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

z obrad VI sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2006 – 2010 w dniu 
30 marca 2007 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Ad. pkt 1 i 2
Obrady  VI  sesji  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  kadencji  2006  –  2010 

otworzył  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Stanisław  Paździor  witając 
wszystkich przybyłych na sesję.

Obrady były prawomocne, bowiem uczestniczyło 21 radnych.
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  radną  Alicję  Litwin,  która  wyraziła  zgodę. 
Innych kandydatur radni nie zgłosili.

W głosowaniu za kandydaturą radnej Alicji  Litwin do pełnienia funkcji 
sekretarza obrad było 20 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. pkt 4
Do  przedstawionego  porządku  sesji  Przewodniczący  Rady  Miejskiej 

zaproponował w punkcie 26 – Sprawy różne dopisać: informacja dotycząca 
terminu następnej sesji Rady Miejskiej, odczytanie wniosku sołtysa Sołectwa 
Gulbity  w sprawie  utworzenia  nowego sołectwa Anglity,oraz  głos  zabierze 
radny Pan Marian Matuszczak.

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

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

Ad. pkt 5
W  głosowaniu  za  przyjęciem  protokółu  z  poprzedniej  sesji  było  21 

radnych.

Ad. pkt 6
W tym punkcie Burmistrz Pasłęka Pan Wiesław Śniecikowski podpisał 
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umowy z następującymi  stypendystami, którzy otrzymają stypendia sportowe 
na rok 2007, jak niżej:

● Pan Tomasz Frank,
● Pan Radosław Kurgan,
● Pan Michał Przystasz,
● Pan Maciej Szuchyta,
● Pan Paweł Wołczecki,
● Pan Kamil Kisieniowski,
● Pan Maciej Rapacki

W  związku  z  zawodami  sportowymi  nieobecne  na  sesji  były  Panie 
Urszula Jasińska i  Żaneta Cieśla,  z  którymi  umowy zostaną podpisane w 
terminie późniejszym.

Następnie  Burmistrz  poinformował,  że  zgodnie  z  uchwałą  Rady 
Miejskiej  w  Pasłęku  z  29  grudnia  2006  roku  w  sprawie  stypendiów 
sportowych  przyznawanych  za  wybitne  osiągnięcia  we  współzawodnictwie 
sportowym,  stypendia  mogą  być  przyznawane  zawodnikom  będącym 
uczniami  lub  studentami  poniżej  24  roku  życia,  należącym  do  klubów 
sportowych działających na terenie gminy Pasłęk.
 W tym punkcie Prezes KS „Polonia” Pan Mirosław Plawgo podziękował 
w imieniu swoim, działaczy Klubu Sportowego „Polonia” oraz zawodników za 
przyznanie stypendium sportowcom.

Ad. pkt 7
Sprawozdanie  z  prac  Burmistrza  Pasłęka  w  ostatnim  okresie 

międzysesyjnym wygłosił Burmistrz Pasłęka Pan Wiesław Śniecikowski.
W tym punkcie pytań ze strony radnych nie było.
Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym 
stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 8 
W punkcie zapytania i interpelacje radnych głos zabierali:

● radny  Marek  Łachmański  –  proponował  rozważyć  możliwość 
postawienia  znaku  wskazującego  drogę  w  kierunku  na  Ornetę, 
ponieważ kierowcy jadąc z Elbląga do Ornety gubią się.

● radny  Waldemar  Wielgosz  –  wnioskował  o  ułożenie  polbruku  na 
wjeździe  między  cukiernią  Państwa  Bieńkowskich,  a  sklepem 
sportowym.  Kiedy pada deszcz robi  się  tam „jezioro”.  W tej  sprawie 
rozmawiał  z  Panem  Chomnickim,  który  powiedział,  że  dostarczy 
materiał.  Wnioskował też o poprawienie przekrzywionego znaku przy 
pierwszym wjeździe od strony Ostródy do Pasłęka.

● radny Tadeusz  Jedlikowski  –  złożył  na  piśmie  19 interpelacji  w celu 

                                                                                                                                                         2



udzielenia odpowiedzi, zastrzegając sobie, że jeżeli nie będzie 
zadowolony z odpowiedzi na następnej sesji odczyta.
Interpelacje radnego Tadeusza Jedlikowskiego stanowią załącznik Nr 6 

         do niniejszego protokółu.
● radny Zbigniew Cieśla – na poprzedniej sesji poruszył temat dotyczący 

zwodociągowania wsi  Rogowo. Woda do tej  miejscowości  dowożona 
jest beczkowozami. Prosi Radę o zajęcie się tym tematem w sposób 
szczególny. Pytał, czy były w tej sprawie spotkania z Wójtem Milejewa i 
jakie są efekty rozmów.

● radny Mariusz Ferek – złożył formalny wniosek, aby interpelacje, które 
dotyczą  naszych  spraw  wspólnych  odczytywać,  ewentualnie 
przekazywać  radnym.  Chce  również  otrzymywać  odpowiedzi  na 
interpelacje.

● radna  Janina  Rapacka  –  wnioskowała  o  postawienie  znaku 
informacyjnego  (  osiedle  zabudowane)  na  ul.  Kochanowskiego. 
Zwróciła  uwagę  na  brak  chodnika  przy  ul.  Traugutta,  który  jest 
niezbędny i o który proszą mieszkańcy.

● radny Marian Matuszczak – poinformował,  że mieszkańcy ul. Bankowej 
zgłosili zagrażające, zwisające konary drzew nad linią energetyczną w 
okolicach Banku PKO.

● radny  Krzysztof  Kopański  –  kilka  pytań  skierował  do  Dyrektora 
Przedsiębiorstwa  Usług  Wodno  –  Kanalizacyjnych  w  Pasłęku  Pana 
Andrzeja  Strzelińskiego.  Pytał,  dlaczego  jest  bardzo  niskie  ciśnienie 
wody po awarii na ul. Augustyna Steffena. Jeżeli są długie niedobory 
wody  należałoby  informować  mieszkańców  o  awarii  i  po  ośmiu 
godzinach  dostarczać  wodę  beczkowozami  na  osiedla.  Ekipa  Pana 
Strzelińskiego powinna wyrównywać zagłębienia powstałe po awariach. 
Pytał, jakiej jakości jest woda po podłączeniu stacji uzdatniania wody i 
chce  uzyskać  kopię  badań.  Radny  poparł  wniosek  P.  Rapackiej, 
stwierdzając,  że  miasto  powinno  w  sposób  merytoryczny  zająć  się 
Osiedlem „Zarzecze”.

Ad. pkt 9
Zapytania i wnioski sołtysów.

● sołtys  Sołectwa  Rogowo Adam Olędzki  –  powiedział,  że  ma żal  do 
pasłęckiej  policji,  która  nie  reaguje  na  doniesienia  związane  z 
zastraszaniem i „najeżdżaniem” samochodami na dzieci wracające ze 
szkoły. 

● sołtys Sołectwa Krasin Czesław Frączek - stwierdził, że wynagrodzenie 
sołtysów za pobór podatków od rolników jest bardzo krzywdzące. Złożył 
formalny wniosek, aby wynagradzać sołtysów za wpłaty dokonywane 
przez  sołtysa  do  kasy  urzędu  i  za  rolników,  którzy  indywidualnie 
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dokonują tej wpłaty.
● sołtys  Sołectwa  Gołąbki  Irena  Zbróg  –  wnioskowała  o  postawienie 

znaku oznaczenia miejscowości Gołąbki oraz postawić znak 

ograniczenia prędkości.
● sołtys Sołectwa Brzeziny Marzena Choma – pytała, dlaczego Brzeziny 

otrzymały  tylko  jeden  transport  kruszywa.  Wnioskowała  o  wycięcie 
konarów drzew przy rowach.

Ad. pkt 10
W głosowaniu 19 radnych „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu, radni 

podjęli  uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/86/06 Rady Miejskiej w 
Pasłęku  z  dnia  29  grudnia  2006  roku  dotyczącej  uchwalenia  planu  pracy 
Rady Miejskiej w Pasłęku na I półrocze 2007 roku.
Uchwała Nr II/6/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 11
W tym punkcie Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Paździor 

udzielił  głosu  radnemu  Rady  Powiatu  Elbląskiego  Panu  Tomaszowi 
Marcinkowskiemu,  który  podziękował  Burmistrzowi  za  usunięcie 
zdewastowanej ruiny przy Placu Św. Wojciecha. Chciałby również, aby w tym 
roku  ujrzał  grupę  remontową  zakładającą  dach  na  ruinie  przy  Wysokiej 
Bramie. Zwrócił się z prośbą do Burmistrza o zainteresowanie się odcinkiem 
drogi  wjazdowej na teren Zespołu Szkół  Ekonomicznych i  Technicznych w 
Pasłęku, którą trzy lata temu Starostwo Elbląskie przekazało Gminie Pasłęk. 
Droga ta nie jest sprzątana przez odpowiednie służby. Poinformował również, 
że kilka rolników zwróciło się do niego z prośbą, aby coś zrobić w temacie 
dopłat  gruntowych  dla  rolników.  Otrzymał  informację,  że  przyczyną 
niewypłacania  tych  dopłat  są  problemy  w  Agencji  Restrukturyzacji  i 
Modernizacji  Rolnictwa.  Po  interwencji  został  zapewniony,  że  rolnicy 
otrzymają dopłaty do końca czerwca br.  Radny sugerował, czy nie można 
byłoby  stworzyć  na  terenie  Pasłęka  filii  wydziału  komunikacji.  Temat  ten 
poruszył u Wicestarosty, który odpowiedział, że Starostwo nie ma podstaw do 
stworzenia takiego wydziału komunikacji, ponieważ nie ma żadnych skarg ze 
strony mieszkańców i powiedział, aby w tym temacie złożyć interpelację na 
najbliższej sesji Rady Powiatu.

Następnie  rozpoczęła  się  dyskusja  na  temat  stanu  bezpieczeństwa, 
porządku  publicznego  i  utrzymania  czystości  na  terenie  Miasta  i  Gminy 
Pasłęk, w której głos zabierali :

● Pan  Mariusz  Darabasz  –  Komendant  Miejski  Policji  w  Elblągu  – 
odnośnie  interpelacji  sołtysa Sołectwa Rogowo zapytał,  czy problem 
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został zgłoszony do jednostki policji i kiedy. Sołtys odpowiedział tu, że 
sprawa została zgłaszana wczoraj. Komendant zobowiązał się   sprawę 
dokładnie wyjaśnić i poinformować Burmistrza. Następnie przedstawił w 
formie multimedialnej dane odnośnie funkcjonowania policji w I kwartale 

2007 roku. Stwierdził, że w ciągu 3 lat notuje się spadek przestępstw 
kryminalnych,  kradzieży  rzeczy  cudzej,  kradzieży  z  włamaniem. 
Wykrywalność  na  terenie  miasta  Elbląg  i  powiatu  wynosi  72,2  %. 
Wszystkie rozboje na terenie Pasłęka zostały wykryte. Pan Komendant 
zapewnił, że zostaną zmienione działania prewencyjne i będzie widać 
policję na ulicach.

● radny Edward Skalij podziękował za dobrze układającą sie współpracę 
z pasłęcką policją. Również słowa uznania dla pasłęckiej policji wyraził 
radny Marek Łachmański.

● Pan Edward Szydłowski  – Komendant  Komisariatu Policji  w Pasłęku 
przedstawił  w  formie  multimedialnej  sprawozdanie  z  działalności 
Komisariatu Policji w Pasłęku oraz informację o stanie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego w 2006 roku –  załącznik  Nr  8  do niniejszego 
protokółu.

● Pan Krzysztof Grygo – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
w Elblągu poinformował o zwiększonej ilości etatów o 9 osób w JRG w 
Pasłęku, w której nastąpiły zmiany kadrowe. Dowódcą JRG został Pan 
Mirosław Czyszejuk, natomiast zastępcą Pan Tomasz Marcinkowski. W 
Pasłęku został zlikwidowany punkt alarmowy, który mieści się obecnie 
w Elblągu.
Radni  pozytywnie  ocenili  stan  bezpieczeństwa,  porządku 
publicznego  i  utrzymania  czystości  na  terenie  Miasta  i  Gminy 
Pasłęk.
W tym punkcie dyskutowano również na temat bezpańskich psów.
Pani Magdalena Podlasz – Lekarz Weterynarii stwierdziła, iż często się 

zdarza,  że  bezpańskie  psy  mają  swoich  właścicieli.  Przychodnia 
Weterynaryjna nie ma możliwości przetrzymywania psów i nie ma możliwości 
otwarcia schroniska dla zwierząt. Uważa, że zwierzęta należałoby oznakować 
w sposób stały.

Pani  Barbara  Zarudzka  –  Wiceprezes  Warmińsko  –  Mazurskiego 
Stowarzyszenia  Obrońców  Praw  Zwierząt  im.  Św.  Franciszka  z  Asyżu 
poinformowała, że terenem działania stowarzyszenia jest obszar całej Polski 
ze  szczególnym uwzględnieniem województwa  warmińsko  –  mazurskiego. 
Swoim  zasięgiem  planują  objąć  również  wsie.  Głównym  celem 
stowarzyszenia jest działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i 
kształtowania właściwych postaw do zwierząt jako do dobra narodowego.

Pani  Krystyna  Janczewska  –  Sekretarz  Warmińsko  –  Mazurskiego 
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Stowarzyszenia  Obrońców  Praw  Zwierząt  poinformowała,  iż  w  zakresie 
ochrony praw zwierząt na terenie miasta chcą współpracować ze szkołami, 
kołami łowieckimi, Strażą Miejską, Policją, prasą lokalną, radiem „Quo Vadis, 
z lekarzami weterynarii i z prawnikami.

Radny Piotr Wojciechowski powiedział, że jeżeli radni do tematu 

bezpańskich psów mają podejść poważnie, to uważa na przykładzie swojej 
miejscowości, że ludzi, którzy nie dbają o swoje psy należy karać.

Radny Henryk Żukowski uważa, że należy znaleźć jakieś miejsce, gdzie 
te  psy mogłyby zamieszkać i  przebywać.  Apeluje,  aby podpisać umowę z 
jakimś schroniskiem i w ten sposób problem należałoby rozwiązać.   

Ustalono,  że  temat  związany  z  bezpańskimi  psami  zostanie 
poruszony na kolejnej sesji.

W  celu  wspólnego  rozwiązania  sprawy  bezpańskich  psów,  w 
przyszłym  tygodniu  Burmistrz  nawiąże  współpracę  z  władzami 
Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Obrońców Praw Zwierząt im. 
Św. Franciszka z Asyżu.
Podczas obrad obecnych było 19 radnych.

Ad. pkt 12
W  głosowaniu  19  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

zatwierdzenia zasad naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone 
przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku od 2007 
roku.
Uchwała Nr II/7/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 13
W sprawie  przedłożonego  ponownie  radnym projektu  uchwały  Rady 

Miejskiej dotyczącej zmiany uchwalonego na rok 2007 budżetu Gminy Pasłęk 
głos  zabrał  radny  Krzysztof  Kopański,  który  zwrócił  się  z  prośbą,  aby 
materiały nie trafiały na posiedzenia komisji przed sesją. Służby finansowe 
powinny  pracować  sprawniej  i  merytorycznie.  Materiały  powinny  być 
przygotowane w sposób profesjonalny.

Skarbnik Gminy Bożena Adamczyk poinformowała, że na wszystkich 
posiedzeniach komisji rozdała materiały i przeprosiła za błąd techniczny.

Następnie głos zabrał  Kierownik Referatu Organizacyjnego Stanisław 
Miklusz,  który  powiedział  iż  często  się  zdarza,  że  są  kwestionowane 
zgłaszane zmiany do projektów uchwał na sesje. Każdy radny może zgłosić 
zmiany  do  projektów  uchwał  i  to  jest  prawo  niepodważalne,  jak  również 
Burmistrz zgodnie z prawem może zmienić treść projektu uchwały. Natomiast 
Rada ma kontrolę nad ostatnią treścią projektu uchwały.

W głosowaniu 17 radnych „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu, radni 
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podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2007 budżetu Gminy. 
Uchwała Nr II/8/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 14
W głosowaniu 19 radnych „za”, radni podjęli uchwałę w sprawie poboru 

podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.
Uchwała Nr II/9/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 11 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 15
W  głosowaniu  19  radnych  „za”,  radni  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

utworzenia  rachunków  dochodów  własnych  w  jednostkach  budżetowych 
Gminy Pasłęk.
Uchwała Nr II/10/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 12 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 16
W sprawie projektu uchwały dotyczącej przystąpienia do opracowania 

Planu  Rewitalizacji  Miasta  Pasłęka  głos  zabrał  radny Krzysztof  Kopański, 
który złożył formalny wniosek, aby wyznaczyć społecznego pełnomocnika ds. 
rewitalizacji oraz powołać społeczny zespół zadaniowy.

W  głosowaniu  za  powyższym  wnioskiem  radnego  Krzysztofa 
Kopańskiego było 4 radnych, 12 radnych przeciw, 3 osoby wstrzymały się od 
głosu.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rewitalizacji Miasta 
Pasłęka.

W głosowaniu 14 radnych „za”, 1 osoba przeciw, 4 osoby wstrzymały 
się od głosu, radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania 
Planu Rewitalizacji Miasta Pasłęka.
Uchwała Nr II/11/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 13 do niniejszego protokółu.

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

przystąpienia  do  aktualizacji  Planu  Rozwoju  Lokalnego  Miasta  i  Gminy 
Pasłęk.
Uchwała Nr II/12/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 14 do niniejszego protokółu.
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Ad. pkt 18
W  tym  punkcie  radny  Mariusz  Ferek  pytał,  czy  Strategia  Rozwoju 

Miasta  i  Gminy  Pasłęk  była  wykonywana  na  podstawie  umowy  i  ile 
kosztowała. Zdaniem radnego nikt do strategii „nie zaglądał”, nie realizował 
jej i należałoby uchylić tą uchwałę i nie tworzyć dodatkowych planów.

Burmistrz odpowiedział, że w 2001 roku został ogłoszony przetarg na 
opracowanie strategii i była wykonana na podstawie umowy. Strategia jest o 
charakterze politycznym i obrazuje rozwój społeczno – gospodarczy gminy. 
Od 1 stycznia br.  wszystkie gminy mają obowiązek sporządzenia strategii. 
Burmistrz zobowiązał się, że na następną sesję przygotuje więcej informacji 
dotyczących  obowiązków  w  zakresie  planowania  strategicznego  Miasta  i 
Gminy Pasłęk.

Radny Krzysztof Kopański proponował, aby temat odłożyć na następną 
sesję.

Natomiast Radny Henryk Żukowski powiedział, że Burmistrz wie, jakie 
akty prawne potrzebne są do pracy i proponował przyjąć uchwałę w kształcie, 
w jakim została przekazana radnym.

Inspektor  w  Referacie  EPiRG  Piotr  Szczepkowski  wyjaśnił,  że  plan 
rewitalizacji miasta, plan rozwoju lokalnego miasta, strategia są dokumentami 
niezbędnymi do otrzymania środków z Unii Europejskiej.

W głosowaniu 16 radnych „za”, 3 osoby wstrzymały się od głosu, radni 
podjęli  uchwałę  w  sprawie  przystąpienia  do  aktualizacji  Strategii  Rozwoju 
Miasta i Gminy Pasłęk.
Uchwała Nr II/13/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 15 do niniejszego protokółu.
  
Ad. pkt 19

W tym punkcie radny Tadeusz Jedlikowski  złożył  formalny wniosek, 
aby punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Planu Odnowy 
Sołectwa  Aniołowo  „Nasza  Mała  Strategia”  odłożyć  na  następną  sesję  i 
jeszcze dopracować.

Przewodniczący Rady zapytał, dlaczego takiego wniosku nie było, kiedy 
był uchwalany porządek obrad.

Radny Henryk Żukowski proponował ten projekt uchwały przegłosować 
gdyż  porządek  obrad  został  zatwierdzony.  Zdaniem  radnego  Tadeusza 
Jedlikowskiego wnioskodawca zawsze może wniosek swój wycofać.

Głos  zabrał  radny  Zbigniew  Cieśla,  który  powiedział,  że  dokładnie 
przeanalizował  materiały  dostarczone  radnym  i  w  żaden  sposób  budżet 
gminy,  ani  powiatu  nie  jest  zobligowany  do  finansowania  tych  zadań. 
Stwierdził,  że nie są przygotowani zawodowo do opracowania tej  strategii. 
Dobrze  byłoby  aby  znaleźli  się  ludzie  dobrej  woli,  którzy  znają  się  na 
projektach i udzielą im pomocy. Radny uważa, że należy uczciwie do tego 
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podejść i zdjąć z porządku obrad.
Wobec argumentów, które usłyszał radny Henryk Żukowski nie upierał 

się, aby zdjąć z porządku obrad punkt 19.
W głosowaniu 16 radnych „za”, 3 osoby wstrzymały się od głosu, radni 

zdjęli z porządku obrad sesji punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie 

uchwalenia Planu Odnowy Sołectwa Aniołowo  „Nasza Mała Strategia”.
 
Ad. pkt 20

W głosowaniu 19 radnych „za”, radni podjęli uchwałę w sprawie zbycia 
nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta i Gminy Pasłęk.
Uchwała Nr II/14/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 16  do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 21
W głosowaniu 18 radnych „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni 

podjęli uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Pasłęku.
Rada  nadała  nowym  ulicom,  w  nowo  projektowanym  osiedlu 

mieszkaniowym  położonym  na  terenie  między  ulicami  Partyzantów  – 
Spacerową - Kopernika w Pasłęku, oznaczonych na załączniku graficznym 
literami od „A” do „C” nazwy:
− ulicy oznaczonej na mapie literą „A” nazwę  : Dębowa
− ulicy oznaczonej na mapie literą „B” nazwę  : Brzozowa
− ulicy oznaczonej na mapie literą „C” nazwę  : Wiśniowa
Uchwała Nr II/15/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 17 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 22
W  tym  punkcie  radny  Tadeusz  Jedlikowski  pytał,  czy  propozycja 

nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu była konsultowana z mieszkańcami.
Burmistrz  odpowiedział,  że  konsultacji  nie  było,  ale  wzorem  innych 

miast chcielibyśmy nadać temu osiedlu nazwę imieniem „Jana Pawła II”.
W głosowaniu 18 radnych „za”, 1 osoba przeciw, radni podjęli uchwałę 

w sprawie nadania nazwy osiedlu mieszkaniowemu w mieście Pasłęku.
Rada  nadała  nowo  projektowanemu  osiedlu  mieszkaniowemu 

położonemu na terenie pomiędzy ulicami Partyzantów – Spacerową – 
Kopernika nazwę imieniem „Jana Pawła II”.
Uchwała Nr II/16/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 18 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 23
Radni  w  głosowaniu  19  radnych  „za”  podjęli  uchwałę  w  sprawie 

powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
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Uchwała Nr II/17/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 
załącznik Nr 19 do niniejszego protokółu.

Radni  w  głosowaniu  19  radnych  „za”  podjęli  uchwałę  w  sprawie 
powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Uchwała Nr II/18/07 Rady Miejskiej w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi 

załącznik Nr 20 do niniejszego protokółu. 
 

Ad. pkt 24
Na interpelację radnego Marka Łachmańskiego dotyczącą ustawienia 

znaku wskazującego drogę z Elbląga na Ornetę Burmistrz odpowiedział, że 
zwróci się do zarządcy tej drogi.

W  sprawie  pierwszej  interpelacji  radnego  Waldemara  Wielgosza 
dotyczącej ułożenia polbruku na wjeździe między cukiernią P. Bieńkowskich, 
a sklepem sportowym, Burmistrz  proponuje  zorganizować  spotkanie  z 
właścicielami  tych  sklepów,którzy  mogliby  wykupić  i  ogrodzić  wjazd. 
Odnośnie  drugiej  interpelacji  wystąpimy  do  Dyrekcji  Generalnej  Dróg 
Krajowych.

Na  interpelacje  złożone  na  piśmie  przez  radnego  Tadeusza 
Jedlikowskiego zostanie udzielona pisemna odpowiedź.

Kierownik Referatu BGK Eugeniusz Andrusewicz udzielił odpowiedzi na 
interpelację  radnego  Zbigniewa Cieśli.  Ustalono,  że  wystąpimy o  wydanie 
warunków na podłączenie Rogowa do miejscowości  Pomorska Wieś. Wójt 
Gminy  Milejewo  odpowiedział,  chcąc  pociągnąć  wodę  uwzględniając  z 
miejscowością Pomorska Wieś i  z  leśniczówką byłoby to 3.975 metrów w 
kierunku  Aniołowa.  Warunki  otrzymaliśmy  w  styczniu  br.,  ale  zarządca 
wodociągów  nie  zapewnia  nam  wody.  W  rozmowie  telefonicznej 
poinformowano, że w przypadku modernizacji stacji uzdatniania wody gmina 
Pasłęk musiałaby partycypować w kosztach modernizacji. W związku z takimi 
warunkami można byłoby realizować wariant podciągnięcia do wodociągu w 
miejscowości  Aniołowo,  ale  nie  jest  to  możliwe z  uwagi  na brak  środków 
finansowych w budżecie gminy. Temat ten wróci na sesję przy projektowaniu 
budżetu  na  2008  rok.  W  miejscowości  Rogowo  jest  16  gospodarstw 
domowych i mieszkają 54 osoby. 

Na interpelację radnego Mariusza Ferka odpowiedzi udzielił Kierownik 
Referatu  Organizacyjnego  Stanisław  Miklusz,  który  poinformował,  iż 
obowiązuje stan prawny na gruncie obowiązującego regulaminu pracy Rady 
Miejskiej w Pasłęku, który stanowi, że generalnie odpowiedzi na interpelacje 
udziela Burmistrz ustnie na sesji, na której interpelacja została zgłoszona. Są 
wyjątki,  że jeżeli  radny zażąda odpowiedzi  na piśmie lub jeżeli  nie da się 
przygotować  odpowiedzi  na  tej  samej  sesji,  na  której  została  zgłoszona 
interpelacja, wtedy udziela się odpowiedzi na piśmie w ciągu 14-tu dni. Nie 
ma  podstawy  prawnej,  aby  odpowiedzi  na  interpelacje  udzielać  osobie 
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trzeciej.  Odpowiedź  może  być  indywidualnie  złożona  radnemu,  który 
interpelował.  Radny  nie  jest  pozbawiony  do  końca  wglądu  w  odpowiedzi 
Burmistrza na interpelacje radnych, a umożliwia mu to ustawa o dostępie do 
informacji publicznych i wtedy osoba wskazana przez Burmistrza w tym trybie 
może udostępnić informację.

Burmistrz  poinformował,  że  odpowiedź na  interpelację  radnej  Janiny 
Rapackiej zostanie udzielona na piśmie.

W  sprawie  interpelacji  radnego  Mariana  Matuszczaka  dotyczącej 
zagrażających  konarów drzew nad  linią  energetyczną  w  okolicach  Banku 
PKO Burmistrz odpowiedział,  że w przyszłym tygodniu Kierownik Referatu 
BGK  Pan  Andrusewicz  zgłosi  tą  sprawę  do  Kierownika  Posterunku 
Energetycznego w Pasłęku.

Na interpelację radnego Krzysztofa Kopańskiego odpowiedział Dyrektor 
PUW-K  w  Pasłęku  Pan  Andrzej  Strzeliński,  który  poinformował,  że 
pracownicy  PUW-K przyjadą  i  zmierzą  ciśnienie  wody  na  przyłączach  na 
wodomierzu. Powiedział też, że awaria jest zdarzeniem losowym i nie sposób 
jest powiadamiać wszystkich mieszkańców o braku dostawy wody nawet w 
internecie, bo może być tak, że nim ukaże się informacja, to awaria będzie 
naprawiona.

Ustosunkowując  się  do  udzielonej  odpowiedzi  przez  Kierownika 
Referatu  Organizacyjnego  Stanisława  Miklusza   radny  Mariusz  Ferek 
stwierdził, że interpelacja jest rzeczą jawną i zgodnie z regulaminem pracy 
Rady  Miejskiej  i  statutem  gminy  każdy  radny  ma  prawo  wystąpić  z 
interpelacją i chce otrzymywać odpowiedzi na interpelacje.     

Ad. pkt 25
Burmistrz  poinformował,  że  w  sprawie  problemu  zgłoszonego  przez 

sołtysa  Sołectwa  Rogowo  wystąpi  z  pismem  do  Komendanta  Miejskiego 
Policji w Elblągu.

Na  pytanie  sołtysa  Sołectwa  Krasin  odpowiedzi  udzieliła  Skarbnik 
Gminy,  która  poinformowała,  że  prowizja  dla  danego  sołtysa  może  być 
wypłacana  za  faktycznie  zebrane  środki  finansowe.  Takie  jest  orzeczenie 
Sądu Najwyższego.

W sprawie prośby sołtysa Sołectwa Gołąbki  Burmistrz  zwróci  się  do 
Zarządu Dróg Powiatowych.

Na pytania sołtysa Sołectwa Brzeziny odpowiedział Kierownik Referatu 
BGK Eugeniusz Andrusewicz informując, że Brzeziny otrzymały tylko jeden 
transport kruszywa, ponieważ ta droga jest w dobrym stanie. Jeżeli chodzi o 
wycinkę  krzewów to  być może będzie  zatrudniona  osoba w ramach  prac 
społecznie – użytecznych i zostanie skierowana do tych prac.

Ad. pkt 26
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W punkcie sprawy różne:
● Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Paździor poinformował, 

że kolejna sesja RM odbędzie się 26 kwietnia 2007 r. tj. czwartek.
● Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  wniosek  Pana  Mariusza 

Juchniewicza zam.  Kajmy dotyczący utworzenia sołectwa Anglity.  W 
załączeniu widnieje 25 podpisów mieszkańców.

● Radny  Marian  Matuszczak  poinformował  ,  że  gospodarstwo 
przyszkolne  Pólko  prowadzi  kurs  dla  rolników  związany  z 
opryskiwaczami . Zwrócił się z prośbą do sołtysów o rozpowszechnienie 
tej informacji.

Ad. pkt 27
Obrady VI sesji Rady Miejskiej w Pasłęku trwały od godziny 10 ºº do 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku

             mgr Stanisław Paździor

Sekretarz Obrad:
Alicja Litwin

Protokółowała:
K. Holeniewska           
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