P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/2010
XXXV sesji Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 27 kwietnia 2010 roku.

Obrady XXXV sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył
Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych bardzo
serdecznie.
Następnie minutą ciszy zebrani uczcili ofiary tragicznej katastrofy pod
Smoleńskiem.
Spoza członków Rady w obradach udział wzięli: Pan Bernard Mius –
Burmistrz Miasta, Pan Arkadiusz Młyńczak – Skarbnik Miasta, Pan Jarosław
Matłach – Starosta Szczycieński, kierownicy zakładów pracy, kierownicy
jednostek organizacyjnych, sołtysi i mieszkańcy gminy.
Przewodniczący Rady – Pan Ryszard Żuk stwierdził na podstawie listy
obecności, że w obradach uczestniczy 15 radnych (na stan Rady 15), więc
uchwały podejmowane na sesji będą prawomocne.
Lista obecności radnych oraz gości zaproszonych na XXXV sesję Rady
Miejskiej Pasymia stanowi załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie
międzysesyjnym.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2010.
6. Projekt uchwały w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Pasym lub jej

jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
7. Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych
do wymiaru i poboru podatku leśnego.
8. Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych
do wymiaru i poboru podatku rolnego.
9. Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
10.Projekt uchwały w sprawie: regulaminu korzystania z hali sportowej Zespołu Szkół w Pasymiu.
11.Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki
i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013.
12.Projekt uchwały w sprawie: kontynuacji w roku 2010 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII
Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
13.Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Pasym absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok.
14.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
15.Sprawy różne.

Głos zabrał Burmistrz Miasta – p. Bernard Mius, który zgłosił wniosek
o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Pasym
lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego. Burmistrz Miasta wyjaśnił, że musimy złożyć zapytanie do Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów w celu weryfikacji
i skonsulto wania tejże uchwały.
Głos zabrała radna – p. Marianna Tańska, która zapytała w jakim zakresie
miały by się odbywać konsultacje dotyczące sposobu odraczania i umarzania
podatku.
Głos zabrał Skarbnik Miasta – p. Arkadiusz Młyńczak, który wyjaśnił, iż ta
uchwała nie dotyczy podatków. Ta uchwała dotyczy należności o charakterze
cywilno-prawnym, czyli tych wynikających z umów podpisywanych między
gminą a osobami fizycznymi. Skarbnik dodał, że mówił na posiedzeniu wspólnych komisji, że następnego dnia wybiera się na szkolenie w tym zakresie, mieliśmy wątpliwości między innymi w zakresie konsultacji tej uchwały
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na tym szkoleniu te swoje

wątpliwości rozwiałem, należy traktować tę uchwałę jako program pomocowy
w zakresie pomocy publicznej i w związku z tym zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy
o pomocy publicznej, projekt takiego programu pomocowego podlega weryfikacji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skarbnik Miasta podkreślił, iż w związku z powyższym nie możemy głosować dopóki nie otrzymamy
opinii z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie wysłanie tego i
uchwalenie tej uchwały bez dopełnienia obowiązku weryfikacji projektu przez
UOKiK mogło by skutkować uchyleniem uchwały przez RIO z tytułu rażącego
naruszenia prawa polegającego na nie spełnieniu wymogu art. 7 ust. 4 ustawy o
pomocy publicznej.
Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Ryszard Żuk zapytał, kto jest za zdjęciem projektu uchwały z porządku obrad.
W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 15 radnych zmiana
w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i uchwalenie porządku obrad sesji Rady Miejskiej.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie
międzysesyjnym.
4. Interpelacje i wnioski radnych.
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2010.
6. Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych
do wymiaru i poboru podatku leśnego.
7. Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych
do wymiaru i poboru podatku rolnego.
8. Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
9. Projekt uchwały w sprawie: regulaminu korzystania z hali sportowej Zespołu Szkół w Pasymiu.
10.Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki
i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013.
11.Projekt uchwały w sprawie: kontynuacji w roku 2010 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII
Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

12.Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Pasym absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok.
13.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
14.Sprawy różne.
Przewodniczący Rady zapytał kto jest za przyjęciem porządku obrad.
W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 15 radnych porządek obrad
został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Nadzwyczajnej
Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady – Pan Ryszard Żuk zwrócił się z pytaniem do
radnych, czy chcą wnieść jakieś uwagi lub mają zastrzeżenia do protokołu
z XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu.
Pan Ryszard Żuk poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu
z XXXIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 15 radnych protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3 Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności
w okresie międzysesyjnym.
Głos w tym punkcie zabrał Burmistrz Miasta – Pan Bernard Mius, który
przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między XXXIII a XXXV
sesją Rady Miejskiej.
Przedstawione przez Burmistrza sprawozdanie stanowi załącznik Nr 3
do protokołu sesji.
Przewodniczący Rady – Pan Ryszard Żuk zapytał radnych, czy mają
pytania do przedstawionego sprawozdania.
Radni nie zgłosili pytań do przedstawionego sprawozdania.

Ad. 4 Interpelacje i wnioski radnych.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady – p. Mieczysław Żyra, który
poprosił Burmistrza Miasta o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych
w Szczytnie o ponowienie niżej wymienionych wniosków. Pan Żyra dodał, że
rozmawiał już na ten temat z p. Szubką i p. Szubka twierdzi, że Zarząd Dróg już
wie o tych wnioskach.
1. Na drodze w kierunku do osiedla Tylkowa, na wysokim nasypie, wyrównać

pobocza, które są wypłukane od dłuższego czasu, wyżłobione. Jest tam
bardzo groźnie szczególnie zimą.
2. Jeden z rolników prosił, żeby wyciąć drzewo przy posesji p. Openchowskich

( rozłożysta czeremcha ).
Głos zabrała radna – p. Jolanta Jusis-Szpara, która wracając do
sprawozdania Burmistrza Miasta, zapytała o spotkanie pod nazwą „Uratujmy
Stare Dworce”.
Głos zabrał Sekretarz Miasta – p. Jarosław Milewski, który wyjaśnił
z jakiego powodu nasz Pasymski dworzec nie zalicza się do tych starych
dworców.
Głos zabrała radna – p. Marianna Tańska, która zapytała czy odbywały się
jakieś rozmowy na linii Pasym – Starostwo w Szczytnie dotyczące budowy
drogi powiatowej w Rusku Wielkim. Radna dodała, iż słyszała, że jakieś
rozmowy były prowadzone.
Burmistrz Miasta powiedział, że na interpelację p. Marianny Tańskiej
odpowie na piśmie.

Ad. 5 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok
2010.
Projekt uchwały przeczytała Wiceprzewodnicząca Rady – p. Elżbieta
Dyrda
Przewodniczący Rady
zapytał radnych czy mają pytania do
przedstawionego projektu uchwały.

Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie zmiany budżetu na rok 2010.
W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 15 radnych,
uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 6 Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.
Projekt uchwały przeczytał Przewodniczący Rady – p. Ryszard Żuk
Przewodniczący Rady
zapytał radnych czy mają pytania do
przedstawionego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego.
W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 15 radnych,
uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Ad. 7 Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego.
Projekt uchwały przeczytał Wiceprzewodniczący Rady – p. Mieczysław
Żyra
Przewodniczący Rady
zapytał radnych czy mają pytania do
przedstawionego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.

Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru
podatku rolnego.
W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 15 radnych,
uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 8 Projekt uchwały w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.
Projekt uchwały przeczytał Wiceprzewodniczący Rady – p. Mieczysław
Żyra
Przewodniczący Rady
zapytał radnych czy mają pytania do
przedstawionego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od
nieruchomości.
W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 15 radnych,
uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Ryszard Żuk ogłosił 15 min. przerwę 1345 – 1400.

Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie: regulaminu korzystania
z hali sportowej Zespołu Szkół w Pasymiu.
Projekt uchwały przeczytał Wiceprzewodniczący Rady – p. Mieczysław
Żyra
Przewodniczący Rady
zapytał radnych czy mają pytania do
przedstawionego projektu uchwały.

Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
regulaminu korzystania z hali sportowej Zespołu Szkół w Pasymiu.
W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 15 radnych,
uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego
Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata
2010-2013.
Projekt uchwały przeczytała Wiceprzewodnicząca Rady – p. Elżbieta
Dyrda
Przewodniczący Rady
zapytał radnych czy mają pytania do
przedstawionego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem
i Rodziną na lata 2010-2013.
W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 15 radnych,
uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Ad. 11 Projekt uchwały w sprawie: kontynuacji w roku 2010
projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt uchwały przeczytał Wiceprzewodniczący Rady – p. Mieczysław
Żyra.

Przewodniczący Rady
zapytał radnych czy mają pytania do
przedstawionego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie kontynuacji w roku 2010 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 15 radnych,
uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.
Głos zabrał Burmistrz Miasta – p. Bernard Mius, który powiedział, że następny punkt dotyczy jego osoby w związku z czym chciałby poinformować zebranych o tym co zostało zrobione w roku 2009. Informacja z robót wykonanych w roku 2009 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Ad. 12 Projekt uchwały w sprawie: udzielenia Burmistrzowi
Miasta Pasym absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009
rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Ryszard Żuk poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – p. Benedykta Młynarskiego
o przedstawienie wniosków komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Benedykt Młynarski, przeczytał
Uchwałę Komisji Rewizyjnej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Pasym sprawozdaniu o wykonaniu budżetu Gminy za 2009
rok.
Uchwała Nr 1/IV/2010 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 08 kwietnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez
Burmistrza Miasta Pasym sprawozdaniu o wykonaniu budżetu Gminy za 2009
rok stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.
Następnie p. Młynarski przeczytał Uchwałę Komisji Rewizyjnej
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym.

Uchwała Nr 2/IV/2010 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 08 kwietnia 2010 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Ryszard Żuk poprosił Wiceprzewodniczącą Rady – p. Elżbietę Dyrda o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za 2009 rok
i w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.
Wiceprzewodnicząca Rady – p. Elżbieta Dyrda przeczytała Uchwałę
Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 29 marca 2010 roku, w sprawie
wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pasym sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-79/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 marca 2010 roku, w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pasym sprawozdaniu
z wykonania Budżetu Gminy za 2009 rok stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.
Następnie Wiceprzewodnicząca Rady – p. Elżbieta Dyrda przeczytała
Uchwałę Składu Orzekającego RIO w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2010 roku,
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Pasymiu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-144/10 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 kwietnia 2010 roku, w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym stanowi załącznik Nr 15
do protokołu.

Projekt uchwały przeczytała Wiceprzewodnicząca Rady – p. Elżbieta
Dyrda
Przewodniczący Rady
zapytał radnych czy mają pytania do
przedstawionego projektu uchwały.
Radni nie zgłosili pytań.
Przewodniczący Rady
poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pasym absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok.

W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 15 radnych,
uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Ryszard Żuk, złożył Burmistrzowi
Miasta gratulacje z tytułu udzielonego absolutorium.
Głos zabrał Burmistrz Miasta – p. Bernard Mius, który serdecznie
podziękował Radnym za jednogłośne udzielenie absolutorium. Burmistrz
podziękował również Skarbnikowi Miasta, Sekretarzowi Miasta oraz tym
wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania absolutorium.

Ad. 13 Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych
Głos zabrał Burmistrz Miasta – p. Bernard Mius, który podkreślił raz jeszcze,
że na interpelację p. Marianny Tańskiej udzieli odpowiedzi na piśmie tak jak to
mówił to wcześniej.

Ad. 14 Sprawy różne.
Głos zabrała p. Mariola Szuszkiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu, która zaprosiła wszystkich zebranych na imprezy majowe.
Głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady – p. Mieczysław Żyra, który zwracając się do p. Starosty zapytał o drogę Krzywonoga – Michałki.
Głos zabrał Starosta Szczycieński – p. Jarosław Matłach, który wyjaśnił, że
starostwo złożyło dwa wnioski do p. Marszałka, jeden wniosek był z gminy
Szczytno, drugi wniosek był z gminy Pasym akurat na drogę Krzywonoga – Michałki. Obydwa wnioski zostały zaakceptowane, formalnie i merytorycznie były
dobre, natomiast w Regionalnym Programie Operacyjnym było tylko tyle pieniędzy ile wystarczyło. Wniosek z gminy Szczytno dostał minimalnie większą
ilość punktów i jest realizowany. Wniosek Krzywonoga – Michałki jest na liście
rezerwowej. Pan Matłach dodał, że na razie czekają na decyzję Zarządu Województwa co z tym wnioskiem dalej ( czy będzie ogłoszony nowy konkurs, czy
droga ta będzie robiona z rezerwy, oszczędności ). Droga ta cały czas jest zamieszczona w budżecie powiatu, tylko czekamy na dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego. Starosta podkreślił, że starostwo ubiega się o 70% dofinan-

sowania z Urzędu Marszałkowskiego, zostaje 30%, czyli dla samorządu powiatowego i samorządu miejskiego w Pasymiu po 15% na tą inwestycję, takie są
przyjęte zasady w całym powiecie.
Głos zabrała radna – p. Marianna Tańska, która zapytała o drogę powiatowa
w Rusku Wielkim, czy są jakieś ustalenia w kwestii tej drogi, czy są prowadzone jakieś rozmowy.
Głos zabrał Starosta Szczycieński – p. Jarosław Matłach, który powiedział,
że w Rusku Wielkim jest poważny problem, poważny problem z samochodami
ciężarowymi, które jeżdżą. Starosta dodał, że nie można tej drogi zrobić bez
dokumentacji ( przejście przez miejscowość Rusek Wielki ). W tegorocznym
budżecie powiatu mamy wpisaną dokumentację na drogę Rusek Wielki –
Grzegrzółki, od tego trzeba zacząć, aby następny etap, czyli już na następną
kadencję planować przebudowę tej drogi. Pan Jarosław Matłach, powiedział
również, że starostwo jest w opracowaniu dokumentacji przebudowy drogi
Pasym – Dźwierzuty.
Głos zabrał Burmistrz Miasta – p. Bernard Mius, który powiedział, że zdecydował się, iż udzieli odpowiedzi p. Mariannie Tańskiej na tej sesji, nie będzie
już udzielał odpowiedzi na piśmie. Mamy jedną dokumentację na budowę w
przyszłości drogi Michałki – Krzywonoga, to jest jedna droga powiatowa, druga
droga Pasym – Dźwierzuty. Dzięki Wam szanowni radni uczestniczymy w opracowaniu dokumentacji w kwocie 87.500 zł., gmina Dźwierzuty 87.500 zł., resztę
powiat. Trzecia sprawa, która dotyczy budowy dróg czy dokumentacji to jest
Rusek. Burmistrz Miasta podkreślił, że zależy mu tak samo na inwestycji Michałki – Krzywonoga, Pasym – Dźwierzuty
i Rusek również, to są
wszystkie nasze drogi leżące na terenie miasta i gminy Pasym.
Burmistrz Miasta zwracając się do p. Marianny Tańskiej powiedział, że jego
zdaniem udzielił wystarczającej odpowiedzi w związku z czym nie będzie
udzielał już odpowiedzi na piśmie.
Głos zabrał Starosta Szczycieński – p. Jarosław Matłach, który pogratulował
Burmistrzowi Miasta otrzymanego absolutorium.

Na tym obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu zakończono.

Przewodniczący Rady - Pan Ryszard Żuk podziękował zebranym
za udział w obradach i ogłosił zamknięcie sesji.
Obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej Pasymia rozpoczęto o godz. 1300
a zakończono o godz. 1500.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała
Anna Chitka
Podinspektor w UMiG

