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OR.0002.11.2015 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr XI/15 
 z XI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 24 czerwca 2015 r. 
od godz. 10.00 do godz. 12.55 

 
 

Proponowany porządek obrad 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  

z  dnia 29 kwietnia 2015 r. 
4. Przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                          

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
5. Przyjęcie protokołu z X nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                          

z dnia 28 maja 2015r.  
6. Odczytanie protokołu Nr III z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia                           

28 kwietnia 2015r. 
7. Odczytanie protokołu Nr IV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia                           

12 maja 2015r. 
8. Odczytanie protokołu Nr V z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia                           

19 maja 2015r. 
9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc kwiecień 2015 r. przez komisje 

stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,  Komisję Budżetu, 
Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania oraz Komisję Rolnictwa Handlu      
i Usług. 

10. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady 
Miejskiej w Zalewie. 

11. Wnioski i zapytania Radnych. 
12. Podjęcie uchwał: 

   

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2014 r., 
 

2) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2014 r., 
 

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

 

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

5) w  sprawie  dokonania  zmian  w  treści  uchwały  Nr  XIII/101/11  Rady  Miejskiej           
w  Zalewie  z  dnia  21  września  2011  r.  w  sprawie  poboru  podatków  w  drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, 
 

6) w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  krajowego  programu  operacyjnego  "Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020" współfinansowanego                        
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 
 

7) w  sprawie  dokonania  zmiany  w  treści  uchwały  Nr  XL/435/06  Rady  Miejskiej          
w Zalewie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Zalewo 
do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 
 

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 2, znajdującego się   
w  budynku  nr  41,  usytuowanego  na  działce  nr  21/5  w  miejscowości  Dobrzyki, 
gmina Zalewo, 
 



2 
 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów    jako  działka  Nr  136/1,  położonej  w  obrębie 
Urowo, 
 

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów    jako  działka  Nr  138/4,  położonej  w  obrębie 
Wieprz, 
 

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów    jako  działka  Nr  120,  położonej  w  obrębie 
Zalewo nr 1, 
 

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów    jako  działka  Nr  121,  położonej  w  obrębie 
Zalewo nr 1, 
 

13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów    jako  działka  Nr  122/4,  położonej  w  obrębie 
Zalewo nr 1, 
 

14) w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zalewo, 
 

15) w  sprawie  uchwalenia  Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Zalewo, 
 

16) w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Kupin.      
  

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
14. Sprawy różne. 
15. Zamknięcie obrad.  

                  
 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek poprosiła wszystkich                  
o powstanie i uczczenie minutą ciszy śmierci Radnego Rady Miejskiej w Zalewie             
Pana Marka Petrykowskiego oraz byłego Przewodniczącego Osiedla Wileńskiego            
Pana Włodzimierza Chrunik. Uczestnicy sesji powstali i uczcili minutą ciszy pamięć                
o zmarłych. 
 
Obrady  XI  zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  10.00  Iwona 
Parzyszek  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Zalewie.  Powitała  Burmistrza  Zalewa,  Panią 
Sekretarz,  Panią  Skarbnik,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy,  pracowników 
Urzędu, Radnych, Przewodniczących Osiedli, Sołtysów, przedstawicieli mediów oraz 
zaproszonych gości.  
 
 

Ad 2.  Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek stwierdziła, że na sali znajduje 
się  12  Radnych,  co  stanowi kworum  niezbędne  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. 
Następnie zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad sesji następujących zmian: 
 

• wycofanie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 136/1, 
położonej w obrębie Urowo, 
 

• wprowadzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  przez  Radę  Miejską        
w  Zalewie  na  nieodpłatne  przejęcie  przez  Gminę  Zalewo  do  jej  zasobu  mienia 
komunalnego od Skarbu Państwa nieruchomości niezabudowanych położonych       
w obrębie Jerzwałd, gmina Zalewo, 
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• oraz  punkt  ,,6. Odczytanie  protokołu  Nr  III  z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia                           

28 kwietnia 2015r’’ i punkt,, 7. Odczytanie protokołu Nr IV z posiedzenia Komisji 
Rewizyjnej z dnia 12 maja 2015r. przesunąć, jako punkty nr 11 i 12.  

 
W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  zmian  do  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady 
Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.    

 
Za przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami głosowało              
12 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Po zmianach porządek obrad wyglądał następująco: 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
 

2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 

3. Przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 29 kwietnia 2015 r. 
 

4. Przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                          
z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
 

5. Przyjęcie protokołu z X nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                          
z dnia 28 maja 2015r.  
 

6. Odczytanie protokołu Nr V z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia                           
19 maja 2015r. 
 

7. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc kwiecień 2015 r. przez komisje 
stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, 
Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania oraz Komisję Rolnictwa Handlu      
i Usług. 
 

8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 

9. Wnioski i zapytania Radnych. 
10. Podjęcie uchwał: 

   

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz         
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2014 r., 
 

2) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2014 r., 
 

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

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

5) w  sprawie  dokonania  zmian  w  treści  uchwały  Nr  XIII/101/11  Rady  Miejskiej           
w Zalewie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie poboru podatków w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, 
 

6) w sprawie przyjęcia do realizacji krajowego programu operacyjnego "Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020" współfinansowanego                        
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 
 

7) w  sprawie dokonania  zmiany  w treści  uchwały  Nr  XL/435/06  Rady  Miejskiej          
w  Zalewie  z  dnia  16  lutego  2006r.  w  sprawie  przystąpienia  przez  Gminę 
Zalewo do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa 
Działania, 
 

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego nr 2, znajdującego 
się  w  budynku  nr  41,  usytuowanego  na  działce  nr  21/5  w  miejscowości 
Dobrzyki, gmina Zalewo, 
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9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 138/4, położonej 
w obrębie Wieprz, 
 

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 120, położonej 
w obrębie Zalewo nr 1, 
 

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 121, położonej 
w obrębie Zalewo nr 1, 
 

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 122/4, położonej 
w obrębie Zalewo nr 1, 
 

13) w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Zalewo, 

 

14) w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Zalewo, 
 

15) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Kupin, 
 
 

16) w  sprawie  wyrażenia  zgody  przez  Radę  Miejską  w  Zalewie  na  nieodpłatne 
przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu 
Państwa  nieruchomości  niezabudowanych  położonych  w  obrębie  Jerzwałd, 
gmina Zalewo, 

  

            11. Odczytanie protokołu Nr III z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 kwietnia 2015r. 
 

            12. Odczytanie protokołu Nr IV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 maja 2015r. 
 

            13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
 

            14. Sprawy różne. 
 

            15. Zamknięcie obrad.  
                  
 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 29 kwietnia 2015 r. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała,  że  zapoznała  się  z  protokołem  
z Sesji, który wyłożony był do wglądu w Biurze Rady i, że odzwierciedla on przebieg Sesji. 
Następnie   poddała  go  pod  głosowanie  bez   odczytywania.  Za   przyjęciem   protokołu   
z  VIII zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie z  dnia  29 kwietnia 2015r. głosowało  
12  Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty. 
 
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z IX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 29 kwietnia 2015r. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała,  że  zapoznała  się  z  protokołem  
z Sesji, który wyłożony był do wglądu w Biurze Rady i, że odzwierciedla on przebieg Sesji. 
Następnie   poddała  go  pod  głosowanie  bez   odczytywania.  Za   przyjęciem   protokołu   
z      IX  nadzwyczajnej    Sesji    Rady    Miejskiej    w    Zalewie  z    dnia    29  kwietnia    2015r. 
głosowało        12    Radnych,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosu.  Protokół 
został przyjęty. 
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Ad. 5. Przyjęcie protokołu z XI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 29 kwietnia 2015r. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała,  że  zapoznała  się  z  protokołem  
z Sesji, który wyłożony był do wglądu w Biurze Rady i, że odzwierciedla on przebieg Sesji. 
Następnie   poddała  go  pod  głosowanie  bez   odczytywania.  Za   przyjęciem   protokołu   
z  XI nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie z  dnia  29 kwietnia  2015r. głosowało    
12  Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty. 
 
 
Ad. 6. Odczytanie protokołu Nr V z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia                     
19 maja 2015r. 
 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Pan  Tadeusz  Kaczmarczyk  odczytał  protokół  Nr  V           
z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  19  maja  2015r.  (  Załącznik  nr  1  do  niniejszego 
protokołu)  
 
 
Ad. 7. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc kwiecień 2015r. przez komisje 
stałe:  Komisję  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych,  Komisję  Budżetu, 
Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  i  Planowania  oraz  Komisję  Rolnictwa,  Handlu  i 
Usług. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych  Halina  Krajnik 
przedstawiła  informację  o  tematach  zrealizowanych  przez  komisję  w  miesiącu  kwietniu 
2015r. (Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  i  Planowania  Jan 
Lichacz przedstawił informację o tematach zrealizowanych przez komisję w miesiącu 
kwietniu 2015r. (Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Mirosław Czyszek przedstawił informację 
o  tematach  zrealizowanych  przez  komisję  w  miesiącu  kwietniu  2015r.  (Załącznik  nr  4           
do niniejszego protokołu). 
 
 
Ad.  8.  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 
Sprawozdanie  obejmujące  okres  od  30  kwietnia  2015r.  do  24  czerwca  2015r.  przedstawił 
Burmistrz  Zalewa,  jednocześnie  poinformował  obecnych  o  spotkaniach  i  wyjazdach,  które 
odbył od  ostatniej sesji oraz o liczbie zrealizowanych uchwał i wydanych zarządzeń. 
(Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
 
 Ad. 9. Wnioski i zapytania Radnych.                 
 

Radny  Jan  Lichacz  zwrócił  się  z  prośbą  o  wystąpienie  do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich          
w Olsztynie o odnowienie oznakowania poziomego tj. przejść dla pieszych na terenie miasta 
Zalewo.  Przejścia  dla  pieszych  zatarły  się  i  chciałby,  aby  wykonać  je  metodą  taką,  jaką 
wykonuje  je  Olsztyn.  Metodę  dwubarwną  należy  wykonać  na  wysokości  przystanku  oraz 
przejścia dla pieszych, które znajduje się na wysokości szkoły ( tzn. podłoże czerwone, pasy 
białe oraz oznakowanie interaktywne). Na koniec radny oznajmił, że w Olsztynie 
stwierdzono, że oznakowanie dwubarwne znacznie zaostrza koncentrację kierowców.    
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Radna  Halina  Krajnik  zapytała,  czy  droga  Sadławki  –  Dajny  zostanie  w  bieżącym  roku 
remontowana. 
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  w  kwestii  pierwszej  poinformował,  że  dostał  bardzo  miły 
telefon od kierownictwa Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z prośbą o spotkanie się        
w  Elblągu  i  doprecyzowanie  wszelkich  postulatów  zgłaszanych  od  2013r.  przez  gminę 
Zalewo. W związku z tym ustalono, że w piątek delegacja pracowników Urzędu Miejskiego    
w  Zalewie  wraz  z  projektantami  niektórych  inwestycji  przy  drodze  wojewódzkiej  pojedzie      
do Elbląga by doprecyzować szczegółowo wszystkie zgłaszane wnioski. W związku               
z powyższym Burmistrz poprosił radnych i sołtysów, aby zgłaszali swoje postulaty                
do czwartku do Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym. Następnie 
poinformował Radną Halinę  Krajnik, że Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Mieniem 
Komunalnym Jan Michalewski telefonicznie poinformuje ją o drodze z Sadławek do Dajn.   
 
 
Ad 10. Podjęcie uchwał       
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła Skarbnik Gminy Alinę Błażewicz                
o  odczytanie  uchwały  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o  przedłożonym przez 
Burmistrza Zalewa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2014r. ( Uchwała 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stanowi załącznik nr 6 do protokołu). 
 
 

O godzinie 10:40 na posiedzenie sesji przybyła Radna Teresa Jakubiec. 
 
 

Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poprosiła  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej 
Tadeusza  Kaczmarczyka  o  odczytanie  opinii  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej w  Zalewie     
o  wykonaniu  budżetu  Gminy  Zalewo  za  2014  rok.  (Opinia  ta  stanowi  załącznik  nr  7  do 
protokołu).  Następnie  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Tadeusz  Kaczmarczyk  odczytał 
uchwałę  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Olsztynie  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi 
Zalewa za 2014 rok. (Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do protokołu). 
 
 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zalewo wraz            
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zalewo za 2014 r., 

 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

2) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa za 2014 r., 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
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Burmistrz Zalewa Marek Żyliński na wstępie podziękował za jednomyślne skwitowanie jego 
działalności. Następnie podziękował wszystkim obecnym za wspólne osiągnięcie. Dzisiejszy 
akt  prawny  jest  konsekwencją  pewnych  analiz  prawnych,  finansowych  i  gospodarczych.      
To dzięki wszystkim obecnym na Sali Pracownikom Urzędu Miejskiego w Zalewie, 
Urzędnikom,  Radnym,  Sołtysom  Panią  i  Panom  Przewodniczącym  Osiedli  gmina  Zalewo 
mogła wymienione zadania tak mądrze, gospodarnie i dokładnie realizować. Burmistrz dodał,        
że  wezwania  są  ogromne  wiec  za  zaufanie  bardzo  dziękuje.  Gminę  czekają  kolejne  lata 
ciężkiej wytężonej pracy na rzecz całej wspólnoty samorządowej gminy Zalewo.        
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek o godzinie 10:45 ogłosiła przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 11:00. 
 
 
W czasie przerwy na posiedzenie sesji przybyła Radna Zofia Witkowska. 
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały   
 

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

 
Wobec  braku  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.  
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały   
 

 

4) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015r, 
 
Wobec  braku  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 przedstawiła projekt uchwały   
 

5) w    sprawie    dokonania  zmian  w  treści  uchwały  Nr  XIII/101/11  Rady  Miejskiej         
w  Zalewie  z  dnia  21  września  2011  r.  w  sprawie  poboru  podatków  w  drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, 

 
Wobec  braku  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. 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta Skrzypiec przedstawiła 
projekt uchwały   
 

6) w  sprawie przyjęcia do realizacji krajowego programu operacyjnego "Program 
Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020" współfinansowanego                        
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, 

 
Następnie Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta Skrzypiec 
poinformowała, że „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa” wpisuje  się w krajowe             
i unijne strategie walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Jest kontynuacją programu 
„Dostarczanie  nadwyżek  żywności  najuboższej  ludności  Unii  Europejskiej”  (PEAD)  oraz 
wykonuje postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Głównym celem programu jest 
zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących, czyli 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wsparcie kierowane będzie do osób 
najuboższych poprzez dostarczanie im produktów spożywczych wysokiej, jakości                 
lub  zapewnienie  posiłku.  Pomocą  w  pierwszej  kolejności  będą  objęte  te  osoby,  których 
dochody  nie  przekraczają  813  zł  –  w  przypadku  osoby  samotnej  i  684  zł  –  na  członka 
rodziny. 
 
Wobec  braku  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 przedstawiła projekt uchwały   
 

 

7) w    sprawie    dokonania  zmiany  w  treści  uchwały  Nr  XL/435/06  Rady  Miejskiej          
w Zalewie z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie przystąpienia przez Gminę Zalewo 
do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, 

 
Wobec  braku  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  poinformowała,  że  w  projektach  uchwał  od  nr  8      
do nr 12 w podstawie prawnej uległ zmianie tekst jednolity ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami tj. z ( jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) 
na ( jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 782).   
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

 

8) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  lokalu  użytkowego  nr  2,  znajdującego             
się w budynku  nr 41, usytuowanego na działce nr 21/5  w miejscowości 
Dobrzyki, gmina Zalewo, 
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Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował,  że  jest  to  lokal,  który  znajduje  się  koło  świetlicy  wiejskiej  w  Dobrzykach,          
w którym wcześniej znajdował się były sklep GS SCH Zalewo. i  

 
 
 

    

Wobec  braku  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 przedstawiła projekt uchwały   
 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 138/4, położonej 
w obrębie Wieprz, 

 
Wobec  braku  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. 

 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że trzy następne uchwały dotyczą sprzedaży 
nieruchomości,  które  będą  sprzedawane  w  różnych  trybach  przetargowych.  A  mianowicie 
nieruchomość gminna w uchwale nr 10 będzie sprzedana w trybie przetargu ograniczonego, 
ponieważ znajduje się tam dwóch sąsiadów nieruchomości tj. działka Agencji Nieruchomości 
Rolnej  oraz  działka  gminna.  W  związku  z  tym  przetarg  ograniczony  zostanie  skierowany      
do sąsiadów tejże działki. W tej sytuacji jedyną powiadomioną stroną w ogłoszeniu              
do  przetargu  będzie  Agencja  Nieruchomości  Rolnej.  Następnie  Burmistrz  poinformował,      
że nieruchomość określona w projekcie uchwały nr 11 zostanie sprzedana w trybie 
bezprzetargowym na polepszenie gospodarowania przedsiębiorcy, który wnioskuje                
o tę działkę. Lokalny przedsiębiorca prowadzi produkcję płyt laminowanych i bardzo dobrze, 
dynamicznie  rozwija  się.  Osoba  ta  prowadzi  działalność  zgodnie  z  wszelkimi  kanonami 
sztuki,  produkcji i ochrony  środowiska. Ze strony gminy  Zalewo  nie  ma  do  niego  żadnych 
uwag. Jest to firma bardzo rozwojowa w związku z tym nieruchomość, która nie ma walorów 
budowlanych i sąsiadami dookoła tejże działki jest tylko gmina zostanie sprzedana w trybie 
bezprzetargowym na polepszenie gospodarowania. Na koniec Burmistrz oznajmił, że działka 
z projektu uchwały nr 12 zostanie sprzedana w trybie przetargu nieograniczonego, ponieważ 
posiada samoistne walory budowlane.   
       
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

 

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym  gruntów,  jako działka Nr 120, położonej    
w obrębie Zalewo nr 1, 

 
 
 
 

 

Wobec  braku  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. 

 
 



10 
 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  gruntów    jako  działka  Nr  121,  położonej   
w obrębie Zalewo nr 1, 

 
Wobec  braku  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 przedstawiła projekt uchwały   
 

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 122/4, położonej 
w obrębie Zalewo nr 1, 
 

Wobec  braku  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. 

 
 
Na wstępie Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poinformował, że jest to specyficzna 
uchwała, ponieważ najpierw należy przegłosować wszystkie uwagi znajdujące                      
się w załącznikach do uchwały, a na koniec nastąpi głosowanie nad całą uchwałą. Następnie 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały  

 
13) w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zalewo, 
 
 
Następnie odczytał uwagi, które stanowią Załącznik Nr 1 do w/w uchwały  
 
Wobec  braku  pytań  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał  uwagi  stanowiące 
Załącznik Nr 1 do w/w uchwały pod głosowanie. 
 
Za nie uwzględnieniem uwag w Załączniku Nr 1 do w/w uchwały głosowało 14 osób, 
nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosu.  Uwagi  w  Załączniku  Nr  1  nie 
zostały uwzględnione w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Zalewo, 
 
 
Następnie odczytał uwagi, które stanowią Załącznik Nr 2 do w/w uchwały  
 
Wobec  braku  pytań  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał  uwagi  stanowiące 
Załącznik Nr 2 do w/w uchwały pod głosowanie. 
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Za nie uwzględnieniem uwag w Załączniku Nr 2 do w/w uchwały głosowało 14 osób, 
nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosu.  Uwagi  w  Załączniku  Nr  2  nie 
zostały uwzględnione w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Zalewo, 
 
 

Następnie odczytał uwagi, które stanowią Załącznik Nr 3 do w/w uchwały  
 

Wobec  braku  pytań  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał  uwagi  stanowiące 
Załącznik Nr 3 do w/w uchwały pod głosowanie. 
 

Za nie uwzględnieniem uwag w Załączniku Nr 3 do w/w uchwały głosowało 14 osób, 
nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosu.  Uwagi  w  Załączniku  Nr  3  nie 
zostały uwzględnione w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Zalewo, 
 

Następnie odczytał uwagi, które stanowią Załącznik Nr 4 do w/w uchwały  
 

Wobec  braku  pytań  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał  uwagi  stanowiące 
Załącznik Nr 4 do w/w uchwały pod głosowanie. 
 

Za uwzględnieniem uwag w Załączniku Nr 4 do w/w uchwały głosowało 14 osób, nikt 
nie  był  przeciw,  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosu.  Uwagi  w  Załączniku  Nr  4  zostały 
uwzględnione w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Zalewo, 
 

Następnie odczytał uwagi, które stanowią Załącznik Nr 5 do w/w uchwały  
 

Wobec  braku  pytań  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał  uwagi  stanowiące 
Załącznik Nr 5 do w/w uchwały pod głosowanie. 
 

Za uwzględnieniem uwag w Załączniku Nr 5 do w/w uchwały głosowało 14 osób, nikt 
nie  był  przeciw,  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosu.  Uwagi  w  Załączniku  Nr  5  zostały 
uwzględnione w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Zalewo, 
 

Na koniec Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poddał pod głosowanie projekt uchwały 
nr 13 który odczytał na wstępie. 
 

Wobec  braku  pytań  do projektu uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

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

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Katarzyna 
Jendernalik przedstawiła projekt uchwały 
 

14) w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Zalewo, 

 
 
Wobec  braku  pytań  do projektu uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
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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Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka o godzinie 11:55 ogłosił przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 12:05. 
 
Obecnych – 12 radnych. 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Katarzyna 
Jendernalik przedstawiła projekt uchwały 
 

15) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Kupin, 

 
Radny Jan Lichacz zapytał czy liczba wskaźnika miejsc postojowych w tabeli § 10 dotyczącej 
miejsc postojowych oznacza stricte, że musi być tam tyle miejsc czy może być mniej lub nie 
można przekroczyć tej liczby.   
 
Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Katarzyna 
Jendernalik odpowiedziała, że w tabeli znajdują się minimalne wskaźniki miejsc postojowych.  
 
Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka 
poddał uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym przedstawił projekt 
uchwały 
 

16) w  sprawie  wyrażenia  zgody  przez  Radę  Miejską  w  Zalewie  na  nieodpłatne 
przejęcie przez Gminę  Zalewo do jej zasobu mienia  komunalnego od  Skarbu 
Państwa  nieruchomości  niezabudowanych  położonych  w  obrębie  Jerzwałd, 
gmina Zalewo, 

 

Radny Mirosław Czyszek zapytał skąd, dokąd przebiega ta droga.  
 

Podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Rafał Konicz 
odpowiedział,  że  z  Kolonii  Jerzwałd  w  kierunku  drogi  leśnej  do  Witoszewa.  Jest  to  droga 
leśna,  na  co  dzień  wykorzystywana  przez  Lasy  Państwowe.  Droga  ta  łączy  się  z  drogą 
powiatową do Starego Dzierzgonia.  
 

Radny Mirosław Czyszek zapytał, po co gmina Zalewo przejmuje tę drogę.  
 
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Rafał Konicz 
odpowiedział,  że  przejęcie  jest  niezbędne  do  dalszego  przekazania  nieruchomości  Lasom 
Państwowym.  Lasy  Państwowe  bezpośrednio  od  Skarbu  Państwa  nie  są  wstanie  przejąć 
nieruchomości musi być w tym przypadku  pośrednik, czyli gmina Zalewo. Lasy użytkują tę 
drogę i chcą wykonywać remonty a fizycznie i prawnie nie mogą tego wykonać.   
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 Radny Jan Lichacz oznajmił, że stan techniczny jest o tyle zadawalający, że gmina Zalewo 
nie  będzie ponosiła  żadnych kosztów  w  momencie  przejęcia  i  przekazywania  drogi  celem 
udrożnienia czy zapewnienia minimalnych warunków przejazdów.   
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poinformował, że są to czynności typowo 
proceduralne  by  spełnić  warunki  i  przekazać  drogę  Lasom  Państwowym.  Gmina  Zalewo 
musi przejąć drogę, jako gmina, a następnie przekazać ją Lasom Państwowym.  Następnie 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka oznajmił, że współpraca gminy Zalewo                   
z  Nadleśnictwem  Susz  i  Lasami  Państwowymi  układa  się  do  tej  pory  bardzo  dobrze.             
W  związku z tym gmina  Zalewo  chce  spełnić ich postulat  i  przekazać  im tę drogę  tak  jak 
odcinek pierwszy od balii i cały teren przyjeziorny. Dla gminy Zalewo na pewno będzie to z 
korzyścią, a lasy będą mogli wydawać swoje środki na utrzymanie tej drogi.   
 

 

Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka 
poddał uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ad. 11. Odczytanie protokołu Nr III z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia                 
28 kwietnia 2015r. 
 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Pan  Tadeusz  Kaczmarczyk  odczytał  protokół  Nr  III           
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 kwietnia 2015r.  ( Załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu).  
 
 
Ad. 12. Odczytanie protokołu Nr IV z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia                  
12 maja 2015r. 
 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Pan  Tadeusz  Kaczmarczyk  odczytał  protokół  Nr  IV           
z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  12  maja  2015r.  (  Załącznik  nr  10  do  niniejszego 
protokołu).  
 
 
Ad. 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
 
Punkt pominięto w związku z udzieleniem na bieżąco odpowiedzi w punkcie 9.  
 
 
Ad. 14. Sprawy różne. 
 
Radny Mirosław Czyszek zapytał, dlaczego do tej pory nie wszystkie drogi zostały 
profilowane  min. droga do Pozort  oraz Zatyki  -  Mazanki.  Następnie  radny oznajmił,  że  nie 
jest  mu  znany  stan  prawny  drogi  do  Tarpna.  Grunty,  które  należały  do  gospodarstwa 
Girgajny zostały sprzedane osobie prywatnej, a osoba ta zaorała drogę. Jedyny dojazd do 
pól biegnie drogą powiatową, która jest zakrzaczona i zadrzewiona. W związku z tym radny 
zapytał, jaki jest plan odkrzaczenia tej drogi.  
 
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Rafał Konicz 
odpowiedział,  że  ze  względu  na  warunki  atmosferyczne  wraz  z  Kierownikiem  Referatu 
Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Janem Michalewskim stwierdzili,                     
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że  wstrzymają  prace  związane  z  profilowaniem  i  wałowaniem  dróg,  ponieważ  to  mijałoby     
się  z  celem.  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Spółki  z  o.o.  w  Zalewie  wykona  profilowanie        
i  wałowanie  w  rejonie,  który  pozostał  do  realizacji,  czyli  w  Kupinie,  Janikach  Wielkich               
i Bartach. W związku z poprawieniem się warunków atmosferycznych ta strona gminy będzie 
realizowana  teraz.  Jeśli  chodzi  o  drogę  w  Tarpnie  Podinspektor  w  Referacie  Inwestycji, 
Gospodarki  Mieniem  Komunalnym  Rafał  Konicz  poinformował,  że  brał  udział  w  komisji 
objazdowej z Powiatowego Zarządu Dróg, w której uczestniczył Kierownik Rejonu z Susza.   
Z  tego, co wie  już  podjęto działania zmierzające do  wycinki  przede  wszystkim zakrzaczeń     
w ciągu tej drogi, ponieważ w chwili obecnej jest ona nieprzejezdna. Jest to pierwszy krok   
do  odtworzenia  przebiegu  drogi.  Docelowo  ma  zostać  wyremontowany  fragment  tej  drogi 
taki, który zapewni dojazd do wszystkich nieruchomości, czyli wszystkich pól 
zlokalizowanych przy tej drodze. Droga ta ma zostać odtworzona jeszcze w tym roku. Temat 
tej  drogi  pojawił  się  od  trzech  lat,  więc  bardzo  dobrze,  że  w  końcu  zostanie  załatwiony 
kompleksowo.  
 
Radny  Mirosław  Czyszek  zapytał  o  harmonogram  prac  dotyczących  odtworzenia  dróg           
w Witoszewie i Jerzwałdzie metodą asfalt-beton.           
 
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Rafał Konicz 
odpowiedział,  że  w  dniu  jutrzejszym  zostanie  złożony  wniosek  o  wszczęcie  postepowania    
na kompleksową dokumentację projektową. Dokumentacja już jest praktycznie opracowana 
należy  jeszcze  wykonać  specyfikację  odbioru  robót.  Następnie  zostanie  złożony  wniosek      
o szczęcie postepowania w celu wyłonienia wykonawcy. Wartość zamówienia będzie 
przekraczała postepowanie z regulaminu udzielania zamówień publicznych. Planowo 
realizacja  nastąpi  w  miesiącach  sierpień  –  wrzesień,  ponieważ  w  tych  miesiącach  dobrze 
wykonuje się prace  i są dobre warunki  atmosferyczne.  Gmina  Zalewo będzie  po  realizacji 
zadania  budowy  drogi  w  miejscowości  Międzychód  i  po  innych  zadaniach  związanych           
z  remontami  bieżącymi,  które  też  musi  kontrolować.  Więc  będzie  to  wszystko  dobrze 
ułożone.  
 
Radny Mirosław Czyszek zapytał czy pojawiło się jakiekolwiek dofinansowanie zewnętrzne 
na drogi.    
 
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Rafał Konicz 
odpowiedział,  że  nieoficjalnie  dofinansowania  mogą  pojawić  się  na  przełomie  września           
i  lutego przyszłego roku. To nie będą  duże  kwoty, ale na tego typu  zadania w  technologii 
Jerzwałdu i Półwsi można będzie składać wnioski o dofinansowanie. Dokumentacja będzie 
przygotowywana  i  będzie  czekała  na  ewentualne  dotacje,  jeśli  oczywiście  takie  pojawią        
się to gmina Zalewo będzie próbowała aplikować o środki.    
 
Radna Zofia Witkowska oznajmiła, że zgłaszała sprawę drogi przy ul. Traugutta.                
Jest to droga przy małej szkole biegnąca wzdłuż starego ośrodka. W związku z powyższym 
radna  zapytała  jak  wygląda  procedura  i  czy  został  złożony  wniosek  odnośnie  tej  drogi          
do Starostwa Powiatowego w Iławie.        
 
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Rafał Konicz 
odpowiedział,  że  wniosek  został  złożony.  Uzyskano  na  wniosek  kompleksową  odpowiedź, 
ponieważ złożono więcej wniosków i nie dotyczyła ona konkretnej odpowiedzi na ten temat.  
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Rafał Konicz 
poinformował, że robił osobiście przedmiar załamania asfaltu na odcinku przy przedszkolu. 
Będzie rozmawiał na ten temat z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Iławie                
by ze środków, które otrzymuje gmina Zalewo w ramach porozumienia corocznego              
na utrzymanie ulic na terenie miasta Zalewo wykonać przełożenie zarwanego odcinka asfaltu 
przynajmniej  w  ramach  tych  środków  mogą  wykonać  to  sami.  Podinspektor  w  Referacie 
Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Rafał Konicz poinformował, że chciałby 
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wykonać to w okresie wakacyjnym gdzie nie ma w szkole dzieci. Na dzień dzisiejszy to tyle, 
co mogą zrobić. Na koniec oznajmił, że ponowi wniosek o remont tej drogi tak jak i innych 
ulic na terenie gminy Zalewo, które są w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie. 
 
Radna  Zofia  Witkowska  oznajmiła,  że  nie chodzi jej tylko i  wyłącznie  o  ten  odcinek, który 
znajduje się przy szkole, ale o całą ul. Traugutta. Zgłaszała to i bardzo prosi, aby droga ta 
została  naprawiona,  ponieważ  jest wąska  i pobocze jest  niebezpieczne.  Następnie  Radna 
Zofia  Witkowska w imieniu  mieszkańców  ul. Sienkiewicza  poprosiła,  aby  od miejsca  gdzie 
został  zakończony  chodnik  w  stronę  elektrowni  przynajmniej,  jeśli  nie  będzie  chodnika 
położyć  krawężniki,  które  będą  spełniały  swoja  rolę  w  sposób  zabezpieczający  posesje 
mieszkańców przed deszczem i błotem.       
 
Podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Rafał Konicz 
poinformował,  że  w  kwestii  krawężników  mieszkańcy  ul.  Sienkiewicza  wystąpili  osobiście. 
Gmina Zalewo także wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Iławie, ponieważ jest to ulica 
powiatowa  będąca  w  ich  zarządzie,  a  nie  gminy  Zalewo.  Gmina  otrzymuje  od  Starostwa 
Powiatowego w Iławie dotację w wysokości 37.500,00 zł z przeznaczeniem na dziesięć ulic 
w  Zalewie,  jest  to  niewiele.  W  odniesieniu  do  ul.  Traugutta  Podinspektor  w  Referacie 
Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Rafał Konicz poinformował, że gmina Zalewo 
nie może wykonać remontu całej nawierzchni wiedząc o tym, że remontu wymaga cała ulica. 
Gmina nie jest w stanie wyremontować ulicy za środki, które posiada. Następnie 
poinformował, że odnośnie ul. Sienkiewicza gmina Zalewo dostała wniosek mieszkańców do 
wiadomości.  Wystąpiono  z  wnioskiem  o  przebudowę  odwodnienia  na  tej  ulicy.  Wstępne 
informacje  były takie,  że  były  plany  inwestycyjne  i zabezpieczono  środki  w  budżecie.           
Na  koniec  Podinspektor  w  Referacie  Inwestycji,  Gospodarki  Mieniem  Komunalnym  Rafał 
Konicz poinformował, że gmina Zalewo będzie ponawiała wniosek i będzie dążyła do  tego, 
aby to odwodnienie w jakiś sposób zostało wykonane.    
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka oznajmił, że temat ul. Sienkiewicza omawiany był 
przez Burmistrza na ostatniej sesji po wystąpieniu Przewodniczącego Osiedla Centrum Jana 
Gamrata.   
 
Radny  Jan  Lichacz  oznajmił,  że  jeśli  chodzi  o  drogi  powiatowe  na  pewno  należy  coś 
wykonać, jeśli chodzi o odcinek drogi Zalewo – Bajdy. Radnemu w szczególności chodzi o 
zjazd z ul. Elbląskiej. W następnym wystąpieniu do Starostwa Powiatowego w Iławie należy 
zgłosić wniosek o uzupełnienie poboczy na drogach powiatowych.  
 
Radna Halina Krajnik podziękowała radnemu Janowi Lichaczowi, że wspiera ją w dążeniu do   
wykonania remontu drogi do Bajd. 
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk poinformował, że zgłaszają się do niego osoby, które 
przyjeżdżają  na  targowisko  do Zalewa  i  skarżą  się,  że  jest  płatny  parking  w  Zalewie 
pomiędzy  PPHU  Węglobud,  a  Klubem  07.  Za  postój  na  parkingu  pobierana  jest  opłata         
w wysokości 5,00 zł, a jeżeli parking jest płatny to osoby te zarzucają, że powinna być tam 
także toaleta.  
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  oznajmił,  że  po  wnioskach  zgłaszanych  przez  
radnych  na  terenie  miasta  Zalewo  jest  czynna  toaleta.  Umieszczone  są  kierunkowskazy, 
które informują gdzie ona znajduje się. Jeżeli chodzi o pobieranie opłat za parking                 
to Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przypomniał, że parking ten znajduje                   
się na terenie prywatnym i wszelkie wnioski i zapytania o toaletę należy kierować                 
do właściciela parkingu.  
 
Radny Krzysztof Truszkowski zapytał czy wiadomo już coś na temat chodnika                       
w Dobrzykach.  
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Podinspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Rafał Konicz 
odpowiedział, że w tym tygodniu kontaktował się z pracownikiem Starostwa Powiatowego w 
Iławie  i  czeka  na  wykaz  i  cennik  materiałów,  aby  dokonać  zamówienia  na  kolejny  etap 
chodnika.  Podinspektor  w  Referacie  Inwestycji,  Gospodarki  Mieniem  Komunalnym  Rafał 
Konicz  oznajmił,  że  w  tym  tygodniu  postara  się  złożyć  zamówienie  i obliczyć,  dokąd             
są  w stanie możliwości finansowych wykonać chodnik. Następnie przedłoży dokumentację          
do uzgodnień i opinii przełożonym.   
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poprosił wszystkich członków  Komisji Statutowej    
o  spotkanie  przed  rozpoczęciem  okresu  wakacyjnego  tj.  poniedziałek  29  czerwca  2015r. 
pomiędzy godz. 13:00 a 14:00.  
 
Sołtys Sołectwa Jerzwałd Janina Niebojewska powiedziała,, Kochani pięknie mówicie          
na temat swoich świetlic i dróg. Chciałam się was tylko zapytać, kto z was nie ma w domu 
wody? Jerzwałd na dzień dzisiejszy nie ma wody. Wiecie, co to jest, jest to masakra, a jak 
przyjdzie jesień i stanie bydło w oborach to, co mieszkańcy będą robić. Nikt z radnych nie 
podał żadnego wniosku, aby do Jerzwałdu dociągnąć wodę. Jest różnie rozumiem               
to, że każdy chce świetlice, dobrą drogę, ale Jerzwałd nie ma wody. Oczywiście projektanci 
chodzą po Jerzwałdzie i robią  plany, ale na temat, kiedy będzie woda czy za dziesięć czy 
dwadzieścia  lat  nic  nie  wiadomo. Już  jest  czwarty  Burmistrz,  czwarty  projekt  i  do  tej  pory       
nie  ma  wody.  Mieszkańcy  zaczynają  bić  studnie  głębinowe  i  mówią,  że  przestaną  płacić 
podatki, będą pisali wnioski o ich umorzenie. Czy my do tego dążymy w XXI wieku’’. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  przypomniał,  że  na ostatniej  sesji  Burmistrz 
wyraźnie powiedział, że nawet gdyby miał się zadłużyć to woda dla Jerzwałdu będzie. Gminę 
obowiązują przepisy prawne i na pewno nie stanie się to jutro ani po jutrze. Budżet gminy 
Zalewo wynosi tyle ile wynosi i nie możemy obiecać, jako Rada i Burmistrz także tego nie 
obieca, że za miesiąc będziecie mieli Państwo wodę. Obowiązują pewne procedury                
i w tej chwili  są podejmowane działania i jest  planowanie.  Zakład  Gospodarki Komunalnej       
Spółki z o. o w Zalewie wykonuje przyłącza i są to rzeczy niestety długotrwałe. Rada zdaje 
sobie sprawę, jakim utrudnieniem dla Państwa jest brak wody. Proszę zrozumieć, że radni 
obecnej  kadencji  nie  mogą  brać  odpowiedzialności  za  to,  co  działo  się  dwadzieścia  czy 
trzydzieści  lat  temu.  Radni  zaakceptowali  budżet  na  nadchodzący  rok  i  w  tym  budżecie        
są przeznaczone środki na dokumentację i wszelkie starania związane z doprowadzeniem 
wody do Jerzwałdu, Likszan i Rucewa. Na koniec Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka 
przypomniał, że jednym z filarów programu wyborczego na tę kadencję była woda. Burmistrz 
wyraźnie mówił, że z części zadań inwestycyjnych w innych środowiskach rezygnuje            
po to, aby do Państwa środowiska wodę doprowadzić. Także proszę nie zarzucać Radnym    
w tym zakresie bezczynności i braku serca. Jest wręcz przeciwnie.  
 
Radny Jan Lichacz poinformował, że na dzień dzisiejszy muszą mieć skąd dostarczyć wodę 
do Jerzwałdu,  a  żeby  dostarczyć wodę gmina musi  przebudować stację uzdatniania  wody     
w  Dobrzykach.  Gdy  tylko  zostanie  ona  przebudowana  będzie  woda,  którą  będzie  można 
dostarczyć do Jerzwałdu.  Na  dzień dzisiejszy gmina nie  ma  skąd  dostarczyć wody tyle  ile 
Jerzwałd by potrzebował.  
 
Ad. 15. Zamknięcie obrad. 
 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  zamknął  
zwyczajną 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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