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OR.0002.53.14 
  
 
  
 
 

PROTOKÓŁ Nr LIII/14 
 z LIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 30 lipca 2014 r. 
od godz. 13.00 do godz. 13.40 

 
 
 

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  
2014 – 2029, 

 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014 r.,  
 

4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
 
 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady LIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła o godzinie 13.00 Iwona 
Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała Burmistrza Zalewa, Panią 
Sekretarz, Skarbnik, 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 8 
Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Jednocześnie 
zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał w sprawie dokonania 
zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XLIII/331/13 Rady Miejskiej  w Zalewie z dnia 27 
listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2014, oraz projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr 
XXVI/188/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu 
Odnowy Miejscowości Urowo na lata 2008 - 2014.  
 
W związku z brakiem innych propozycji zmian do porządku obrad Przewodnicząca Rady Iwona 
Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.  

 
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 8 radnych, nikt nie był przeciw, 
nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Ad 3. Dyskusja i glosowanie nad następującymi projektami uchwał: 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały  
 
1) w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 

2014 – 2029, 
 
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 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  
 
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014 r. 
 
Następnie  Skarbnik  Gminy  Alina  Błażewicz  odczytała  uzasadnienie  do w/w projektu uchwały 
( Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).   
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński omówił najważniejsze zmiany w budżecie.  
- Przygotowano kolejną aplikację do konkursu z małych projektów i po pozytywnym 
zaaplikowaniu projektu na ,,Budowę świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości 
Dobrzyki’’ udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 350.000,00 zł. W tym miejscu 
Burmistrz podziękował pracownikom Referatu Rozwoju Lokalnego za przygotowanie aplikacji i 
uzyskanie pozytywnego wyniku. Następnie dodał, że przesunięcia w budżecie wynikają z faktu, iż 
zgodnie z rozporządzeniem ministra inwestycję należy zakończyć i rozliczyć do końca marca 
2015 roku. Stąd też po konsultacjach z potencjalnymi wykonawcami terminem realnym do 
zakończenia prac jest koniec lutego 2015r. Miesiąc pozostanie na rozliczenie inwestycji. Będzie 
to inwestycja wieloletnia tj. rozpoczęcie w 2014 roku a zakończenie w 2015r. Stąd też 
przesunięcie w budżecie spowoduje przejście do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Zalewo 
na lata 2014-2029. Świetlica wiejska w miejscowości Dobrzyki zostanie pobudowana na działce o 
Nr 24/3 o powierzchni 6600 m² przejętej na ostatniej sesji od Agencji Nieruchomości Rolnej przy 
drodze do Kozin. 
Dotacja udzielona z Urzędu Marszałkowskiego na zakup siłowni na wolnym powietrzu w 
miejscowości Urowo i Wielowieś. Jest to kontynuacja programu ,,Aktywna wieś’’, w którym to w 
roku ubiegłym uczestniczyły obydwa sołectwa. Burmistrz oznajmił, że aby uzyskać środki 
zewnętrzne należy wprowadzić do Planu Odnowy Miejscowości Urowo zapis z konkretną nazwą 
zadania, ponieważ miejscowość Urowo takiego zapisu w planie nie posiada należy go 
wprowadzić poprzez podjęcie uchwały numer cztery. Jeżeli chodzi o Wielowieś to ma ona w 
swoim planie odnowy miejscowości wpisaną nazwę takiego zadania.  
Budowa parkingu w centrum miejscowości Dobrzyki w ramach poprawy estetyki wsi planowane 
jest w ciągu drogi od przystanku do zakrętu w kierunku do miejscowości Jerzwałd (obok kościoła) 
położenie polbruku włącznie z obudową, krawężnikami i ciągiem komunikacyjnym. 
Jeżeli chodzi o zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 13.067,00 zł – to są to zobowiązania 
gminy wynikające z zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu, sporu sądowego z osobą 
fizyczną, tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości. Burmistrz 
wyjaśnił, że dwa lata temu przegrano spór sadowy, po którym złożono apelację o dużo większe 
odszkodowanie. Trwało to około dwóch lat i ostatecznie to gmina Zalewo wygrała a strona 
skarżąca przegrała. Dlatego też wyrok sprzed dwóch lat w sposób należyty należy zrealizować.  
Zwiększenie wydatków inwestycyjnych budowy kostnicy przy ul. Sienkiewicza w Zalewie w celu 
podrasowania i zagospodarowania otoczenia. Środek kostnicy jest zakończony, gmina Zalewo 
jest na etapie uzgodnień w zakresie dopuszczenia obiektu do użytkowania. Rozstrzygnięto 
przetarg na drugą część tego budynku gdzie będą znajdowały się trzy mieszkania komunalne.  
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Zwiększenie wydatków o 4.700,00 zł na zakup nagród dla uczestników Turnieju Sołectw Gminy 
Zalewo. Burmistrz poinformował, że w bieżącym roku zgodnie z deklaracją ubiegłoroczną 
zgodnie z regulaminem przygotowane są trzy nagrody dla najlepszych sołectw w wysokości I 
miejsce – 10.000,00 zł, II miejsce – 7.000,00 zł i III miejsce – 5.000,00 zł. Będą to pieniądze 
przeznaczone zgodnie z regulaminem tylko i wyłącznie na realizację inwestycji w sołectwie.                 
Budowa wjazdu do remizy w Urowie w wysokości 6.000,00 zł, wymieniono stary szutr na polbruk 
odpowiadający zjazdowi na Murawki w tej chwili wygląda to bardzo ładnie.     
Budowa ogrodzenia ZS Zalewo 20.000,00 zł. na dociągnięcie cokołów do chodnika. 
Wykonanie opaski wraz z chodnikiem przy ZS w Zalewie 20.000,00 zł – odwodnienie wraz z  
izolacją pionową ZS w Zalewie w części od skarpy kościoła. Pociągnięta zostanie w tym miejscu 
opaska z polbruku wraz z chodnikiem i komunikacją pieszą, 
Budowa wiaty rekreacyjnej w Dobrzykach – 11.000,00 zł jest to postulat społeczności lokalnej 
gdzie stowarzyszenie lokalne z Dobrzyk pozytywnie zaaplikowało o środki w małym programie o 
dofinansowanie budowy wiaty rekreacyjnej w wysokości 3.500,00 zł., 
Remont świetlicy w Bajdach – 140.000,00 zł, zrobiono kosztorysy świetlicy, w której umieszczona 
została dobudówka pomieszczenia socjalnego. Burmistrz oznajmił, że w roku bieżącym chce 
dokończyć remont tej świetlicy, wraz z instalacją systemu grzewczego i elektrycznego.  
Budowa boisk sportowych  do  koszykówki – w  Hucie  Wielkiej oraz Rąbitach – 10.000,00 zł ( 
boisko sportowe do koszykówki w stylu amerykańskim tj. jedno stanowisko to deska do 
wrzucania piłki koszykowej oraz placyk wykonany z polbruku). 
Budowa deszczowni na Stadionie Miejskim w Zalewie - 37.000,00 zł, będzie ona zamontowana 
na wodę z jeziora Ewingi lub na naturalną wodę, która jest na złożach pod stadionem. Koszty 
worzenia wody beczkowozem są bardzo duże a jednocześnie nieskuteczne.        
Zakup  dwóch  bojlerów  i pralki do budynku Stadionu Miejskiego w Zalewie w wysokości 
5.500,00 zł 
 
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński podziękował za jednomyślne przegłosowanie dwóch uchwał. Po 
czym oznajmił, że w roku bieżącym są jeszcze dwa duże zadania, które czekają na realizację tj. 
oczyszczalnia ścieków w Jaśkowie, którą mamy zaplanowaną w budżecie oraz budowa drogi w 
miejscowości Międzychód. Odnośnie oczyszczalni ścieków w Jaśkowie Burmistrz poinformował, 
że uzgodniono wszystkie procedury administracyjne oraz opór urzędników związany z 
punktowym zrzutem ścieków podczyszczonych wprost do jeziora. Na oczyszczalnie ścieków w 
Jaśkowie jest sporządzona dokumentacja projektowa oraz uzyskano wszystkie zgody i 
pozwolenia na budowę. Jest zgoda Starostwa o punktowe zrzucanie podczyszczonych ścieków 
do jeziora. Wspólnym wysiłkiem została złożona aplikacja o pieniądze z Unii Europejskiej do 
właściwie ostatniej aplikacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie kanalizacji. 
Jeśli uda się uzyskać dofinansowanie na oczyszczalne ścieków w Jaśkowie to będzie to 
ewenement na skalę województwa. Na oczyszczalnie ścieków w budżecie zaplanowano kwotę 
640.000,00 zł a wstępny koszt po sporządzeniu dokumentacji projektowej wynosi 950.000,00 zł. 
Póki, co wniosek o dofinansowanie został złożony i nie wiadomo czy uzyska pozytywną 
akceptację. Rozstrzygnięcie aplikacji ma nastąpić w przeciągu trzech tygodni.  
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały  
 
3) w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XLIII/331/13 Rady 

Miejskiej  w Zalewie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Programu 
współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o 
wolontariacie na rok 2014, 
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Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że kwota 7.500,00 zł związana jest z rundą 
jesienną juniorów UKS Ewingi. Następnie oznajmił, że pracownicy urzędu napisali aplikację na 
zagospodarowanie kąpieliska nad jeziorem Pozorty w miejscowości Pozorty dla Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Zalewskiej, ponieważ gmina Zalewo wyczerpała swój limit. Dlatego też należy 
przekazać dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Zalewskiej środki finansowe, ponieważ nie 
posiadają oni własnych środków. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały  
 
4)  oraz zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/188/08 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 

kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Urowo na lata 
2008 - 2014. 

 
 
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 8 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Ad. 4 Sprawy różne. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poinformowała radnych, że w związku z końcem 
kadencji należy na dwa miesiące przed jej upływem złożyć oświadczenia majątkowe.  
 
Radny Paweł Jesionka podziękował, Burmistrzowi za uprządkowanie spraw związanych z 
wywozem śmieci przy zatoce Kraga. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek oraz Radna Dorota Obszańska pogratulowały, 
Burmistrzowi udanych Dni Zalewa, które odbyły się w dniach 26 i 27 lipca 2014r. 
 
 
Ad 5. Zamknięcie obrad. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek zamknęła  
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie.  
                        
 
 

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


