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OR.0002.10.2015 
  
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr X/15 
 z X nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 28 maja 2015 r. 
od godz. 14:30 do godz. 15:30 

 
 
 

Proponowany porządek obrad 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał: 

 

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo        
na lata 2015-2031, 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015r., 
3) w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  w  roku  2015  przez  Gminę  Zalewo 

projektu  pn.  ,,  Program  asystent  rodziny  i  koordynator  rodzinnej  pieczy 
zastępczej na  rok  2015’’ wdrażanego przez Ministerstwo Pracy  i  Polityki 
Społecznej, 

4) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w  Zalewie  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu 
administracji publicznej. 
 

4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady X nadzwyczajnej Sesji Rady  Miejskiej w Zalewie otworzyła o  godzinie 14.30             
Iwona  Parzyszek  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Zalewie.  Powitała  Burmistrza  Zalewa, 
Panią  Skarbnik,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy,  pracowników  Urzędu  oraz 
Radnych. 
 
Ad 2.  Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek stwierdziła, że na sali znajduje 
się  14  Radnych,  co  stanowi kworum  niezbędne  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. 
Następnie zaproponowała w proponowanym porządku obrad sesji zmianę w pkt. 3 kolejności 
podejmowanych uchwał tj. uchwałę nr 3 i 4 zamienić jako 1 i 2, a uchwałę 1 i 2 zamienić jako 
3 i 4.  
 
W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  zmian  do  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady 
Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad. 
 
Za przyjęciem  porządku  obrad  głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw,  nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Porządek obrad został przyjęty.  
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Po zmianach porządek obrad wyglądał następująco: 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał: 

 
1) w  sprawie  przyjęcia do  realizacji  w  roku  2015  przez  Gminę  Zalewo 

projektu  pn.  ,,  Program  asystent  rodziny  i  koordynator  rodzinnej  pieczy 
zastępczej na  rok  2015’’ wdrażanego przez Ministerstwo Pracy  i  Polityki 
Społecznej, 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo        
na lata 2015-2031, 

3) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015r., 
4) w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w  Zalewie  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu 
administracji publicznej. 
 

4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
 
 
Ad 3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał: 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Zalewie  Jolanta  Skrzypiec  podziękowała 
wszystkim  Radnym  za  przybycie  na  Sesję  nadzwyczajną.  Następnie  oznajmiła,  że  poprosiła 
Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego o zwołanie sesji nadzwyczajnej z uwagi na podjęcie bardzo 
istotnej uchwały w celu dalszej realizacji zadań, jakie wykonuje Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w  Zalewie.  Po czym  Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w  Zalewie 
Jolanta Skrzypiec przedstawiła projekt uchwały  
 

1) w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2015 przez Gminę Zalewo projektu 
pn. ,, Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
na rok 2015’’ wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 

 
Następnie  poinformowała,  że  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9  czerwca  2011r.  o  wspieraniu  rodziny         
i systemie pieczy zastępczej 1) (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015r. poz. 332) rodzinie przeżywającej 
trudności  w  wypełnianiu  funkcji  opiekuńczo  –  wychowawczych  zapewnia  się  wsparcie,  które        
w konsekwencji przywróci jej zdolność do prawidłowego funkcjonowania                                        
w społeczeństwie. Zadanie to realizuje asystent rodziny. Przyjęcie do realizacji projektu 
„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015” wdrażanego 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, umożliwi uzyskanie dofinansowania do kosztów 
zatrudnienia  specjalistów  i  tym  samym  zmniejszy  koszty  Gminy  ponoszone  na  to  zadanie. 
Wartość  dofinansowania  w  tej  edycji  wynosi  34.884,00  zł,  wkład  własny  Gminy  30.411,00  zł. 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Zalewie  Jolanta Skrzypiec poprosiła,       
aby  przyjąć  w/w  program  do  realizacji.  Po  czym  poinformowała,  że  Miejski  Ośrodek  Pomocy 
Społecznej  w  Zalewie  złożył  wniosek  do  Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej  na  projekt 
,,Asystent rodziny  i  koordynator  rodzinnej pieczy zastępczej na  rok 2015’’.  Uzyskano mniejszą 
kwotę  dofinansowania,  o  którą  wnioskowano  z  uwagi  na  bardzo  dużo  złożonych  wniosków. 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podzieliło te środki. Nie mniej jednak uzyskano połowę 
środków, które są potrzebne na realizację tego zadania. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w  Zalewie  Jolanta  Skrzypiec  poinformowała,  że  potrzebuje  planu,  aby  móc  dalej 
zatrudniać asystentów rodziny. Asystenci rodziny są bardzo istotnym elementem pracy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie, ponieważ są to specjaliści, którzy wchodzą  
w środowisko gdzie istnieje realne zagrożenie odebrania dzieci do pieczy zastępczej.                 
Ich zadaniem jest mieć taki wpływ na rodzinę, aby pomóc im w ustaleniu codziennych 
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obowiązków, czynności i zmobilizowaniu rodziców do odpowiednich działań, aby dzieci pozostały 
w swoim środowisku rodzinnym.  
 
Radna Zofia Witkowska zapytała ilu w tej chwili jest asystentów rodziny. 
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta Skrzypiec odpowiedziała, 
że  w  tej  chwili  zatrudnionych  jest  dwóch  asystentów  rodziny.  Po  przyjęciu  na  dzisiejszej  sesji 
projektu w/w uchwały dalej będą zatrudniać taką samą liczbę asystentów rodziny tj. dwie osoby.  
 
Radna Zofia Witkowska zapytała, jakie kwalifikacje posiadają asystenci rodziny. 
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta Skrzypiec odpowiedziała, 
że  kwalifikacje  asystenta  rodziny  są  bardzo  mocno  obwarowane  w  ustawie  o  systemie  pieczy 
rodzinnej. Asystent rodziny musi posiadać studia wyższe o kierunku praca socjalna, socjologia      
i inne pedagogiczne kierunki, które pozwalają na zostanie asystentem rodziny. Osoba taka może 
być również po innym kierunku studiów z tym, że musi posiadać roczny kurs. Może być także      
po szkole średniej, ale musi posiadać udokumentowaną pracę z rodziną, ( co najmniej dwa lata)           
i ukończony kurs.     
 
Radna  Zofia  Witkowska  zapytała,  w  jakich  godzinach  pracują  asystenci  rodziny.  Po  czym 
oznajmiła,  że  zadaje  pytania,  ponieważ,  jako  nauczycielka  w  ubiegłym  roku  współpracowała          
z Panią asystent rodziny, z której była bardzo zadowolona. Jako nauczycielka w szkole ma taką 
rodzinę, z którą asystent rodziny współpracowała i z jej pracy była bardzo zadowolona.                 
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta Skrzypiec odpowiedziała, 
ze  asystenci  rodziny  są  zatrudnieni  na  umowę  zlecenie  w  związku  z  tym  pracują  w  różnych 
godzinach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie w umowie zlecenia wpisuje, że jest   
to  zatrudnienie  adekwatne  do  umowy  na  etat,  czyli  czterdzieści  godzin  w  tygodniu.  Natomiast 
asystent pracuje również, jeżeli wymaga tego sytuacja w sobotę i w niedzielę, a także                   
w godzinach popołudniowych. 
 
Radna Zofia Witkowska zaproponowała, aby asystenci rodziny pracowali w godzinach rannych, 
dlatego że dzieci z rodzin, u których pracują uczęszczają popołudniami do świetlicy ,,Słoneczko’’   
i są tam do godziny 17:00. Pewne uchybienia nauczyciele zauważają w szkole w tych godzinach, 
kiedy  dzieci  przychodzą  do  szkoły.  Dzieci  są  nie  tak  ubrane  i  przygotowane  do  zajęć,  a  tego     
nie zrobi  tak ojciec do tego potrzeba ręki kobiety. Radna oznajmiła, że rozumie to, ale wydaje    
jej  się,  że  asystent  powinien  pracować,  chociaż  jeden  dzień  po  południu  lub  w  godzinach 
rannych, aby mógł zobaczyć, co się dzieje w domu. Następnie Radna raz jeszcze 
zaproponowała, aby w rodzinach gdzie znajdują się mniejsze dzieci asystent rodziny pracował     
w godzinach rannych przed wyjściem dziecka, dzieci do szkoły.       
 
Radny Mirosław Czyszek zapytał o efekty  działalności asystentów rodziny.  Projekt  funkcjonuje  
po  raz  kolejny  i  wiadomo,  jakie  są  obowiązki,  a  nic  nie  wiadomo  o  efektach  poszczególnych 
rodzin. Następnie zapytał, ile rodzin wyszło na prostą i kto nadzoruje prace asystenta.    
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta Skrzypiec odpowiedziała, 
że to ona nadzoruje prace asystenta rodziny. W pięciu rodzinach asystent zakończył prace, czyli 
rodzina  wyszła  na  prostą.  Efekty  są  takie,  że  do  tej  pory  nie  umieszczono  żadnych  dzieci            
w pieczy zastępczej. Sąd nie wydał takiej  decyzji, czyli rodziny te w miarę dobrze funkcjonują. 
Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Zalewie  Jolanta  Skrzypiec  oznajmiła,  że 
asystent rodziny to nie cudotwórca. Jeżeli mimo pracy asystenta dzieje się źle, ponieważ, rodzice 
nie podejmują żadnych działań i nie wychodzą naprzeciw problemom, które mają                        
to  asystent  za  nich  nie  zrobi  niczego  i  wtedy  może  zdarzyć  się  sytuacja,  że  sąd  zadecyduje         
o umieszczeniu dzieci z tej rodziny w pieczy zastępczej. Rolą asystenta rodziny  jest dołożenie 
wszelkich starań, aby rodzina funkcjonowała dobrze  i aby dzieci zostały  w swoim środowisku. 
Może nie widać tego na zewnątrz i nie jest to głośne, ale efekty są i pracownicy socjalni, którzy 
bezpośrednio pracują z tymi rodzinami widzą zmiany na lepsze w danej rodzinie. 
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Radna  Zofia  Witkowska  poinformowała,  że  zależy  to  od  osoby,  jaka  jest  asystentem  rodziny. 
Radna była zadowolona ze współpracy z asystentem rodziny z Iławy. Osoba ta była do pracy tej 
powołana,  miała  non  stop  kontakt  z  wychowawcą  i  szkołą,  dbała  o  dziecko,  które  przyszło          
do  szkoły czysto ubrane,  wyczesane i  przygotowane  do zajęć. Na  koniec Radna  dodała,             
że chciałaby, aby było więcej takich asystentów jak ta Pani, a efekty będą widoczne.   
 
Wobec  braku  dalszych  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek 
poddała uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Zalewie  Jolanta  Skrzypiec  przedstawiła 
projekt uchwały  
 

2)  w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej  w  Zalewie  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu 
administracji publicznej. 

 
 
Następnie  poinformowała,  że  przyjęcie  powyższej  uchwały  jest  niezbędne  w  celu  prawidłowej 
oraz sprawnej  realizacji zadań  wynikających z ustawy z dnia  21  czerwca  2001 r.  o dodatkach 
mieszkaniowych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz.966 ze zm.) i ustawy z dnia                         
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Jednolity tekst : Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.).  
Podstawą  prawną  do  udzielenia  upoważnienia  objętego  tą  uchwałą  jest  art.  39  ust.  4  ustawy          
z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym  (Jednolity  tekst:  Dz.  U.  z  2013r.  poz.  594              
ze  zm.).  Uchwała  zawierająca  to  upoważnienie  jest  aktem  prawa  miejscowego,  podlegającym 
publikacji  w  wojewódzkim  dzienniku urzędowym,  gdyż  przekazując kompetencje do władczego 
działania  organowi  upoważnionemu  wywołuje  także  skutki  na  zewnątrz  administracji,  wiążąc 
nieokreślony krąg osób. Nowelizacja ustawy prawo energetyczne w 2012 roku wprowadziła taką 
możliwość, że osoby, które kwalifikują się do dodatku mieszkaniowego mogą również 
otrzymywać  dodatek  energetyczny  za  prąd.  Wnioskodawcą  musi  być  tylko  i  wyłącznie  osoba, 
która ma podpisaną umowę z operatorem. Osoba ta musi kwalifikować się do dodatku 
mieszkaniowego i to ona musi złożyć wniosek. Do tej pory, mimo, że ustawa wprowadziła zmiany 
w 2012 roku zainteresowanie było małe, a niektóre osoby nie mają na siebie podpisanej umowy  
z operatorem, ponieważ są najemcami. Wnioski przeważnie składają kobiety, ponieważ 
mężczyźni nie mają na to czasu. Pieniądze za dodatek energetyczny są nie wielkie. Podjęcie w/w 
uchwały  ułatwi  pracę,  ponieważ,  w  tym  momencie  tylko  i  wyłącznie  Burmistrz  jest  władny,        
aby podpisać decyzję  przyznającą dodatek energetyczny, a cała procedura i wszystkie sprawy 
dzieją się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zalewie.  ięc podęcie w/w uchwały sprawi,      
że  kompetencje podpisywania  decyzji zostaną przekazane dla  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zalewie.         
 
Radna Zofia Witkowska zapytała, jaka jest kwota zwrotu dodatku energetycznego.  
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta Skrzypiec odpowiedziała, 
że w ustawie jest ściśle zapisane, że jeśli jest to rodzina powyżej pięciu osób to przysługuje zwrot 
w wysokości 17,00 zł a, dla osoby samotnej to 11,00 zł są to kwoty niezależne                             
od przedstawionego rachunku za prąd.   
 
Wobec  braku  dalszych  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek 
poddała uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
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Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała projekt uchwały 
 

3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 
2015-2031, 

 
Następnie  Skarbnik  Gminy  Alina  Błażewicz  poinformowała,  że  zmiany  dotyczące  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015-2031, dotyczą tylko planu dochodów                  
i  wydatków  na  rok  2015.  Kwota  deficytu  i  zadłużenia  gminy  na  koniec  2015r.  i  lata  kolejne          
nie ulega zmianie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2031.   
 
W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała projekt uchwały 
 

4) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015r. 
 

Następnie  Skarbnik  Gminy  Alina  Błażewicz  poinformowała,  że  w  budżecie  gminy  Zalewo  na 
2015r. uległy zmianie: 
 
Załącznik Nr 1 Dochody – zwiększenie planu dochodów o 46.791,00 zł, w tym: 
- podatek od środków transportowych osób prawnych 26.000,00 zł, 
- podatek od nieruchomości osób fizycznych 20.791,00 zł, 
 

Załącznik Nr 2 Wydatki - proponowane zmiany: 
 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Zwiększenie  wydatków  bieżących  o  20.000,00  zł  –    zakup  usług  remontowych  (mieszkania 
komunalne, socjalne). 
 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 
Zwiększenie wydatków bieżących o 20.000,00 zł (zakup usług – dowóz wody pitnej                     
do miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo). 
 

Dział 852 Pomoc społeczna 
Przeniesienia między paragrafami. 
Zwiększenie wydatków bieżących o 6.791 zł – na realizację programu asystent rodziny                     
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. 
 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

Zmniejszenie wydatków bieżących o 7.446,00 zł – zakup materiałów. 
Zwiększenie wydatków bieżących o 6.000,00 zł, w tym na: 
- usuwanie odpadów komunalnych z terenu gminy Zalewo (miejscowość Jerzwałd - zlot 
garbusów) 600,00 zł, 
- wynajem kabin WC (miejscowość Jerzwałd - zlot garbusów), montaż tabliczek WC           
3.770,00 zł, 
- wykaszanie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Sienkiewicza w Zalewie 1.230,00 zł. 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Zwiększenie wydatków bieżących o 1.446,00 zł – opłata roczna z tytułu wyłączenia                      
z produkcji rolniczej działki przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą 
strażacką w Dobrzykach. 
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Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że głównym powodem zwołania Sesji 
nadzwyczajnej  było  to,  że  Ministerstwo  Pracy  i  Polityki  Społecznej  przyznało  dofinansowanie      
na ,,Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015’,’                  
a pieniądze na wynagrodzenie dla opiekunów kończą się stąd też pilnie potrzebowali sesji, aby 
wygospodarować konkretną kwotę w budżecie w wysokości 6.791,00 zł. Przy okazji zwiększono 
środki  o  20.000,00  zł  na  remont  mieszkań  komunalnych  i  socjalnych  oraz  zwiększono  środki        
w wysokości 20.000,00 zł na dowóz wody pitnej do miejscowości Jerzwałd, Likszany, Rucewo ze 
względu na wyschnięte studnie. Burmistrz oznajmił, że ciągle czeka  na beczkę, którą Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał i ciągle jest ona na papierze, a fizycznie jej nie ma. 
Nie  zmienia  to  postaci  rzeczy,  że  mimo  ustalonej  odpłatności  za  wodę,  którą  ustalą  będą 
określone koszty, większe niż odkręcenie kurka na sieci wodociągowej.     
 

 
Radny Mirosław Czyszek zapytał, które mieszkania będą remontowane. 
 
Burmistrz  Zalewa Marek  Żyliński  odpowiedział,  że  w miejscowości  Bądki  w na dwóch  blokach      
z  czerwonej  cegły  wzdłuż  sklepu  należy  wymienić  orynnowanie.  W  Bądkach  znajdują  się  dwa 
mieszkania komunalne. 
 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski  odpowiedział,  
że na ul. Kolejowej obowiązkowa jest wymiana wewnętrznej linii zasilania budynku oraz remont 
kominów.  
 
Radna Zofia Witkowska zapytała czy kwota 4.370,00 zł w miejscowości Jerzwałd przeznaczona 
jest na okres dwóch dni czy będzie to przeznaczone na dłuższy okres. 
 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz poinformowała, że  w uzasadnieniu pomyliła się i na usuwanie 
odpadów  komunalnych  z  terenu  gminy  Zalewo  jest  400,00  zł,  a  600,00  zł,  które  nie  dopisała                   
w  przeznacza  się  na  uprzątnięcie  dzikich  wysypisk  śmieci.  Są  one  zapisane  w  wydatkach 
natomiast  w  uzasadnieniu  zostały  pominięte.  W  związku  z  powyższym  Skarbnik  Gminy  Alina 
Błażewicz poprosiła, aby w uzasadnieniu do uchwały dopisać kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem 
na uprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński odpowiedział, że kwota 4.370,00 zł na pewno nie będzie tyczyła 
dwóch  i  pół  dnia  zlotów  garbusów.  Następnie  poinformował,  że  nie  odpowie  na  to  pytanie, 
ponieważ Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
Katarzyna Jednernalik jest nieobecna, a on dokładnie nie pamięta, na co przeznaczone są środki. 
TOI  TOIE  i  udostepnienie  pojemników  na  odpady  jest  wkładem  w  ramach  promocji  gminy                             
w współorganizacji zlotu garbusów. Zlot odbędzie się w Jerzwałdzie w ostatni weekend sierpnia. 
W sobotę jest kulminacja, czyli przejazd kolumny garbusów z Jerzwałdu do Zalewa na plac przed 
Ekomariną.  
 

Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  poinformował,  że  miał  mało  czasu,  aby  wszystko  porównać. 
Zmiany w budżecie na 2015r. są kosmetyczne i ucieszyła go wypowiedź Pani Skarbnik,              
że  zmiany  te  nie  zwiększają  deficytu.  Następnie  oznajmił,  że  bardzo  dużo  słyszał  w  telewizji 
wypowiedzi, że w samorządach, województwach i sejmie budżety powinny być tak zaplanowane, 
aby dochody nie były mniejsze od wydatków. Natomiast u nas w gminie troszeczkę są mniejsze. 
Następnie zapytał o sprawę dotyczącą stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki. Słyszał, 
że są problemy z uzyskaniem dotacji z Unii Europejskiej na to przedsięwzięcie i że termin, który 
jest wyznaczony jest zbyt krótki i nie możliwe będzie wykonanie tejże inwestycji. W związku z tym 
zapytał czy nie będzą oglądać się na dotacje i dalej będą realizować ten projekt.  
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński odpowiedział, że Radny Tadeusz Kaczmarczyk dobrze słyszał. 
Po  wielu  miesiącach  oczekiwań,  przesuwaniu  środków  w  budżecie  i  wydawaniu  rozporządzeń 
przez Ministra Rolnictwa kilka dni temu dostał zaproszenie do podpisania umowy na realizację 
ujęcia wody w Dobrzykach z terminem do 15 czerwca 2015r. W związku z tym sprawą oczywistą 
jest  to,  że  takiej  umowy  Burmistrz  ani  Skarbnik  Gminy  podpisać  nie  mogli,  ponieważ  jest  ona 
nierealna do wykonania. W tej sytuacji Burmistrz napisał pismo do marszałka, a wcześniej prosił 
go o to, aby uzgodnił z Ministrem Rolnictwa ewentualne przesuniecie terminu, co najmniej o trzy 
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miesiące. Burmistrz dodał, że z tego, co wie Unia Europejska i Minister Rolnictwa nie są władni 
żeby termin ten zmienić, ponieważ były to środki z ubiegłej perspektywy finansowej. Burmistrz 
oznajmił,  że  na  dzisiejszą  sesję  było  mnóstwo  pomysłów  i  zgłaszania  wniosków  do  budżetu,      
ale  wszystkie  odrzucił  z  tego  względu,  że  jest  to  Sesja  nadzwyczajna  i  starał  się  uwzględnić        
te wnioski, które są niezbędne do realizacji w przyszłych dniach. W czerwcu jest planowana sesja 
i wtedy dużo więcej będzie zgłoszonych tematów przez poszczególnych Kierowników Referatów. 
Natomiast, jeśli chodzi o ujęcie wody w Dobrzykach to jeszcze nie wie, co zrobi. Była to pierwsza 
perspektywa środków Europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich natomiast            
do Regionalnego Programu Operacyjnego nie kwalifikują się ze względu na niskie zaludnienie. 
Burmistrz nie ukrywa, że analizują i rozmawiają  o tym na naradach z udziałem Pani  Skarbnik,     
że nie wyklucza zrobienia w 100% za pieniądze gminne ujęcia wody w Dobrzykach.                 
Jest  to  inwestycja,  która  warunkuje  wykonanie  reszty  sieci  wodociągowej  w  tamtym  kierunku 
mowa  jest  o  Jerzwałdzie,  Likszanach  i  Rucewie.  Ta  dramatyczna  decyzja  prawdopodobnie 
będzie przez niego zgłoszona z tego powodu, że w tej perspektywie finansowej rząd 
wynegocjował z Unią Europejską w pewnym sensie beneficjenta głównego do odbioru pieniędzy 
Europejskiej tj. lokomotywy rozwoju, czyli duże ośrodki miejskie, aglomeracje wraz z januszkami 
otaczających ich gmin. Z perspektywy Województwa są to takie ośrodki jak Olsztyn, Ełk, Elbląg, 
Wrocław, Gdańsk. Gminy wiejskie o takiej charakterystyce jak gmina Zalewo niestety są w drugiej 
kolejności  i  o  pieniądze  z  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  na  instalacje,  infrastrukturę 
wodno-kanalizacyjną  raczej  według  wszelkich  znaków  na  niebie  i  ziemi  ubiegać  się  nie  będą 
mogły.  Jeśli  chodzi  o  przedsięwzięcia  wodno-kanalizacyjne  z  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich  statystycznie  przydzielone  jest  na  gminy  w  Województwie  Warmińsko-Mazurskim 
3.000.000,00 zł środków zewnętrznych na drogi i 2.000.000,00 zł na instalacje wodno-
kanalizacyjną. Szacunkowe potrzeby inwestycyjne gminy Zalewo w tym zakresie to kwota około 
25.000.000,00  zł  lub  30.000.000,00  zł.  Najprawdopodobniej  trzeciej  perspektywy  finansowej      
już dla Polski nie będzie a jeśli nawet będzie to będzie zgrubna i na pewno będzie                         
z przeznaczeniem na metro i autostrady. Następnie Burmistrz dodał, że to gmina będzie musiała 
ponieść  zdecydowany  ciężar  inwestycyjny  za  część  gminy,  która  od  powojnia  nie  ma  wody.       
Nie wyklucza, że nie zdejmie z projektu budżetu ujęcia wody w Dobrzykach tylko wręcz będzie 
wnioskował  o  dorzucenie  do  inwestycji  pieniędzy.  Jest  to  jeden  z  możliwych  ruchów,  dlatego,    
też podziękował Radnemu Tadeuszowi Kaczmarczykowi za to pytanie. Następnie dodał, że przy 
zmianach  w  budżecie  zostało  zrobione  tylko  to,  co  trzeba  było  zrobić  dzisiaj  wiedząc  o  tym,        
że są to materiały, które starannie należy przedyskutować. Burmistrz dodał, że w Województwie 
Warmińsko-Mazurskim są różne wskaźniki wyposażenia w infrastrukturę wodociągową                  
i kanalizacyjną poszczególnych gmin są gminy, które mają prawie w 100% rozwiązany                
ten problem. Gmina Zalewo na tym tle wygląda bardzo źle. Burmistrz najpierw musi złapać i takie 
polecenie wydał Kierownikom poszczególnych  referatów  szacunek kosztów  tych  inwestycji.      
Wie już na pewno, w których obszarach będą starali się wykonać kolektory tłoczne, jeśli chodzi    
o  kanalizację.  Przygotowywana  jest  dokumentacja  na  odcinku  Jerzwałd,  Likszany,  Dobrzyki       
do Zalewa i w stronę Półwsi. Również przygotowywana jest dokumentacja na Gajdy  – Półwieś     
i planowane  jest docelowo  wykonanie  tłocznej  kanalizacji  Międzychód  -  Rabity  wraz z  Rudnią. 
Reszta  miejscowości  włącznie  z  Gubławkami  i  Wieprzem  będzie  wykonywana  w  technologii 
kolonijnej przydomowej, ponieważ w tych miejscach faktycznie nie ma, co pompować.              
Jest problem, który gmina musi dźwigać a jest to zaszłość od powojnia. Od dwóch lat dokucza 
nam  niski  poziom  wody  a  póki  była  woda  w  studniach  w  Jerzwałdzie  to  w  miarę  wszystko 
funkcjonowało. W całej zlewni w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku poziom 
wód zszedł o 60 cm czy nawet 70 cm i ludzie w studniach mają puste dna. Póki, co na razie woda 
jest  wożona  na  zasadzie  ,,wolnej  amerykanki’’,  ponieważ  gmina  Zalewo  dźwiga  cały  ciężar 
kosztów  tej  wody  ludzie  póki,  co  dostają  tę  wodę  za  darmo.  Gdy  gmina  Zalewo  dostanie  już 
beczkę o pojemności  3000  litrów  wtedy zostaną  opracowane  zasady dowożenia  wody. Ludzie 
przynajmniej będą musieli zapłacić za wodę, bo inaczej 20.000,00 zł będzie, co rusz pojawiało się 
na sesji i trzeba będzie dokładać, co chwila środki.  Gmina Zalewo za pierwszy kwartał wydała 
ponad 10.000,00 zł. Wodę wozi Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Zalewie 
wypożyczonym beczkowozem z Morąga, który posiada odpowiednie certyfikaty do wożenia wody 
pitnej. Burmistrz dodał, że zależy mu, aby jak najszybciej problem Jerzwałdu z wielu powodów 
rozwiązać. Nie wyklucza, że będzie wnioskował o wykonanie mapy gminy Zalewo wraz                 
z szacunkiem nakładów. Jeśli wyjdzie, że gmina Zalewo odblokuje Regionalny Program 
Operacyjny  to  i  tak  w  tej  perspektywie  gmina  nie  dostanie  na  te  inwestycję  30.000.000,00  zł, 
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wtedy Burmistrz będzie wnioskował, aby w Dobrzykach wykonać inwestycję w 100%                   
za  pieniądze  gminne,  żeby  odblokować  możliwość  aplikowania  o  pociągnięcie  sieci.  Burmistrz 
przypomniał,  że rura kanalizacyjna  i  woda  do  Matyt  jest  już zrobiona.  Rura  kanalizacyjna  leży        
i czeka na pociągnięcie tłoczne z Jerzwałdu przez Dobrzyki do Zalewa natomiast trójnik              
na wysokości  zakrętu z  drogi  powiatowej  do  Matyt jest  położony w  ziemi i  średnica jest 
przewidziana na dostawę wody w Jerzwałdzie, ale wydajność pomp w ujęciu wody w Dobrzykach 
jest niewystarczająca, aby cały obszar zaopatrzyć w wodę pitną. Natomiast, jeśli chodzi o złoża 
wody podziemnej, to jest wystarczająca ilość żeby spokojnie obszar ten funkcjonował.      
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk podziękował za wyczerpującą wypowiedź.  
 
Radny Mirosław Czyszek zapytał, jaką powierzchnię ma Cmentarz Żydowski w Zalewie, 
ponieważ kwota na wykaszanie cmentarza jest jego zdaniem za duża. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka oznajmił, że jest to bardzo trudny teren do wykaszania, 
ponieważ stoją tam macewy. 
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  odpowiedział,  że  nie  wie,  jaka  jest  powierzchnia  cmentarza,     
ale  przewidywane  jest  dwukrotne  wykaszanie  Cmentarza  Żydowskiego  przy  ul.  Sienkiewicza       
w Zalewie .  
 
Radny Mirosław Czyszek zapytał czy cmentarz, co roku był wykaszany. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński odpowiedział, że tak. 
 
Radny Mirosław Czyszek zapytał przez ile lat płaci się opłatę roczną za odrolnienie. 
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  odpowiedział,  że  przez  lat  piętnaście.  W  Dobrzykach  na  tej 
działce jest grunt klasy RIII i PsIV i jest to jednorazowa opłata, z której marszałek zwolnił gminę 
Zalewo po odrolnieniu tej działki. Ta sama sytuacja będzie w Kupinie po opracowaniu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to opłata roczna wpłacana przez lat 
dziesięć  lub  piętnaście  do  Departamentu  Infrastruktury  Marszałka  Województwa  Warmińsko-
Mazurskiego  w  Olsztynie  ze  składek  zrzucanych  przez  wszystkie  gminy,  które  wykorzystują 
grunty rolnicze na cele inwestycji celu publicznego, na które rok rocznie można składać wnioski   
o  dofinansowanie  dróg  lokalnych  w  gminie.  Burmistrz  oznajmił,  że  dzwonił,  i  prosił  służby 
Marszałka  Województwa, aby zwolniono gminę  Zalewo z  tej opłaty. Podpowiedziano  mu żeby 
gmina  Zalewo  złożyła  wniosek,  na  który  można  pozyskać  100.000,00  zł  lub  150.000,00  zł           
na wykonanie drogi lokalnej i to uczynią. Wnioski należy składać do końca pierwszego kwartału 
tego roku, aby na rok przyszły ewentualnie wstrzelić się w ten program. Te środki                        
nie są konsumowane przez Urząd Marszałkowski tylko przeznaczane na tego rodzaju inwestycje. 
 
W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Ad. 4 Sprawy różne.  
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała, że przesłała na e-maila dla niektórych 
radnych  protokół  z  ostatniej  sesji.  Następnie  poprosiła  pozostałych  radnych,  aby  zapoznali         
się z nim. Następnie oznajmiła, że 24 czerwca br. planowana jest Sesja Rady Miejskiej                
w Zalewie.   
 
Radna Halina Krajnik zaprosiła wszystkich obecnych na otwarcie świetlicy wiejskiej w Bajdach.  
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Przewodnicząca Rady Iwona  Parzyszek zgłosiła problem dotyczący parkingu przy Firmie DAM -
ROB.S.A w  Zalewie, ponieważ na parkingu stoi większość samochodów pracowników tej firmy       
i mieszkańcy nie mają gdzie zaparkować samochodów.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poinformował, że rzeczywiście problem jest i nie tylko 
zgłaszają  go  mieszkańcy  Zalewa, ale i osoby  przyjezdne. Wiceprzewodniczący  Rady  rozumie,     
że  zakład  musi  istnieć  i  wątpliwości  nie  ma.  Skoro  pracownicy  tego  zakładu  mają  tyle  aut             
to  wydaje  mu  się,  że  należy  porozmawiać  z  zarządem  firmy  i  można  by  go  powiększyć. 
Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poprosił,  aby  umieścić  tablicę  ogłoszeń       
w rejonie ul. Kolejowej.    
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oznajmił, że przyjmuje zgłoszenia Radnych i przeanalizuje je. 
Następnie poinformował, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Sołtysami                         
i  Przewodniczącymi  Osiedli,  na  którym  rozmawiano  o  problematyce  i  wizjach  gminy  Zalewo.        
Burmistrz ze spotkania jest bardzo zadowolony,  chciał pokazać, że organizm gminy to nie jest 
tylko kwestia spojrzenia z jednej małej miejscowości, ale jest to organizm duży, żywy z wieloma 
problemami. Następnie oznajmił, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do niego pismo Inwestora i jego 
reprezentanta  prawnego  w  sprawie  inwestycji  w  Kupinie.  Burmistrz  po  ostatniej  decyzji  Rady 
Miejskiej w Zalewie chciał podpisać w dniu jutrzejszym decyzję kończącą procedurę,                  
ale  w  kontekście  pisma,  jakie  otrzymał  przedłużył,  o  kolejny  miesiąc  procedurę  konsultacyjną                
i  analizującą  ten  temat.    Na  koniec  Burmistrz  poinformował,  że  od  dnia  1  lipca  br.  będzie 
podwyżka cen odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie. Na zgromadzeniu 
związku podchodzono do tego tematu kilkakrotnie i gmina Zalewo spośród dziewiętnastu gmin 
dostarcza  więcej  śmieci na bramę  w  Rudnie niż płaci opłat od  mieszkańców. Takich  gmin  jak 
Zalewo  jest  kilkanaście  w  całym  tym  układzie,  a  jest  kilka  gmin,  które  mogą  pochwalić  się,           
że płacą za więcej śmieci a mniej pojawia się ich na bramie w Rudnie. Wynika to z faktów, że jest 
znacząca ilość odpadów komunalnych, a niestety ich producenci nie są wprowadzeni do systemu 
i  podrzucają śmieci sąsiadom,  wynoszą je  do  lasu  lub na przystanek.  Stąd  też  Związek  Gmin        
był  zmuszony  po  bardzo  ostrej  dyskusji  i  kilku  podejściach  do  podjęcia  uchwały,  w  której              
to  od  1  lipca  br.  wprowadza  się  zmianę  stawek  indywidualnych  przy  selektywnych  z  7,00  zł         
do  8,50  zł,  przy  mieszanych  z  9,50  zł  na  11,00  zł,  dla  rodzin  wieloosobowych  przewidziane         
są relatywnie niższe stawki by mniej więcej utrzymać się na tym samym poziomie. Jest bardzo 
istotna zmiana dodatnia  dla  wszystkich  a mianowicie na  mocy nowelizacji ustawy o  śmieciach      
z klucza decyzją administracyjną  będą obciążeni za odpady posiadacze działek rekreacyjnych. 
Czyli wszyscy ci, którzy w sezonie pojawiają się i mówią, że śmieci zabierają ze sobą                 
lub twierdzą, że ich tu  w ogóle nie ma. Ustawa narzuciła określone stawki i tu jest dla gminy duży 
pozytyw. Burmistrz nie  ukrywa, że po miesiącu lipcu będzie bacznie  obserwował, co się dzieję       
i będzie apelował do Sołtysów, aby wskazywali osoby, które do systemu od dwóch lat nie weszły. 
Najgorsze  dla naszych  mieszkańców jest poczucie niesprawiedliwości, bo te pieniądze 7,00 zł       
i  9,00  zł  nie  są  jeszcze  tak  dramatycznym  obciążeniem.  Gdy  widzi  się,  że  sąsiad  podrzuca 
wieczorem  do  sąsiada  śmieci  lub  na  przystanek  i  śmieje  się,  że  ty  płacisz,  a  ja  nie  to  jest 
potrzeba, aby takich ludzi wprowadzić do systemu. Na zgromadzeniu mówiono, że na populacje 
280.000,00 tyś mieszkańców jest niespełna 200.000,00 tyś osób. Więc bardzo dużo osób nie jest 
jeszcze  wprowadzonych  do  systemu  oczywiście  jest  znaczny  odsetek  osób,  które  faktycznie 
figurują w ewidencji, ale ich tu faktycznie nie ma. Albo wyjechali i się nie wymeldowali albo są na 
saksach i nie ma możliwości kontaktu z nimi. Ale jednak bardzo duży odsetek osób jest, którzy w 
tym systemie nie funkcjonują. Burmistrz dodał, że na wczorajszym spotkaniu z Sołtysami również       
o tym publicznie wspominał, że takie nakazy płatnicze będą wysyłane z poziomu Siedziby Biura 
Zarządu Związku Gmin ,, Czyste Środowisko’’ w Ostródzie.          
 
Radny  Jan  Lichacz  poinformował,  że  powinniśmy  się  zbilansować  w  momencie  wyłapania 
indywidualnych osób oraz płatności za domki letniskowe.  Była propozycja, by odejść od zbiórki 
śmieci takiej jak gniazda i przejść na inne formy. Radny bronił tej formy dla miasta, aby pozostały 
gniazda gdzie są ustawione na podbudowie kosze na śmieci.  Proponowano, aby wróciły kosze 
pod każdy dom i worki. Forma gniazd, jaka jest w chwili obecnej spełnia swoją rolę na osiedlach. 
Następnie  Radny  Jan  Lichacz  poprosił  Kierownika  Referatu  Inwestycji,  Gospodarki  Mieniem 
Komunalnym  Jana  Michalewskiego  o  wycinkę  chaszczy  i  zarośli  na  Drodze  Powiatowej  przy 
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zjeździe z ul. 22 Lipca na ul. Elbląską od strony Bajd. Poprosił również, o usunięcie zakrzaczenia 
przy ul. Jesionowej od ul. Akacjowej.   
 
 
Ad 5. Zamknięcie obrad. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek zamknęła  
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie.  
                        
 
 

                                                                                                                                                                                        
   Protokołowała:                                                                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej  
   Karolina Tankielun                                                                                                                         
                                                                                                                        /-/ Iwona Parzyszek 

Anonimizacji dokonano na podstawie art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE i/lub na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych Osobowych na polecenie 
Burmistrza Zalewa 
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