  jest  odpowiedzialny  za  stan  techniczny kąpieliska.  Zwrócił  się  z 
prośbą, aby w budżecie na 2008 rok zabezpieczyć środki finansowe na 
odnowienie mola i połamanych drabinek.

● radna Janina Rapacka poinformowała, że przy ul. Sprzymierzonych są 
dwa  stare  słupy  telefoniczne,  z  których  spadają  kawałki  betonu. 
Poinformowała również, że przy ul. Kraszewskiego – Sprzymierzonych 
TIR wjechał na chodnik.

● radny  Piotr  Wojciechowski  zwrócił  się  z  prośbą  o  zabezpieczenie 
środków finansowych na 2008 rok  na pomoc w budowie szamba w 
Dargowie.

● radny Henryk Żukowski podziękował za kompleksowe naprawienie dróg 
na terenie  Rzecznej,  Nowych Kus  i  Sokółki.  Zwrócił  uwagę na stan 
techniczny nowych budynków, które są w budowie, np: kamienica koło 
lodziarni  Państwa  Jankowskich.  Pytał,  czy  są  formy  przymusu,  aby 
zmusić właścicieli  tych budynków do dalszej budowy i dbanie o stan 
techniczny.

● radna  Alicja  Litwin  pytała,  kto  powinien  wykaszać  rowy  przy  torach 
kolejowych. Poinformowała, że właścicielem budynku w Wakarowie jest 
Starostwo, a za brak szamba odpowiadają mieszkańcy.

● radny  Zbigniew  Cieśla  poinformował,  że  mieszkańcy  miejscowości 
Gołąbki  zgłosili  problem  związany  z  kosztami  jakie  będą  musieli 
ponieść  za  wykonanie  przyłączy.  Czy  jest  możliwe,  aby  znaleźć 
wykonawcę, który zrobi to taniej.
Poinformował  też,  że  chcą  budować  w  Aniołowie  przydomowe 
oczyszczalnie  ścieków.  Mieszkańcy  zwracają  się  z  prośbą  o 
zabezpieczenie  na  przyszły  rok  środków  finansowych  z  Funduszu 
Ochrony Środowiska na ten cel. Podjęli również uchwałę, aby wykonać 
osobne wejście do świetlicy w Aniołowie i  przybudówkę. W tym celu 
Stowarzyszenie  na  Rzecz  Rozwoju  Wsi  Aniołowo  przystąpiło  do 
opracowania projektu na 200 tys zł. i mają duże szanse na pozyskanie 
tych środków, ale potrzebują zgody władz.

● radny Henryk Piotrowski wnioskował, aby postawić trzy ławki na dworcu 
kolejowym w Zielonce Pasłęckiej.

● radny Marek Łachmański zwrócił się z prośbą o usunięcie poboczy przy 
drodze w Rogajnach, aby nie zalegały wody opadowe.

● radny Krzysztof  Kopański  pytał,  jak została zorganizowana opieka w 
przedszkolach samorządowych w okresie wakacji.
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● radny  Jan  Świderski  wnioskował,  aby  przy  budujących  się  ulicach, 
np:ul. Krzywa postawić zakaz wjazdu dla samochodów powyżej 8 ton.

● radny Marian  Matuszczak  w  imieniu  mieszkańców poruszył  problem 
związany z dojazdem do ogródków działkowych przy ul. Partyzantów. 
Wykonawca ul. Partyzantów powinien wybudować drogę dojazdową.

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

● Sołtys  Sołectwa  Dargowo  Czesław  Owerko  prosił  o  interwencję  w 
sprawie drogi gminnej nr ewid.43, położonej w miejscowości Dargowo. 
W chwili  obecnej droga ta jest nieprzejezdna z powodu użytkowania 
przez Pana Mieczysława Dorożyńskiego.  W jednym miejscu postawił 
szopkę,  a  w  drugim  przedłużył  ogródek.  Problem  ten  uniemożliwia 
swobodny  dojazd  do  garaży  i  budynków.  Pytał,  czy  w  tej  sprawie 
otrzyma  odpowiedź  na  pismo,  które  złożył  w  kancelarii  Urzędu 
Miejskiego 24.04.2007 r.

● Sołtys Sołectwa Rogowo Adam Olędzki pytał, czy będzie planowana do 
remontu droga w Rogowie i do Pomorskiej Wsi.

Ad. pkt 9
W tym punkcie dokonano wręczenia wyróżnień z okazji Dnia Działacza 

Kultury:
● serdeczne podziękowanie za 50-letnią działalność artystyczną członka i 

kapelmistrza  Orkiestry  Dętej  w  Zielonce  Pasłęckiej  otrzymał  Pan 
Celestyn Torucki.

● serdeczne podziękowanie za 50-letnią działalność artystyczną członka 
Strażackiej Orkiestry Dętej w Zielonce Pasłęckiej otrzymał Pan Edmund 
Leśniewicz.

● za wszystkie zrealizowane dotychczas przedsięwzięcia wzbogacające 
życie  kulturalne  i  społeczne  Gminy Pasłęk  podziękowanie otrzymała 
Pani Lucyna Hulanicka – Instruktor Kulturalno – Oświatowy Pasłęckiego 
Ośrodka Kultury Filia w Zielonce Pasłęckiej.
Następnie Wicestarosta Elbląski Pan Maciej Romanowski wręczył listy 

gratulacyjne  Panu  Celestynowi  Toruckiemu  i  Panu  Edmundowi 
Leśniewiczowi.

Pan  Celestyn  Torucki  podziękował  za  wyróżnienia  oraz  przedstawił 
historię powstania Strażackiej Orkiestry Dętej. Zwrócił się również z prośbą o 
zabezpieczenie w budżecie gminy na przyszły rok środków finansowych na 
potrzeby orkiestry.

Ad. pkt 10
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W tym punkcie odbyła się debata na temat stanu dróg wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Przewodniczący Rady powitał obecnych: Pana Tadeusza Ciemnego – 
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Elblągu, Pana Mariana 
Łukaszuka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Pasłęku.

Głos zabrał Pan Tadeusz Ciemny, który na wstępie powiedział, iż na 
bieżąco  prowadzona  jest  ocena  stanu  technicznego  nawierzchni  dróg. 
Najgorzej oceniana jest droga nr 512 Pieniężno – Górowo Iławeckie. Na 600 
km dróg,  w  stanie  krytycznym jest  około  90  km,  które  kwalifikują  się  do 
natychmiastowego remontu. Na wyremontowanie 1 km drogi potrzebne jest 2 
mln zł. Roczny budżet zarządu kształtuje się na poziomie 150 mln zł., z tego 
7 mln zł. idzie na bieżące utrzymywanie dróg.
Odpowiadając Panu radnemu Łachmańskiemu stwierdził, że tak niski poziom 
środków na bieżące utrzymanie dróg, nie pozwala na realizowanie niektórych 
czynności.
Pan  Dyrektor  poinformował  o  inwestycjach  realizowanych  na  terenie  MiG 
Pasłęk. Mieszkańcy Krosna od 4 lat zabiegali o wykonanie chodnika. Chodnik 
ten  budowany  jest  od  dwóch  lat.  W  ubiegłym  roku  wykonali  zatokę 
autobusową,  natomiast  w  tym  roku  chcą  dalej  budować  chodnik,  aż  do 
skrzyżowania z drogą gminną. Chodnik wyceniony jest na poziomie 450 tys 
zł. W roku bieżącym mają na to zadanie przeszło 60 tys zł.
Jesienią br.  rozpoczynają przebudowę skrzyżowania drogi nr 505 i  513 ul. 
Sprzymierzonych  i  Kraszewskiego  w  celu  wyeliminowania  ubocznych 
skutków dla użytkowników dróg, jak również dla pieszych. W chwili obecnej 
aktualizowana  jest  dokumentacja  techniczna  i  chcieliby  rozpocząć  roboty 
uzbrojeniowe.

Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabierali:
● radny Henryk Żukowski  poinformował,  iż   Zarząd Dróg Powiatowych 

skierował  wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o przejęcie ulicy 
Sprzymierzonych. Chce się dowiedzieć na jakim etapie są rozmowy w 
tej sprawie.

● Pan Tadeusz Ciemny odpowiedział, że taki wniosek Starosta Elbląski 
skierował do Marszałka Województwa W-M i może Pan Starosta więcej 
wie na ten temat. Trwają rozmowy, jednak nie jest to łatwa sprawa i 
potrzeba  roku,  aby  przejść  formalne  etapy.  Na  pewno  droga  ta 
zasługuje na „inne spojrzenie” i wymaga remontu.

● radny  Tadeusz  Jedlikowski  pytał  co  dalej  z  drogą  nr  505  Pasłęk  – 
Frombork,  tam  pieniądze  „wyrzucane  są  w  błoto”.  Nie  są  wcale 
wykaszane pobocza. Nie prawdą jest, że spadło natężenie ruchu, tylko 
kierowcy unikają tej drogi.

● Pan Tadeusz Ciemny powiedział,  że w przyszłym roku nie wykonają 
remontu drogi nr 505. To pytanie powinno być skierowane do radnych 
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Sejmiku Województwa W-M. W ocenie stanu nawierzchni droga ta ma 
stan ostrzegawczy. Nie są realizowane zadania gdzie nie ma udziału 
drugiej strony, czyli  samorządu i nie da się nic zrobić bez wspólnego 
finansowania,  np:  w sensie wykonania  dokumentacji.  Dobrze byłoby, 
aby z samorządem Młynar i Fromborka tworzyć lobby i grupę nacisku.
Pan Dyrektor  poinformował,  że w tym roku rowy przy drogach będą 
koszone dwa razy.

● radny Krzysztof Kopański zwrócił uwagę, że makieta dotycząca ronda, 
umieszczona  w  internecie  jest  nieczytelna.  Jeżeli  chodzi  o  budowę 
ronda przy ul.  Sprzymierzonych -  Kraszewskiego, Komisja Budżetu i 
Rozwoju  Gminy  miała  wątpliwości  co  do  rozwiązania  technicznego. 
Pytał, czy będą zainstalowane światła. Radny zwrócił uwagę na zły stan 
chodnika przy ul. Kraszewskiego.

● Pan  Tadeusz  Ciemny  odpowiedział,  że  świateł  nie  będzie.  Droga 
Kraszewskiego będzie zrobiona do zakładu mechaniki pojazdowej, ale 
nie  w  tym  roku.  Plan  dotyczący  budowy  ronda,  za  zgodą  Pana 
Burmistrza zostanie umieszczony w Biurze Obsługi Interesanta. 

● radny Stefan Stando, w związku z wyścigiem kolarskim zwrócił  się z 
prośbą o zadbanie o drogę Marianka – Borzynowo – Zalesie.

● Sołtys Sołectwa Krasin Czesław Frączek podziękował za wybudowanie 
pięknej drogi Krasin – Śliwice. Wróciła turystyka i całe rodziny  jeżdżą 
rowerami nad Kanał Elbląski.

● Pan Tadeusz Ciemny poinformował, że chcą poszerzyć i pozostawić o 
nawierzchni brukowcowej odcinek drogi od Śliwicy do Kątów. Zgłosili to 
do programu gmin nadkanałowych.

● Sołtys  Sołectwa  Gołąbki  Irena  Zbróg  zwróciła  się  z  prośbą  o 
postawienie znaku ograniczenia prędkości do miejscowości Gołąbki.

● Sołtys  Sołectwa  Stegny  Wanda  Krygier  pytała  w  jaki  sposób  jest 
robione łatanie dziur na drodze nr 505, czy są ogłaszane przetargi i czy 
ktoś nadzoruje wykonanie.

● Pan Dyrektor Tadeusz Ciemny odpowiedział, że przetargi obowiązują. 
Drogi są łatane emulsją z piaskiem, co jest niewiele skuteczne i przy 
wysokich temperaturach koła pojazdów wyciskają tą emulsję. To jest 
jeden z argumentów, żeby lobbować za modernizacją tej drogi.

Następnie głos zabrał Pan Marian Łukaszuk – Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych z siedzibą w Pasłęku.

Poinformował  radnych,  że  ZDP  w  Pasłęku  od  samego  początku 
zarządza 560 km dróg na terenie całego powiatu. Na terenie gminy Pasłęk 
jest 69 km dróg i na terenie Pasłęka 17 km.
Budżet ZDP uchwalony na bieżący rok przez Radę Powiatu kształtuje się na 
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poziomie  1999  roku,  co  wynika  z  określonej  sytuacji  powiatu.  Na  roboty 
remontowe w 1999 roku vat wynosił 7 %, w tym roku wynosi 22 %. Na drogi 
powiatowe dysponuje 2 tys zł. na 1 km.
Na  dzień  dzisiejszy  w  mieście  zostały  wyremontowane  wszystkie  drogi 
powiatowe. W programie nadkanałowym zostały ujęte dwie drogi.
Pan Dyrektor  powiedział  o dobrze układającej  się współpracy z pasłęckim 
samorządem.   

W dalszej części rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabierali:
● radny Tadeusz  Jedlikowski  pytał,  czy  widzi  Pan  Dyrektor  możliwość 

zebrania ziemi z poboczy w miejscowości Robity.
● Pan  Łukaszuk  odpowiedział,  że  pobocza  zbierają  swoją  maszyną 

koparko – ładowarką, na zakup której powiat zabezpieczył 100 tys zł. 
Ten  problem  weźmie  pod  uwagę  w  pierwszym  rzędzie,  po 
rozstrzygnięciu przetargu.

● radna  Janina  Rapacka  pytała,  czy  ul.  Sprzymierzonych  będzie 
wykonywana  przez  powiat,  czy  powiat  przekaże  tą  drogę  do 
województwa.

● Pan Dyrektor Łukaszuk poinformował, że zarząd powiatu wystąpił  do 
Marszałka  Województwa  W-M  o  przejęcie  ul.  Sprzymierzonych.  W 
zamian za ulicę Sprzymierzonych Marszałek proponuje przejęcie przez 
powiat ul. Dworcowej, Westerplatte, od skrzyżowania ul. Piłsudskiego i 
Zamkową.

● radny  Jarosław  Jasiukiewicz  –  dwa  lata  temu  zgłaszał  do  naprawy 
dziurę przy studzience na ul. Konopnickiej, gdzie zapada się jezdnia.

● Pan  Łukaszuk  odpowiedział,  że  nie  są  w  stanie  wszystkich  szkód 
dopilnować, jednakże tym problemem zajmie się osobiście i dziura przy 
studzience zostanie naprawiona.

● radny Krzysztof Kopański pytał, na jakim etapie jest wniosek dotyczący 
zmiany organizacji ruchu na ul. Kochanowskiego i Traugutta. Chodzi tu 
o  obniżenie  tonażu  i  ograniczenie  prędkości.  Na  jakim  etapie  jest 
zgłaszana potrzeba wykonania przynajmniej jednostronnego chodnika 
przy ul. Traugutta. Zwrócił też uwagę, że w kierunku do Marianki, na 
wysokości  mostka  za  wjazdem  jest  ciek  wodny  od  PGR  Robity,  w 
kierunku zasilenia stawu i powstaje tam coraz większa wyrwa.

● Pan Dyrektor Łukaszuk powiedział, że prawidłowo, jeżeli zgłaszany jest 
wniosek,  to  ktoś  powinien  przygotować  pewną  organizację  ruchu. 
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach ....., organ 
zarządzający ruchem może powołać komisję w sprawie zaopiniowania 
projektów zmian w organizacji ruchu. Zgodnie z ustawą wniosek musi 
być skierowany na komisję.
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● radny Zbigniew Cieśla pytał,  czy podjęto decyzję dotyczącą remontu 
mostka w Aniołowie.

● Pan  Łukaszuk  odpowiedział,  że  w  tej  sprawie  skieruje  wniosek  do 
zarządu powiatu.

● Sołtys Sołectwa Rogowo Adam Olędzki pytał, czy droga z Rogowa do 
Aniołowa jest drogą powiatową i kiedy będzie remontowana.

● Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych  odpowiedział,  że  jest  to  droga 
powiatowa. Nie określił, kiedy ta droga będzie remontowana.

Następnie głos zabrał Wicestarosta Elbląski Pan Maciej Romanowski 
stwierdzając,  że  inwestycje  i  remonty  są  bardzo  drogie  i  wydatkowanie 
środków finansowych przez powiat musi być bardzo rozważne. Uważa, że 
część ulic powiatowych w mieście powinny mieć charakter ulic gminnych, a 
część wojewódzkich. Dobrze sprzedają się tematy nadkanałowe, złożyli około 
20 projektów inwestycyjnych w tematach drogowych.
Jeżeli chodzi o Pasłęk chcieliby wrócić do negocjacji i  wspólnych remontów 
chodników.

Największym  problemem  w  powiecie  jest  przejęcie  Szpitala 
Powiatowego  w  Pasłęku  przez  Szpital  Wojewódzki  w  Elblągu.  Stosowne 
specjalistyczne  komisje  zakończyły  prace  i  widzą  możliwość  takiego 
połączenia.  W  chwili  obecnej  oczekują  na  stanowisko  Marszałka  w  tej 
sprawie. To połączenie szpitala może kosztować, dlatego w tym roku nastąpi 
emisja obligacji w kwocie 3 mln zł. ( 2 mln zł. na inwestycje drogowe i 1 mln 
zł. na inne inwestycje, np: oświatowe). Obligacjami należałoby zabezpieczyć 
tematy inwestycyjne i na pewno pojawią się wolne środki, które będzie można 
„przesuwać”. Dlatego też Pan Wicestarosta apelował o twórczą dyskusję i 
wspólne działanie,  bo może kilka tematów będzie realizowanych na ziemi 
pasłęckiej.

W  dalszej  części  Burmistrz  Pasłęka  Pan  Wiesław  Śniecikowski 
poinformował, że na obszarze województwa jest 116 gmin, 18 powiatów i 2 
samorządy miejskie i  każdy z tych samorządów lobbuje. Nam od wielu lat 
udaje  się  przekonywać  samorząd  wojewódzki,  aby  wspólnie  rozwiązywać 
nasze problemy inwestycyjne. Przykładem jest wyremontowana droga Krasin 
Śliwice, inwestycja związana z budową ronda, o której mówi się od siedmiu 
lat. Na tą inwestycję w latach 2008 – 2009 gmina dofinansuje po 150 tys zł. 
W przyszłości, jeżeli będzie wykonane rondo zostanie właściwie rozwiązany 
ruch.  W konsekwencji  wpłynie  też  na rozwiązanie  problemu mieszkańców 
ulicy  Sprzymierzonych.  Burmistrz  poinformował  o  spotkaniu  przy  udziale 
Pana  Starosty,  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  z  mieszkańcami  tej 
ulicy, którzy sygnalizowali, aby zmniejszyć ruch.
Łatwiej  współpracuje  się  z  Zarządem  Dróg  Wojewódzkich,  ponieważ 
dysponuje większymi środkami i jeżeli od 1.01.2008 r. ul. Sprzymierzonych 
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zostanie przejęta przez ZDW, będzie można w drodze negocjacji i wspólnych 
działań dokonać przebudowy tej ulicy z jednoczesnym wykonaniem chodnika.
Odnośnie  wykonania  remontu  drogi  nr  505  Burmistrz  działa  wspólnie  z 
samorządami  Młynar,  Fromborka  i  Godkowa.  W  tej  sprawie  złożono 
kilkanaście  wniosków na  ręce  poprzedniego  Marszałka  Pana  Ryńskiego  i 
obecnego Marszałka Pana Protasa. To co mówił Pan Dyrektor ZDW należy 
przygotować  wniosek,  aby  inwestycja  ta  była  finansowana  ze  środków 
finansowych Programu Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Dobrze  układa  się  również  współpraca  z  samorządem powiatu  dotycząca 
wspólnego wykonywania chodników.  Pozostaje do wykonania dokończenie 
ul.  Bankowej,  Zwycięstwa,  rozpoczęcie  ul.  3-go  Maja  i  Strażackiej.  Pan 
Starosta złożył zapewnienie, że do końca czerwca br. ten problem ma być 
rozwiązany. Starostowo zakupi polbruk, a gmina położy.
Burmistrz poinformował, że w najbliższym czasie przekaże radnym materiały 
dotyczące przejęcia dróg przez gminę. Drogi gminne nie będą finansowane 
ze  środków  unijnych.  Na  37  km  dróg  gminnych  tylko  2,7  km  jest  dróg 
utwardzonych asfaltowych.

Na zakończenie swojej wypowiedzi Burmistrz podziękował Dyrektorowi 
Zarządu Dróg Powiatowych za dotychczasową współpracę.
  
Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił 30-to minutową przerwę. Po przerwie 
wznowiono obrady.
Podczas obrad obecnych było 19 radnych.
 
Ad. pkt 11

W tym punkcie przedstawiciele Grupy Doradczej „PRIMUS” w Olsztynie 
P.  Szymon  Grzędziński  i  P.  Karol  Tomaszewski  przedstawili  wstępne 
założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Pasłęka na lata 2007 
– 2013  - załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 12
Rada  Miejska  przyjęła  przedstawione  oferty  przedsięwzięć 

rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych na sezon wakacyjny 2007.
Powyższe  oferty  stanowią  załączniki  Nr  7,8,9,10,11,12,13,14,15  do 
niniejszego protokółu.

Radny  Piotr  Wojciechowski  zwrócił  się  z  prośbą  o  wywieszenie  na 
wsiach plakatów dotyczących proponowanych ofert przedsięwzięć na sezon 
wakacyjny 2007.

Ad. pkt 13
W  głosowaniu  za  podjęciem  uchwały  w  sprawie  zmiany  Statutu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku było 19 radnych.
Uchwała Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie  stanowi 
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załącznik Nr 16 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 14
W głosowaniu za podjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwalonym 

na 2007 rok budżecie Gminy Pasłęk było 17 radnych, 2 osoby wstrzymały się 
od głosu.
Uchwała Nr V/31/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 15
W  sprawie  projektu  uchwały  dotyczącej  zaciągnięcia  kredytu 

długoterminowego przez Gminę Pasłęk głos zabrał  radny Zbigniew Cieśla, 
który  zawnioskował  ,  aby  Rada  Miejska  wyraziła  zgodę  na  zaciągnięcie 
długoterminowego kredytu w kwocie 7 mln zł. i z tego 2 mln zł. przekazać na 
wodociągi wiejskie.

W głosowaniu za powyższym wnioskiem radnego Zbigniewa Cieśli było 
2 radnych, 13 radnych przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

W głosowaniu za podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 
długoterminowego w kwocie 5 mln zł. przez Gminę Pasłęk było 17 radnych ,2 
radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 16
W głosowaniu za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie  porozumienia  z  Województwem  Warmińsko  –  Mazurskim  w 
Olsztynie w sprawie partycypacji w kosztach przebudowy skrzyżowania dróg 
było 18 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Uchwała Nr V/33/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 17
W głosowaniu za podjęciem uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy –  Miasta  i  Gminy Pasłęk  było  17 
radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Uchwała Nr V/34/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 18
W głosowaniu 17 radnych „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu, radni 

podjęli  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  I/1/06  Rady  Miejskiej  w 
Pasłęku  z  dnia  27  stycznia  2006  r.  dotyczącej  określenia  sposobu 
zarządzania, zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych 
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na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
Uchwała Nr V/35/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 21 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 19
Po wydaniu pozytywnych opinii przez przewodniczących stałych komisji 

RM  ,  Rada  Miejska  w  Pasłęku  zajęła  pozytywne  stanowisko  w  sprawie 
wniosku mieszkańców miejscowości Anglity o utworzenie nowego sołectwa 
Anglity poprzez podział istniejącego Sołectwa Gulbity.
Wniosek mieszkańców miejscowości Anglity o utworzenie nowego sołectwa 
Anglity stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 20
W tym punkcie radny Zbigniew Cieśla zwrócił się z prośbą do radnych o 

wsparcie projektu Planu Odnowy Sołectwa Aniołowo.
W  głosowaniu  za  podjęciem  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Planu 

Odnowy Sołectwa Aniołowo „Nasza Mała Strategia” było 19 radnych.
Uchwała Nr V/36/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 23 do niniejszego protokółu.  

Ad. pkt 21
Na  interpelację  radnego  Waldemara  Wielgosza  Burmistrz  poprosił  o 

udzielenie  odpowiedzi  Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Sportu  i  Rekreacji  w 
Pasłęku Jerzego Przedpełskiego.
Dyrektor  MOSiR  powiedział,  iż  nie  ulega  wątpliwości,  że  molo  wymaga 
remontu,  które  na  bieżąco  jest  naprawiane.  Połamane  drabinki  zostaną 
naprawione i pomalowane.

W sprawie pierwszej   interpelacji  radnej  Janiny  Rapackiej  Burmistrz 
odpowiedział, że zwróci się do Telekomunikacji Polskiej S.A. w Elblągu.
Ponadto Burmistrz będzie czynił starania, aby w miarę możliwości poprawić 
chodnik przy drodze wojewódzkiej (ul.Kraszewskiego), na który wjechał TIR.

Odnośnie  interpelacji  radnego  Piotra  Wojciechowskiego  dotyczącej 
zabezpieczenia  środków finansowych  na  2008  rok  na  pomoc  w  budowie 
systemu kanalizacyjnego na terenach popegerowskich (Dargowo) Burmistrz 
poinformował, że zostanie rozważona przy projektowaniu budżetu.

Odpowiadając  na  interpelację  radnej  Alicji  Litwin  Burmistrz 
odpowiedział, że rowy przy torach kolejowych i przejazdach musi wykaszać 
PKP.  Jeżeli  PKP  tego  nie  wykona  Burmistrz  prosi  radną  o  przekazanie 
informacji.

Na  drugą  interpelację  odpowiedzi  udzielił  Pan  Jerzy  Oryl,  który 
stwierdził, że ustawa o czystości i porządku mówi dokładnie, co rozumiemy 
pod pojęciem słowa „właściciel nieruchomości”. Odczytał punkt 5 tej ustawy.

Jeżeli  chodzi  o  pierwszą  interpelację  radnego  Zbigniewa  Cieśli, 
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Burmistrz  poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  jesteśmy  na  etapie 
sporządzania dokumentacji projektowej, technicznej i wykonawczej. Przetarg 
na realizację zadania budowa przyłączy wodociągowych zostanie ogłoszony 
w  2008  roku.  Mieszkańcy  Gołąbek  zostali  poinformowani  o  warunkach 
budowy przyłączy wodociągowych i przykanalików sanitarnych. W tej sprawie 
odbyły  się  dwa  spotkania.  Wpłynęło  25  podań  od  mieszkańców  o 
przyłączenie  ich  nieruchomości  oraz  uwzględnienie  w  dokumentacji 
projektowej i  będzie to robił  wykonawca kompleksowo.  Zostały podpisane 
umowy między stronami.  
Jeżeli  chodzi  o  budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków w Aniołowie 
Burmistrz  odpowiedział  niech  mieszkańcy  budują,  ale  czy  to  będzie 
sfinansowane znajdziemy odpowiedź w budżecie gminy na 2008 rok.

W  sprawie   interpelacji  radnego  Henryka  Piotrowskiego  dotyczącej 
postawienia  trzech  ławek  na  dworcu  w  Zielonce  Pasłęckiej,  w  przyszłym 
tygodniu zostanie skierowane pismo do PKP.

Na interpelację radnego Marka Łachmańskiego wcześniej odpowiedzi 
udzielił Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Na  pytanie  radnego  Krzysztofa  Kopańskiego  odpowiedział  Krzysztof 
Guzek Kierownik Referatu EPiRG stwierdzając, że w okresie wakacyjnym jest 
bardzo małe zainteresowanie przedszkolami. W tym roku też są prowadzone 
zapisy  i  do  chwili  obecnej  zgłoszono  11  dzieci.  Podczas  wakacji  będzie 
zapewniona opieka w Przedszkolu Samorządowym Nr 2. 

Odpowiadając na interpelację radnemu Janowi Świderskiemu Burmistrz 
odpowiedział,  że prawdopodobnie zostanie ustawiony znak zakazu wjazdu 
samochodom ciężarowym powyżej 8 ton na budujące się drogi (ul. Krzywa).

Na  interpelację  radnego  Mariana  Matuszczaka  odpowiedzi  udzielił 
Kierownik  Referatu  BGK  Eugeniusz  Andrusewicz  informując,  że  po 
skończeniu robót ziemnych na określonym odcinku ul. Partyzantów zostanie 
dokończona naprawa drogi przebiegającej przy działkach.

Ad. pkt 22
W  sprawie  pytania  Sołtysa  Sołectwa  Rogowo  Adama  Olędzkiego 

odpowiedział wcześniej Pan Łukaszuk, ale faktycznie nie określił, kiedy droga 
Rogowo – Pomorska Wieś będzie remontowana. 

Na pytanie Sołtysa Sołectwa Dargowo Czesława Owerko odpowiedzi 
udzielił  Kierownik  Referatu  BGK  Eugeniusz  Andrusewicz  informując,  że 
dokonał wizji lokalnej w terenie i stwierdził, iż (szopka) budynek gospodarczy 
o  konstrukcji  drewnianej  jest  zlokalizowany na  drodze  gminnej,  natomiast 
ogródek jest ogrodzony płotem z siatki metalowej. Ten płot również ustawiony 
został  na  terenie  gminnym,  gdzie  jest  wyznaczona  droga  dojazdowa.  Do 
środy, tj.20.06.br. Pan sołtys otrzyma odpowiedź na złożone pismo.

Ad. pkt 23 
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W punkcie sprawy różne:
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Paździor odczytał pismo Prezesa 

Sądu Okręgowego w Elblągu informujące, iż Kolegium Sądu Okręgowego w 
Elblągu uchwałą z dnia 24 maja 2007 roku ustaliło  liczbę ławników,  która 
powinna  być  wybrana  na  kadencję  2008  –  2011  przez  Radę  Miejską  w 
Pasłęku – załącznik Nr 24 do niniejszego protokółu.

Radny Zbigniew Cieśla  podziękował  za  pomoc  w  zorganizowaniu  w 
dniu 9.VI.br. III Zlotu Miłośników Aniołowa.

Ad. pkt 24
Obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Pasłęku trwały od godziny 10.00 do 

godziny 15.20.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku

              mgr Stanisław Paździor

Sekretarz Obrad:
Marian Matuszczak

Protokółowała:
K. Holeniewska 
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