
                

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

z obrad V sesji  Rady Miejskiej  w Pasłęku kadencji  2006-2010 w dniu
16 lutego 2007 roku w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Ad. pkt 1 i 2
Obrady  V  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  20  radnych.
Nieobecny na sesji 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  Krzysztofa  Kopańskiego,  który
wyraził zgodę. Innych kandydatur radni nie zgłosili.

W  głosowaniu  za  kandydaturą  radnego  Krzysztofa  Kopańskiego  do
pełnienia funkcji sekretarza obrad było 19 radnych, 1 osoba wstrzymała się
od głosu.

Ad. pkt 4 
Do  przedstawionego  porządku  sesji  Przewodniczący  Rady  Miejskiej

zaproponował w punkcie 19 – Sprawy różne dopisać : wystąpienie radnego
Zbigniewa Cieśli na temat „Planu Odnowy Sołectwa Aniołowo”. Radny Marian
Matuszczak w tym punkcie zgłosi wniosek dotyczący terminów zwoływania
sesji Rady Miejskiej w Pasłęku. Natomiast radny Mariusz Ferek zabierze głos
w punkcie  sprawy różne  na  temat  organizacji  pracy komisji  stałych  Rady
Miejskiej  i Rady Miejskiej.

Radny Krzysztof Kopański złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad
sesji  punktu  7,  tj.  podjęcie  uchwały  w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia
mandatu radnego Rady Miejskiej w Pasłęku Pana Mariusza Ferka. Stwierdził,
że nie wiadomo, czy zmiana ustawy o samorządzie gminnym jest zgodna z
konstytucją.  Czytając  Ordynację  wyborczą  do  rad  gmin,  rad  powiatów  i
sejmików województw ta uchwała może być bezprzedmiotowa.  Orzeczenie
Trybunału  Konstytucyjnego  dotyczące  zbadania  zgodności  Ordynacji
Wyborczej z Konstytucją RP spodziewane jest  13.III.2007 r.
Radca prawny Wiesław Osak poinformował, że w terminie trzech miesięcy od
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dnia  wystąpienia  przyczyny  rada  gminy  musi  podjąć  taką  decyzję  o
wygaśnięciu mandatu radnego. Z uwagi na zbieg terminów  od 13 grudnia
2006 r.  do 13 marca 2007 r. Rada ma czas podjąć decyzję i może poczekać.
Innych propozycji do porządku sesji radni nie zgłosili. 

Za  wnioskiem  radnego  Krzysztofa  Kopańskiego  dotyczącym
wykreślenia z porządku obrad sesji punktu 7 głosowało 18 radnych, 2 osoby
wstrzymały się od głosu.

W  głosowaniu  za  przyjęciem porządku  sesji  z  wykreśleniem punktu
oraz z proponowanymi, jak wyżej zmianami było 20 radnych.
Porządek obrad sesji stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 5
W  głosowaniu  za  przyjęciem  protokółu  z  poprzedniej  sesji  było  19

radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

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

międzysesyjnym,  tj.  od  29  grudnia  2006  r.  do  16  lutego  2007  r.  wygłosił
Burmistrz Wiesław Śniecikowski.
W tym punkcie pytań ze strony radnych nie było.
Powyższe  sprawozdanie  Burmistrza  Pasłęka  stanowi  załącznik  Nr  5  do
niniejszego protokółu.

Ad. pkt 7 – skreślony.

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

● radny Henryk Żukowski  poruszył  problem wałęsających się  psów na
terenie  Miasta  i  Gminy  Pasłęk,  co  staje  się  bardzo  niebezpieczne.
Należy  rozwiązać  ten  problem  poprzez  podpisanie  umowy  z
chroniskiem i wyłapywanie psów.

● radny  Jarosław  Jasiukiewicz  zwrócił  uwagę  na  nie  sprzątane,  nie
posypywane, nie odśnieżane ciągi piesze i ulice będące w zarządzie
Zarządu Dróg Powiatowych. Zdaniem radnego jest to wymigiwanie się
od statutowych obowiązków.

● radna  Janina  Rapacka  pytała,  czy  będzie  możliwe  wycięcie
zagrażającego bezpieczeństwu drzewa przy Kolonii Robotniczej, o co
zwracała się z prośbą wcześniej.

● radny  Zbigniew  Cieśla  również  poruszył  problem  wałęsających  się
psów. Uważa, że psy powinny mieć identyfikatory.

● radna  Alicja  Litwin  w  swojej  wypowiedzi  zwróciła  uwagę  na:  brak
oświetlenia w Marzewie, bardzo zły stan techniczny drogi do Awajek i
drogi  Marzewo-Wakarowo-Zielonka  Pasłęcka,  na  której  znajdują  się
połamane płyty i sterczące druty.
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● radny  Tadeusz  Jedlikowski  pytał,  jaki  jest  okres  gwarancyjny
wykonania  remontu  drogi  do  Marianki.  Zwrócił  uwagę  na  krzywo
wykopane rowy przy tej drodze i zastoiska wody w rowach. Zwrócił się
z prośbą o poprawienie drogi w Robitach, gdzie była przeprowadzana
kanalizacja.

● radny  Piotr  Wojciechowski  wnioskował  o  stworzenie  brygady,  w
porozumieniu z Urzędem Pracy do odkrzaczania gminnych dróg.

● radny Krzysztof Kopański zwrócił się z prośbą o przycięcie drzew przy
drodze  wjazdowej  od  strony  Ornety  oraz  wycięcie  brzozy  przy  ul.
Traugutta  20,  która  grozi  zawaleniem.  Radny  pytał  również:  czy
złożono zapotrzebowanie na gimbusa dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w
Pasłęku, czy jest zgoda na rozbudowę fermy tuczu w Robitach i czy w
tej  sprawie były przeprowadzone konsultacje z władzami miasta. Czy
pojawiły się wnioski o zwrot mienia, czy o odszkodowanie ,kierowane
do Urzędu przez byłych właścicieli, którzy wyemigrowali na zachód. Na
podstawie  jakich  przepisów  miasto  przekazuje  w  zarząd  drogi
powiatowe i jakimi kieruje się przesłankami. 

Ad. pkt 9
● Sołtys Sołectwa Sałkowice Bogdan Semkiw zwrócił się z prośbą, aby

na  przyszłość  maksymalnie  przyśpieszać  prace  jeżeli  chodzi  o
wodociągowanie  wsi  w  celu  zminimalizowania  szkód  w  uprawach
rolników.  Nie  dokonano wcześniejszego  wytyczenia  trasy  wodociągu
Sałkowice  –  Nowy  Cieszyn  i  w  tych  miejscach,  gdzie  przebiega
wodociąg  rolnicy  ponieśli  straty.  Wiosną  należałoby  wyremontować
drogę  do  Sałkowic.  Sołtys  wnioskował  o  wyposażenie
zwodociągowanych wsi w sprzęt gaśniczy, który można byłoby wpiąć w
wodociąg oraz  zakupienie węży gaśniczych. Należałoby również raz
na rok wyposażać sołtysów w materiały biurowe oraz zastanowić się
nad podniesieniem diet dla sołtysów od nowej kadencji.

● Sołtys Sołectwa Borzynowo również poruszył temat bezpańskich psów,
które powodują straty w zwierzynie łownej.

● Sołtys  Sołectwa  Kwitajny  Bożena  Kaczmarczyk  podziękowała
Burmistrzowi i Dyrektorowi POK w Pasłęku Panu Lewdorowiczowi za
zorganizowanie choinki dla dzieci w Kwitajnach.

● Sołtys  Sołectwa  Rogowo  Adam  Olędzki  pytał,  czy  zostały  podjęte
rozmowy dotyczące  wykonania  remontu  drogi  Aniołowo –  Pomorska
Wieś. 

● Sołtys Sołectwa Gołąbki  Małgorzata Wolfram zwróciła się z prośbą o
usunięcie  błota i  kolein  na remontowanej drodze Partyzantów oraz
położenie płyt na górce w Gołąbkach,  z której  płynie woda i robi się
wyrwa.

● Sołtys Sołectwa Rogajny Zbigniew Pilch zwrócił się z prośbą o wycięcie
suchych gałęzi przy drodze z Pasłęka do Surowa.
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● Sołtys Sołectwa Nowe Kusy Stanisław Wiśniewski  pytał,  jak załatwić
formalności, aby podłączyć miejscowość Nowe Kusy do internetu.

Ad. pkt 10
W punkcie  dotyczącym oceny działalności  służby zdrowia na terenie

Miasta i Gminy Pasłęk głos zabierali :
● radny Henryk  Żukowski  -  zapytał,  czy  w związku  z  informacją,  jaka

ukazała się w internecie szpital wojewódzki „wchłonie” szpital pasłęcki.
Jeżeli tak, to na jakim etapie znajdują się teraz rozmowy o fuzji. Jaki
będzie wówczas zakres działalności naszego szpitala.

● radny Tadeusz Jedlikowski - pytał, czy lekarz rodzinny ma obowiązek
złożyć wizytę domową.

● radna Janina  Rapacka  –  z  uwagi  na  różne  dolegliwości  chorobowe
należałoby rozważyć umieszczenie pogotowia ratunkowego w szpitalu.

● radny Krzysztof Kopański – mimo trudności z jakimi boryka się pasłęcki
szpital  wyraził  słowa  uznania  Dyrektorowi  SPZOZ  Panu  Jerzemu
Przybylskiemu. Pan Dyrektor Przybylski był  pierwszy, który podpisał
porozumienie  z  Zakładem  Ubezpieczeń  Społecznych,  skorzystał  z
dobrodziejstwa ustawy o restrukturyzacji  zakładów opieki  zdrowotnej.
Radny  zwrócił  uwagę  na  dług  pasłęckiego  szpitala,  który  jest
symboliczny  w  porównaniu  z  innymi  zadłużonymi  szpitalami.
Niepokojącym jest  dla  społeczności  zapowiadana likwidacja oddziału
dziecięcego,  bo  przy  dzisiejszych  zagrożeniach  sepsą,  czy  grypą
żołądkową, błyskawiczna pomoc lekarska jest niezbędna. Nasz szpital
ma potężny obszar  działania.  Dzisiaj  nie  wszystkich  mieszkańców z
okolicznych  wsi  stać  dojechać  do  Pasłęka,  a  co  dopiero  mówić  o
Elblągu. Po godzinie 18-tej pomoc ambulatoryjna jest w skandalicznych
warunkach.  Aby  „rozładować”  kolejkę  pielęgniarka  daje  zastrzyki  na
holu w przychodni dla dzieci zdrowych. To nie są warunki, żeby mógł
funkcjonować jakikolwiek zakład opieki zdrowotnej.
Radny  Krzysztof  Kopański  zwrócił  się  z  prośbą,  aby   Burmistrz
skierował  stosowne  pismo  do  Niepublicznego  Zakładu  Opieki
Zdrowotnej „Lekarz” dotyczące godniejszego przyjmowania pacjentów
w okresach  weckendów  i  po  godzinie  18-tej  oraz  przeanalizowania
zorganizowania lepszych możliwości funkcjonalnych i lokalowych tego
zakładu.
Radny  zwrócił  też  uwagę  na  zbyt  małe  pomieszczenie  poczekalni
laboratorium mieszczącego się na Oddziale Dziecięcym.

● Dyrektor SP ZOZ w Pasłęku Jerzy Przybylski poinformował radnych, że
został niemile zaskoczony informacją internetową na temat kierowanej
przez niego placówki. To jest złe działanie i wymyślanie bzdur. Nie jest
żadną tajemnicą, że zabiegamy o fuzję ze szpitalem wojewódzkim w
Elblągu.  W  tej  strukturze,  która  jest  w  tej  chwili  nie  ma  żadnego
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zamiaru likwidowania czegokolwiek. Prawda jest taka, że szpital boryka
się  z  trudnościami  finansowymi  i  nie  ukrywa,  że  małe  szpitale,  jak
pasłęcki nie mają szansy na utrzymanie samodzielności. Problem fuzji
będzie przebiegał kilka miesięcy, o czym Rada będzie informowana na
bieżąco.  Dzięki  resktrukturyzacji  nie  ma długów grożących zajęciami
komorniczymi  i  nie  są  zagrożeni  utratą  płynności  finansowej.
Największym zagrożeniem jest brak fachowej kadry, brakuje lekarza do
rehabilitacji  kardiologicznej.  Nie  ma  młodych  lekarzy  robiących
specjalizacje. Szpital ma do spłaty na okres 10 lat, 2,5 mln zł. kredytu
komercyjnego.  Powiat  ,  jako  poręczyciel  nie  ma  prawa  przekazania
nam środków finansowych na spłatę.
Zdaniem dyrektora należałoby na zewnątrz powiększyć poczekalnię w
laboratorium. Jeżeli  chodzi o sprawę ratownictwa medycznego, to są
tendencje powrotu do oddziału pomocy doraźnej na bazie szpitala. NFZ
nie ma środków finansowych na finansowanie izb przyjęć.

● Kierownik Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowia w Elblągu Pan
Jerzy  Szarek  poinformował  radnych,  że  każdy  lekarz  rodzinny  ma
obowiązek złożyć choremu wizytę domową. Złożył obietnicę, że sprawa
lekarzy  rodzinnych,  pogotowia  i  szczepień  na  korytarzu  zostanie
wyjaśniona, o czym poinformuje Burmistrza.  

● Pani  Halina  Sałata,  zajmująca  się  w Starostwie  Elbląskim sprawami
zdrowia stwierdziła,  że powiat martwi się o losy pasłęckiego szpitala,
ale tego typu szpitale nie mają szans przetrwania ,ponieważ nie są w
stanie świadczyć takich procedur,  jakie będą zakontraktowane.  Tylko
duże szpitale mają szanse i są w stanie zabezpieczyć bezpieczeństwo
pacjentom.  Poinformowała,  że  w  dniu  dzisiejszym  równolegle  z
obradami  sesji  w Pasłęku  toczy  się  sesja  Rady Powiatu  w Elblągu,
podczas której radni powiatowi będą decydowali o przekazaniu kwoty
288  tys.  zł.  na  spłatę  kolejnej  raty  kredytu.  Pani  Halina  Sałata
uspokajała,  że  nikt  nie  myśli  o  likwidacji  oddziału  dziecięcego  mimo
ponoszonych przez niego strat. Zapewniła, że nic nie będzie robione,
czy  też  likwidowane  bez  kontaktowania  się  z  Radą.  Podziękowała
radnym za wsparcie finansowe pasłęckiego szpitala. Sugerowała, może
Rada, jako organ założycielski miasta przejęłaby szpital.

● Przewodniczący Rady Miejskiej  Pan Stanisław Paździor  podsumował
dyskusję  na temat  oceny służby zdrowia  na terenie  Miasta  i  Gminy
Pasłęk stwierdzając, że w wypowiedziach Pana Jerzego Przybylskiego
i Pani Haliny Sałaty  więcej brzmiało nut optymistycznych. Cieszy się
bardzo,  że  przedstawiciel  NFZ  zajmie  się  problemami  zgłoszonymi
przez Pana Krzysztofa Kopańskiego.

Ad. pkt 11
W  sprawie  projektu  uchwały  dotyczącej  zasad  i  trybu  umarzania,

odraczania lub rozkładania na raty, spłaty należności pieniężnych, do których
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nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, należnych gminie i
jej jednostkom organizacyjnym, głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu
i  Rozwoju  Gminy  Jarosław  Jasiukiewicz,  który  w  imieniu  tej  komisji
zawnioskował, aby w § 5 , pkt 1 zmienić zapis z kwoty 1.000 zł. na 500 zł. 
§ 5, pkt 1 brzmiałby : Do umarzania wierzytelności lub stosowania innych ulg
określonych w § 1 niniejszej uchwały uprawniony jest : 1) Kierownik jednostki
organizacyjnej gminy, jeżeli wierzytelność nie przekracza kwoty 500 zł.

W głosowaniu za powyższym wnioskiem Komisji  Budżetu  i  Rozwoju
Gminy było 7 radnych, 12 radnych przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
W wyniku przeprowadzonego głosowania pozostała kwota 1.000 zł.

Drugi wniosek jaki zgłosił  Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju
Gminy  Jarosław  Jasiukiewicz  ,  to  w  §  9,  pkt  1  komisja  wnioskuje,  aby
kierownicy  jednostek  organizacyjnych  przedstawiali  Burmistrzowi  Pasłęka
kwartalne  sprawozdania  dotyczące  umorzonych  należności,  odroczonych
terminów spłaty oraz rozłożenia na raty w terminie 30 dni po zakończeniu
kwartału. 

W głosowaniu za powyższym wnioskiem Komisji  Budżetu  i  Rozwoju
Gminy  było 10 radnych, 7 radnych przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  kierownicy  jednostek
organizacyjnych  będą  przedstawiali  Burmistrzowi  Pasłęka  kwartalne
sprawozdania  dotyczące  umorzonych  należności,  odroczonych  terminów
spłaty oraz rozłożenia na raty.

W głosowaniu 17 radnych „za”, 3 osoby wstrzymały się od głosu, radni
podjęli  uchwałę  w  sprawie  zasad  i  trybu  umarzania,  odraczania  lub
rozkładania na raty, spłaty należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa, należnych gminie i jej jednostkom
organizacyjnym.
Uchwała Nr I/1/07 Rady Miejskiej  w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 6 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 12 
W głosowaniu 19 radnych „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni

podjęli  uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/69/06 Rady Miejskiej  w
Pasłęku  z  dnia  8  grudnia  2006 r.  dotyczącej  ustalenia  wysokości  stawek
podatku od środków transportowych na rok 2007.
Uchwała Nr I/2/07 Rady Miejskiej  w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 7 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 13
W głosowaniu 19 radnych „za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni

podjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2007 budżetu Gminy
Pasłęk.
Uchwała Nr I/3/07 Rady Miejskiej  w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
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załącznik Nr 8 do niniejszego protokółu.

Ad. pkt 14
W sprawie przedłożonego projektu uchwały dotyczącej zmiany uchwały

Nr X/76/02 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 grudnia 2002 roku dotyczącej
ustalenia diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pasłęku głos zabrał
radny Tadeusz Jedlikowski, który zgłosił formalny wniosek, aby jeszcze raz
przepracować  projekt  uchwały  na  posiedzeniach  komisji  Rady  Miejskiej  i
odłożyć do uchwalenia na następną sesję.

Za powyższym wnioskiem radnego Tadeusza Jedlikowskiego był radny
Mariusz  Ferek,  którego  zdaniem  oddelegowanie  przez  Przewodniczącego
Rady  Miejskiej  w  Pasłęku,  do  wykonywania  obowiązków  wynikających  z
pełnionej  funkcji  w  Radzie  Miejskiej  w  Pasłęku,  nie  powoduje  obniżenia
miesięcznej diety radnego, jest to przypadek nie dający żadnych podstaw.
Radny uważa, że należy dodać inne przyczyny.

W głosowaniu 20 radnych „za”,  radni  postanowili  punkt  14 porządku
sesji przenieść na najbliższą sesję.

Ad. pkt 15
W sprawie przedłożonego projektu uchwały dotyczącej zbycia w drodze

przetargu nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk głos
zabrał  radny Krzysztof  Kopański,  który  poinformował,  że  w tym projekcie
Rada jak gdyby nie decyduje o trybie w jakim nieruchomość jest zbywana.
Pan  Orłowski  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Rozwoju  Gminy  wyraził
opinię radcy prawnego, iż Rada nie powinna określać trybu, tylko Burmistrz.

Głos zabrał Kierownik Referatu RGG Grzegorz Orłowski, który wyjaśnił,
że Rada jest kompetentna do wyrażenia zgody na wykazanie nieruchomości
do  sprzedaży,  natomiast  tryb  zbycia  nieruchomości  określa  Burmistrz
zgodnie z zasadami określonymi przez Radę.

Następnie radny Mariusz Ferek pytał, czy Pan Burmistrz przygotowując
ten projekt  uchwały miał  na względzie  program sprzedaży  nieruchomości,
czy wynika to z wniosku osób zainteresowanych. Czy jest to wyraz polityki
sprzedaży, czy wyraz inicjatywy indywidualnej.

Grzegorz  Orłowski  odpowiedział,  że  w tym przypadku  jest  to  wyraz
inicjatywy indywidualnej.

Powyższy  projekt  uchwały  Przewodniczący  Rady  poddał  pod
głosowanie.

W głosowaniu 18 radnych „za”, 2 osoby wstrzymały się od głosu radni
podjęli  uchwałę  w  sprawie  zbycia  w  drodze  przetargu  nieruchomości
stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk.
Uchwała Nr I/4/07 Rady Miejskiej  w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 9 do niniejszego protokółu.  

Ad. pkt 16
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W tym punkcie Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej Rady Miejskiej  w
Pasłęku  Henryk  Żukowski  zaproponował,  aby  do  planu  kontroli  Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na I półrocze 2007 roku, w miesiącu
maju  2007  roku  do  zdania:   Kontrola  Burmistrza  Pasłęka  pod  kątem
współpracy  i  zawartych  umów  przez  Burmistrza  Pasłęka  z  PUK  Pasłęk,
PUWiK Pasłęk,  Zakładem Energetycznym, PEC Pasłęk   dopisać :  oraz  z
firmą „PARTNER” realizującą konserwację i  pielęgnację  zieleni  na terenie
miasta Pasłęk”.

W głosowaniu 19 radnych „za”, 1 osoba wstrzymała się od głosu, radni
podjęli  uchwałę  w sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  oraz  planu  kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na I półrocze 2007 roku wraz z
propozycją Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr I/5/07 Rady Miejskiej  w Pasłęku w powyższej sprawie stanowi
załącznik Nr 10 do niniejszego protokółu.
 
Ad. pkt 17

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
● Na interpelację  radnego Henryka Żukowskiego,  który zgłosił  problem

wałęsających się psów na terenie  Miasta  i  Gminy Pasłęk,  Burmistrz
zaproponował,  aby  na  kolejnej  sesji  zająć  się  tym  tematem.
Poinformował, że wcześniej była podpisana umowa z miastem Elbląg i
raz w miesiącu wyłapywano psy do schroniska. W ubiegłym miesiącu
Burmistrz  zwrócił  się  w  tej  sprawie  z  pismem  do  Wiceprezydenta
Elbląga Pana Olszewskiego, który powiedział, że umowy nie podpisze.
Za  przetrzymanie  jednego  psa  w  schronisku  w  Ostródzie  należy
zapłacić 150 zł. miesięcznie.
Burmistrz  zaproponował  na  następną  sesję  zaprosić  lekarzy
weterynarii. 

● W związku z  interpelacją radnego Jarosława Jasiukiewicza dotyczącą
nie wywiązywania się Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku ze swoich
obowiązków,  Burmistrz  zaproponował  na  kolejną  sesję  zaprosić
Dyrektora ZDP Pana Mariana Łukaszuka.

● W sprawie ponownej  interpelacji  radnej  Janiny Rapackiej  dotyczącej
wycięcia  zagrażającego  drzewa  przy  Kolonii  Robotniczej  Burmistrz
poinformował,  że  wpłynęło  pismo  potwierdzające  wykonanie  wycinki
drzewa z Zarządu Dróg Wojewódzkich i w poniedziałek ponowi prośbę.

● Odnośnie  pierwszej  interpelacji  radnej  Alicji  Litwin  Burmistrz
odpowiedział,  że  jest  na  etapie  negocjacji  umowy  z  Zakładem
Energetycznym w Ostródzie.  Radna też  zwróciła  uwagę na zły  stan
drogi do Awajek o drogi Marzewo- Wakarowo – Zielonka Pasłęcka. Gdy
tylko będzie dobra aura zostanie  wynajęta równiarka i  kompleksowo
będą wykonywane remonty dróg.

● Na  interpelacje  radnego  Tadeusza  Jedlikowskiego  odpowiedział
Kierownik Referatu BGK Eugeniusz Andrusewicz informując, że okres
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gwarancyjny wykonania remontu drogi do Marianki wynosi 36 miesięcy.
Wiosną dokonamy przeglądu tej drogi i zostanie poprawiona. Również
wspólnie wiosną dokonamy przeglądu drogi w Robitach i zobaczymy,
czy poprawienie tej drogi należy do wykonawcy, czy do gminy.

● W  sprawie  interpelacji  radnego  Piotra  Wojciechowskiego  Burmistrz
odpowiedział, że na przełomie marca i kwietnia br. zostanie przyjętych
kilka  osób  na  roboty  publiczne  i  prace  interwencyjne  i  wówczas
interpelacja radnego może być załatwiona pozytywnie.

● Na pierwszą interpelację radnego Krzysztofa Kopańskiego dotyczącą
przycięcia  drzew  przy   drodze  wjazdowej  od  Ornety  Burmistrz
odpowiedział,  że  zwróci  się  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  o
uwzględnienie  w  swoich  planach.  W  sprawie  wycięcia  zagrażającej
bezpieczeństwem brzozy przy ul. Traugutta 20 Burmistrz zwróci się do
Zarządu Dróg Powiatowych. 
Na  kolejną  interpelację  odpowiedział  Kierownik  Referatu  Edukacji
Promocji  i  Rozwoju  Gminy  Krzysztof  Guzek  informując,  że
zapotrzebowanie  na  gimbusa  zostało  złożone  do  Kuratora  Oświaty
14.XI.2004  r.  Ponieważ  nie  otrzymaliśmy  odpowiedzi  na  to  pismo,
udaliśmy  się  z  Panem  Sekretarzem  do  Pana  Kuratora,  który
powiedział,  że  jego  zadaniem  jest  sporządzenie  listy  zbiorczej  do
Ministerstwa Edukacji  i zasugerował, aby monitować w tej sprawie w
Ministerstwie.  Oprócz  tego  Pan  Burmistrz  skierował  pismo do  Pana
Posła  o  wsparcie  w  tych  działaniach.  Niestety  w  2005  roku,  gdy
ogłoszono listę rankingową, uwzględniała ona jedynie tylko te gminy,
które  nie  otrzymały  żadnego  gimbusa.  Gmina  Pasłęk  otrzymała
gimbusa w 2000 roku i to nas pozbawiało szansy otrzymania go po raz
drugi. Gdy doszło do nieszczęśliwego wypadku autobusu szkolnego na
przejeździe  kolejowym  13.II.2006  r.,  w  tym  samym  dniu  zostało
wystosowane pismo do Ministerstwa Edukacji informujące o tragicznym
zdarzeniu  i  przypominające,  że  były  starania  o  gimbusa.  Pismo  to
zostało skierowanie do wiadomości Wojewody W-M, Kuratora i Posła.
Do chwili obecnej nie ma żadnej odpowiedzi. Problem dowozu dzieci
jest rozwiązany w ten sposób, że został zamówiony kolejny autobus w
PKS.
Jeżeli  chodzi  o  gospodarstwo  w  Robitach,  to  zawsze  tam  była
prowadzona hodowla krów i  tuczu.  Burmistrz  powiedział,  że nie było
żadnych negatywnych sygnałów związanych z rozbudową tam fermy
tuczu.  Na  kolejną  interpelację  radnego  Krzysztofa  Kopańskiego
Burmistrz  odpowiedział,  że gmina nie przekazała dla powiatu żadnej
drogi.  Burmistrz  otrzymał informację,  iż w przygotowanym Programie
Rozwoju  Operacyjnego  Warmia  i  Mazury  nie  przewiduje  się
przekazywania środków unijnych na remonty dróg gminnych.  Będzie
można jedynie otrzymać dofinansowanie na remont  dróg powiatowych
i wojewódzkich.  Składane były trzy wnioski  o przejęcie od Starostwa
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Elbląskiego  niektórych  dróg,  jednak  Starostwo  nie  jest  tym
zainteresowane.  Poinformował  też,  że  nie  wpłynęły  do  tutejszego
Urzędu wnioski o zwrot mienia, czy odszkodowanie.

Ad. pkt 18 
Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.  

● odnośnie  pytań  sołtysa  Sołectwa  Sałkowice  Bogdana  Semkiwa
Burmistrz  poinformował,  że  faktycznie  jest  wiele uwag pod adresem
wykonawcy  wodociągu  wiejskiego  Surowe  –  Sałkowice  –  Nowy
Cieszyn,  tj.  firmy  „ELTOR”  Gdańsk.  Firma  ta,  spóźniła  się  z
wykonaniem  I  etapu  wodociągu  i  za  nieterminowe  wykonanie
wykonawca  zapłaci  kary  umowne  zgodnie  z  zawartym  kontraktem.
Burmistrz  zwrócił  uwagę,  że  firma  nie  potrafi  współpracować  z
rolnikami.  Sprawa  dotycząca  wyremontowania  drogi  Sałkowice
zostanie poruszona na sesji, gdy będzie uczestniczył Dyrektor Zarządu
Dróg Powiatowych w Pasłęku Pan Marina Łukaszuk.
Odnośnie  zakupu  i  wpięcia  sprzętu  gaśniczego  w  wodociągi
wypowiedział  się  Dyrektor  PUWiK  w  Pasłęku  Andrzej  Strzeliński
stwierdzając, że PUWiK nie ma kompetencji w zakresie zakupu sprzętu
p.poż. dla poszczególnych sołectw. Jest to zadanie i zakres OSP jak i
PSP, w tym przypadku JRG Pasłęk. Dostęp do sieci wodociągowej jest
ograniczony ze względu na możliwości skażenia wtórnego wody jak i
licznych  zjawisk  kradzieży  wody  z  hydrantów.  Do  zabezpieczonych
hydrantów przed kradzieżą wody ma dostęp za pomocą uniwersalnego
klucza Państwowa Straż Pożarna, za jej przyzwoleniem OSP w danej
miejscowości.  Do tej  pory taka  organizacja  dostępu  do wody p.poż.
była wystarczająca i nie było potrzeby wypracowania nowego systemu.
Na  kolejny  wniosek  sołtysa  Pana  Bogdana  Semkiwa  odpowiedział
Kierownik  Referatu  Organizacyjnego  Stanisław Miklusz  stwierdzając,
że w budżecie gminy nie są zaplanowane wydatki na zakup artykułów
biurowych dla sołtysów i można to uznać, jako wniosek na przyszłość.
Każde  sołectwo  posiada  na  koncie  środki,  które  służą  działalności
sołectwa.  Można  również  dokonać  zakupu  materiałów  biurowych  i
przedstawić fakturę. Ponadto jeżeli sołtys zgłosi się do urzędu z prośbą
o materiały biurowe, to je otrzyma.
Odnośnie propozycji podwyżki diet dla sołtysów Burmistrz powiedział,
że w tym roku Rada Miejska nie przewidziała środków finansowych na
ten cel. Można zwiększyć diety, ale należy wskazać skąd wziąć środki
na ten cel. Kwota zostanie zapisana w projekcie budżetu na przyszły
rok.

● W  sprawie  interpelacji  Pani  Małgorzaty  Wolfram,  Burmistrz  zwróci
uwagę  kierownikowi  nadzoru,  aby  po  wykonywanych  robotach  ulicy
Partyzantów rozgarniać koleiny, które tworzą błoto. Zaproponował,aby
Pani  Wolfram  w  przyszłym  tygodniu   spotkała  się  z  Panem
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Andrusewiczem  w  sprawie  wspólnego  rozwiązania  problemu
związanego z położeniem płyt na górce w Gołąbkach.

● Odnośnie  wniosku  sołtysa  Sołectwa  Rogowo  Adama  Olędzkiego
dotyczącego  wykonania  remontu  drogi  Aniołowo  –  Pomorska  Wieś,
Burmistrz  jeszcze  raz  zwróci  się  do  Dyrektora  Zarządu  Dróg
Powiatowych Pana Mariana Łukaszuka.  

● W  sprawie  wniosku  sołtysa  Sołectwa  Rogajny  Zbigniewa  Pilcha
dotyczącego wycięcia suchych gałęzi przy drodze z Pasłęka do Surowa
,  Burmistrz  zwróci  się  w  poniedziałek  z  pismem  do  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich.

● Odpowiadając  na  wniosek  sołtysa  Sołectwa  Nowe  Kusy  Stanisława
Wiśniewskiego  dotyczący  podłączenia  miejscowości  Nowe  Kusy  do
internetu, Burmistrz poinformował, że w dniu dzisiejszym skontaktował
się z Telekomunikacją Polską S.A. W rozmowie dowiedział się o braku
punków dostępowych na terenie sołectwa. Proponuje, aby Pan sołtys
zorientował  się,  ile  osób  jest  zainteresowanych  podłączeniem  do
internetu i wówczas zostanie w tej sprawie wystosowane pismo do TP
S.A.

Ad. pkt 19
W punkcie sprawy różne:
Przed udzieleniem głosu radnemu Zbigniewowi Cieśli Przewodniczący

Rady Pan  Stanisław  Paździor  zwrócił  się  z  prośbą,  aby  po  zakończeniu
wystąpienia Pan radny przedstawił swoje oczekiwania i środowiska Aniołowo
wobec Rady Miejskiej.

Pan Zbigniew Cieśla  zapoznał  radnych z  Planem Odnowy Sołectwa
Aniołowo  „Nasza  Mała  Strategia”.  Przedstawił  analizę  zasobów  sołectwa
Aniołowo,  analizę  SWOT,  wizję  rozwoju  sołectwa,  arkusz  planowania,
uproszczony  harmonogram,  ogólne  koszty  realizacji  planu  odnowy,
zarządzanie, role uczestników i zasady realizacji sołeckiej odnowy wsi.

Następnie głos zabrał Piotr Szczepkowski, który poinformował, że Plan
Odnowy  Sołectwa  Aniołowo  –  Nasza  Mała  Strategia,  określa  zadania
przewidziane do realizacji,  nie wskazując  jednak na źródła sfinansowania.
Wskazuje  jedynie  lakonicznie,  „Radni  i  władze  gminne  uczestniczą  w
realizacji przedsięwzięć wkładem organizacyjnym, finansowym i materiałami
– jest to rodzaj „zobowiązania”, które należy rozważyć. Wymienione zostały
tam  projekty  z  podziałem  wg.  hierarchii,  nie  określono  jednak  „skali”  tej
hierarchii. Określono planowany ogólny koszt projektu lub grupy działań, nie
określono jednak źródeł finansowania poszczególnych projektów.

Radny Zbigniew Cieśla podkreślił, że to nie jest program na dzisiaj, to
jest  tylko  nasza  wizja  i  szacunkowa  wartość.  Do  każdego  zadania  będą
musiały być stworzone uwarunkowania i wszystkie opracowania finansowe.
Radny powiedział, że mają prawo mieć wizję, czy ona będzie dofinansowana,
czy nie.
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Pytań ze strony radnych nie było.
Pani  Halina  Cieśla  poinformowała,  iż  podstawą  przystąpienia  do

konkursu ogłoszonego przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki jest
posiadanie Planu Rozwoju Wsi Aniołowo i przyjęcie go przez Radę Miejską.
Jest  to  też  podstawa  do  ubiegania  się  o  środki  unijne.  Jeśli  chodzi  o
finansowanie poszczególnych projektów, są to koszty w przybliżeniu. Podana
została też hierarchia potrzeb wsi.

Radny Zbigniew Cieśla zwrócił się z prośbą do Rady o przegłosowanie
tego planu, do którego powinien być przygotowany projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  Pan  Stanisław  Paździor,  w  imieniu  Rady
pogratulował takiej inicjatywy. Stwierdził, że takiego projektu uchwały nie ma,
ponadto każdy projekt uchwały musi być zaopiniowany przez komisje rady.

Wypowiedział się radca prawny Wiesław Osak, który powiedział, że z
punktu formalno – prawnego w tej chwili nie można zmieniać porządku obrad
sesji. Wiadomo jest kto ma inicjatywę uchwałodawczą. Muszą wypowiedzieć
się  komisje  rady,  skąd  wezmą  środki  finansowe  na  dofinansowanie  tego
planu.    

Następnie głos zabrał radny Marian Matuszczak, który nadmienił, że po
raz drugi w tej  kadencji  terminy sesji  rady powiatu zbiegły się z terminami
sesji  rady  gminy.  Jako  dyrektor  jednostki  powiatowej  chciałby  również
uczestniczyć w sesjach rady powiatu. W związku z tym, w imieniu własnym
oraz Komisji Społeczno – Oświatowej zwrócił się z prośbą o organizowanie
sesji tak, aby aby nie kolidowały z terminami sesji rady powiatu.

Przewodniczący  Rady  odpowiedział,  że  będzie  się  starał  planować
obrady  sesji  Rady  Miejskiej  w  innych  terminach,  aby  nie  zbiegały  się  z
sesjami Rady Powiatu.  

Następnie radny Mariusz Ferek wypowiedział się w sprawie organizacji
pracy Rady Miejskiej i komisji tej rady. Zwrócił uwagę, że posiedzenia Rady
Miejskiej  i  komisji  są  jawne,  w związku  z  tym każdy  mieszkaniec,  każdy
obywatel  mógłby  wziąć  udział  w  posiedzeniu  i  chciałby  wiedzieć  gdzie
odbędzie się spotkanie i z jakim porządkiem obrad. Zdaniem radnego należy
położyć  bardziej  nacisk  na  pracę  w  komisjach,  aby  obrady  sesji  były
sprawniejsze. Jednym z rozwiązań jest publikacja porządku i materiałów w
internecie.  Ponadto  uważa,  że  organizowanie  sesji  w  godzinach
popołudniowych  byłoby  formą  dostępną  dla  obywateli  miasta  i  nie  tylko.
Niektóre  samorządy wprowadzają  formę rozprowadzania  materiałów przez
internet,  bądź  w  formie  elektronicznej  i  nawet  decydują  się  na  zakup
komputerów dla wszystkich radnych, co odbywa się kosztem diety radnych.
Też by nie było problemem zorganizowanie stanowisk dostępowych na sali
obrad. Radny zwrócił się z prośbą o określenie terminu publikacji protokółów
z posiedzeń komisji , projektów uchwał i innych załączników, gdyż dzisiaj nie
ma żadnego problemu z archiwizacją danych oraz pojemnością pamięci.

W  dalszej  części  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Stanisław
Paździor powiedział, że jeżeli chodzi o chęć pracy Pana radnego Mariusza
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Ferka  w komisji,  to  oczekujemy na Pana miejsce  w Komisji  Społeczno  –
Oświatowej.

Radny Mariusz Ferek odpowiedział, że nie ma problemu, aby pracował
w  Komisji  Społeczno  –  Oświatowej,  ale  również  chciałby  brać  udział  w
pracach w każdej innej komisji.

Przewodniczący Rady stwierdził,  że Pan Ferek może uczestniczyć w
pracach innych komisji, ale zgodnie z prawem, bez prawa głosowania.

Obrady V sesji  Rady Miejskiej  w Pasłęku trwały od godziny 10ºº  do
godziny 14³º.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku

             mgr Stanisław Paździor

Sekretarz Obrad :
Krzysztof Kopański

Protokółowała : 
K. Holeniewska    
  

                                                                                                                                                            13


