
BR. 0002/9/11 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr IX/11 
 z IX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 23 maja  2011 r. 
od godz. 10.30 do godz. 13.25 

 
 
 

z następującym porządkiem posiedzenia:  
 
 
  

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

z  dnia 15 kwietnia 2011 r. 
4. Odczytanie Protokołu pokontrolnego Nr IV Komisji Rewizyjnej                              

z dnia 18 maja 2011 r.  
5. Informacja  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 

Miejskiej  w Zalewie. 
6. Informacja na temat opieki nad osobami bezdomnymi za 2010 r., 

przedstawione przez Kierownika  Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zalewie i przedstawiciela Stowarzyszenia im. Zenona Noconia Pomocni 
Ludziom Rucewo.   

7. Wnioski i zapytania Radnych. 
8. Podjęcie uchwał: 
  

1)  w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo             
na lata 2011 – 2019. 

2)  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
3)  w sprawie: dokonania zmiany treści załącznika Nr 5 do uchwały                  

Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie 
przyjęcia  przez  Radę  Miejską  w  Zalewie  przedłożonych  planów  pracy 
komisji stałych na rok 2011. 

4)  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego  działającego  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  
w rodzinie,     a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

5) w  sprawie:  dokonania  zmiany  treści  uchwały  Nr  XXVIII/327/2001  Rady 
Miejskiej w Zalewie z dnia 12 października 2001 r. w sprawie 
ustanowienia Iławskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego z siedzibą             
w  Iławie,  ustalenia  jej  statutu  oraz  wyznaczenia  przedstawicieli  Gminy 
Zalewo – będącej jednym z Fundatorów w tej Fundacji.  

6)  w  sprawie:  zwolnienia  z  obowiązku    zbycia  nieruchomości  w  drodze 
przetargu. 

7)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 121 położona                   
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 
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8)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 122/4 położona                
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

9) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 125 położona                 
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

10) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 129/3 
położona  w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

11) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 145/2 położona                 
w obrębie Zalewo 1, gmina Zalewo. 

12) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 198 położona                  
w obrębie Zalewo 1, gmina Zalewo. 

13) w sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 149/2 położona                 
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

14) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 150 położona                  
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

15) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 129/5 położona                 
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

 
 

9.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
    10.  Sprawy różne. 
    11.  Zamknięcie obrad. 
  
 
Ad  1.  i  2.  Otwarcie  obrad  Sesji,  sprawdzenie  kworum  i  przyjęcie  porządku 
obrad. 

Obrady  IX  zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie 
10.30  Pani  Iwona  Parzyszek  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Zalewie.  Powitała 
Radnych,  Burmistrza  Zalewa,  pracowników  Urzędu,  Sołtysów,  zaproszonych  gości 
oraz  przedstawicieli  prasy.  Następnie  przechodząc  do  punktu  2.  porządku  obrad 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że po sprawdzeniu  - zgodnie z listą obecności  -  
na  sali  znajduje  13  Radnych,  co  stanowi  kworum  niezbędne  do  podejmowania 
prawomocnych uchwał. Później przedstawiła porządek obrad, proponując 
wprowadzenie do niego dodatkowej uchwały w sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie 
2/32  udziału  w  nieruchomości  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako 
działka Nr 183/1 położona w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

 
Nowy porządek po zmianie wyglądał w następujący sposób: 

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

z  dnia 15 kwietnia 2011 r. 
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4. Odczytanie Protokołu pokontrolnego Nr IV Komisji Rewizyjnej                     
z dnia 18 maja 2011 r.  

5. Informacja  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 
Miejskiej   w Zalewie. 

6. Informacja na temat opieki nad osobami bezdomnymi za 2010 r., 
przedstawione przez Kierownika  Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zalewie i przedstawiciela Stowarzyszenia im. Zenona Noconia Pomocni 
Ludziom Rucewo.   

7. Wnioski i zapytania Radnych. 
8. Podjęcie uchwał: 
  

1. w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo            
na lata 2011 – 2019. 

2. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
3. w sprawie: dokonania zmiany treści załącznika Nr 5 do uchwały                   

Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie 
przyjęcia  przez  Radę  Miejską  w  Zalewie  przedłożonych  planów  pracy 
komisji stałych na rok 2011. 

4. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego  działającego  na  rzecz  przeciwdziałania  przemocy  
w rodzinie,     a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

5. w  sprawie:  dokonania  zmiany  treści  uchwały  Nr  XXVIII/327/2001  Rady 
Miejskiej w Zalewie z dnia 12 października 2001 r. w sprawie 
ustanowienia Iławskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego z siedzibą             
w  Iławie,  ustalenia  jej  statutu  oraz  wyznaczenia  przedstawicieli  Gminy 
Zalewo – będącej jednym z Fundatorów w tej Fundacji.  

6. w  sprawie:  zwolnienia  z  obowiązku    zbycia  nieruchomości  w  drodze 
przetargu. 

7. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 121 położona                   
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

8. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 122/4 położona                
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

9. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 125 położona                    
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

10. w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 129/3 
położona  w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

11. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 145/2 położona                  
w obrębie Zalewo 1, gmina Zalewo. 

12. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 198 położona                    
w obrębie Zalewo 1, gmina Zalewo. 

13. w sprawie:  wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 149/2 położona                 
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 
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14. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 150 położona                  
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

15. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 129/5 położona                 
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

16. wyrażenia  zgody  na  zbycie  2/32  udziału  w  nieruchomości  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 183/1 położona                 
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

 
 

9.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
    10.  Sprawy różne. 
    11.  Zamknięcie obrad. 
  
 

Następnie wobec braku uwag Przewodnicząca Rady poddała nowy porządek 
obrad  pod  głosowanie.  Za przyjęciem  nowego  porządku  obrad  glosowało 13 osób, 
nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Porządek obrad został przyjęty.    

 
 

Ad  3.  Przyjęcie  protokołu    z        VIII      zwyczajnej        Sesji        Rady      Miejskiej                    
w   Zalewie      z  dnia   15 kwietnia  2011 r.   

 
Przechodząc do punktu 3. porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Iwona 

Parzyszek  poinformowała,  że  zapoznała  się  z  protokołem  z  ostatniej  Sesji,  który 
wyłożony był do wglądu w Biurze Rady, i że odzwierciedla on przebieg. Następnie 
poddała  go  pod  głosowanie.  Za  przyjęciem  protokołu  z    VIII    zwyczajnej        Sesji    
Rady   Miejskiej  w   Zalewie z  dnia   15 kwietnia  2011 r. głosowało 12 Radnych, 1 
osoba była przeciw,   nikt się nie wstrzymał od głosu. 
 
 
 
Ad  4.  Odczytanie  Protokołu  pokontrolnego  Nr  IV  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia              
18 maja  2011 r.  
 

Powyższy  Protokół  odczytał  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Pan  Paweł 
Jesionka. Treść Protokołu Pokontrolnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
W trakcie odczytywania powyższego protokołu  o  godz. 10.50 do obrad sesji 
dołączyła Pani Zofia Witkowska.    
 
 
Ad 5. Informacja z działalności Burmistrza. 
 

Powyższą informację obejmująca okres od 15 kwietnia do 23 maja br. 
przedstawił Burmistrz Zalewa. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu. 
Burmistrz  dodatkowo  poinformował  też  obecnych  o  spotkaniach  i  wyjazdach,  które 
odbył od ostatniej sesji oraz o liczbie zrealizowanych uchwał  i wydanych  zarządzeń.  
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Ad 6. Informacja na temat opieki nad osobami bezdomnymi za 2010 r., 
przedstawione przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                
w Zalewie  i przedstawiciela  Stowarzyszenia  im.  Zenona Noconia  Pomocni 
Ludziom Rucewo.   
 

Informację  na  temat  opieki  nad  osobami  bezdomnymi  za  2010  r.  najpierw 
przedstawiła Pani Jolanta Skrzypiec Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zalewie. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.  

 
W trakcie obrad dołączył Pan Jan Lichacz. 
 
Następnie głos zabrał Pan Franciszek Banach ze Stowarzyszenia im. Zenona 

Noconia  Pomocni  Ludziom  Rucewo.  Pan  Banach  udzielał  informacji  w  powyższym 
zakresie odpowiadając na zadawane Mu pytania.   

Najpierw  Przewodnicząca  Rady  zwróciła  się  z  zapytaniem  jak  układa  się 
współpraca Stowarzyszenia z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zalewie, a 
następnie poprosiła Pana Franciszka Banacha, by krótko opowiedział o działalności 
Stowarzyszenia. 

Pan  Banach  wyjaśnił,  że  na  tym  terenie  działają  od  1994  r.  Do  2005  r. 
Stowarzyszenie  to  działało  w  strukturach  Monaru.  Teraz  funkcjonuje  jako  ośrodek 
prywatny. Współpraca z MOPS w Zalewie układa się dobrze i jest z niej zadowolony.  

Następnie Przewodnicząca Rady zapytała ile osób znajduje się w tym ośrodku 
oraz o to czy Stowarzyszenie współpracuje z innymi stowarzyszeniami lub 
fundacjami? Pan Banach poinformował, że w chwili obecnej w Ośrodku przebywa 27 
osób,  z  tym,  że  są  to  osoby  z  całej  Polski.  Jeżeli  chodzi  o  współpracę  z  innymi 
podmiotami, o których wspomniała Przewodnicząca Rady to Stowarzyszenie  raczej 
nie współpracuje z nikim, prowadzi swoją działalność indywidualnie.  

Pan Paweł Jesionka zapytał jakie jest główne źródło finansowania Ośrodka? 
Pan Banach wyjaśnił, że takim źródłem finansowania jest praca rąk własnych oraz 
opłaty za pobyt. Opłaty te przeznaczane są głównie na żywność i paliwo.                       
Od czterech lat Stowarzyszenie nie otrzymuje żadnych dotacji.  

Przewodnicząca Rady zapytała jeszcze o plany na przyszłość, wizję rozwoju.  
Przedstawiciel Ośrodka poinformował, że plany rozwoju oczywiście są, ale nie 

na tym terenie, ponieważ od wielu lat trudno Mu pozyskać od gminy jakiś budynek na 
ten cel. Zapowiedział, że zwróci się jeszcze do obecnego Burmistrza w tej sprawie. 
Chciałby poszerzyć działalność tu na miejscu. 

Następnie głos zabrał Sołtys Dobrzyk Pan Kazimierz Twardowski, który 
zapytał jak przedstawia się sytuacja jednego z podopiecznych (pochodzącego                   
z Dobrzyk) wydalonego z ośrodka? 

Pan Banach poinformował, że osoba ta została wydalona ponieważ nie 
potrafiła dostosować się do zasad i reguł obowiązujących w Ośrodku. 

Pan Edward Całka zapytał czy Stowarzyszenie otrzymuję jakąś formę 
wsparcia  od  indywidualnych  mieszkańców?  Pan  Banach  wyjaśnił,  że  taką  pomoc 
otrzymują, a to dzięki pośrednictwu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                   
w  Zalewie,  który  takie  akcja  nagłaśnia  wśród  mieszkańców.  Pan  Całka  zapytał 
jeszcze czy pomoc, o której wspomniał bywa wystarczająca? Pan Banach 
potwierdził, że zaspokaja ich bieżące potrzeby.  

Pan  Paweł  Jesionka  zastanawiał  się  skąd  pochodzą  produkty  przeznaczone 
na dożywianie podopiecznych?  Pan Banach wyjaśnił, że żywność ta  pochodzi                 
z hurtowni, z Banku Żywności oraz z tego co uprawiają. 
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Następnie  głos  zabrała  Pani  Zofia  Witkowska.  Zapytała  czy  kiedykolwiek 
kierował swe prośby do jakichś instytucji, stowarzyszeń, fundacji o pomoc, czy tylko 
opiera się na pomocy MOPS w Zalewie? Powiedziała też, że ma wiedzę, że takich 
domów jak Jego w Polsce jest wiele i wspomagane one są przez w/w instytucje. 

Pan Banach wyjaśnił, że oparł się tylko na pomocy MOPS z uwagi na to, że           
w innych przypadkach na przeszkodzie stoi biurokracja, wiążące się z tym kontrole, 
itp. 

Pani  Witkowska  stwierdziła,  że  to  błąd,  że  warto  z  tego  skorzystać.  Dzisiaj 
trzeba  rozliczyć  się  z  każdych  pieniążków,  a  jeśli  będą  przeznaczane  na  właściwy 
cel, to nie powinno być z tym problemu. 

Na zakończenie Pani Elżbieta Blonkowska zapytała jeszcze czy 
Stowarzyszenie  myślało  o  odbudowie  swojego  spalonego  budynku?  Zdaje  sobie 
sprawę z tego, że są to duże koszty, ale gdyby zrobić jakieś akcje na trenie gminy, 
jakieś festyny, trochę pomocy ludności lokalnej, to może udało by się zebrać środki 
na  ten  cel?  Dzięki  odbudowie  tego  budynku  może  udałoby  się  poprawić  warunki 
życia podopiecznych. 

Pan Jesionka nawiązując do słów Pani Zofii Witkowskiej podkreślił, że warto 
byłoby skorzystać ze środków zewnętrznych, warto napisać jakiś projekt, nic przecież 
nie stoi na przeszkodzie. 

W  uzupełnieniu  wypowiedzi  Pana  Banacha  Kierownik  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy  Społecznej  w  Zalewie  Pani  Jolanta  Skrzypiec  dodała,  że  gmina  Zalewo 
ponosi koszty utrzymania tylko za swoich mieszkańców, co oznacza że za 
bezdomnych mieszkańców z innych gmin nie ponosimy żadnych nakładów. 

Na zakończenie swojego wystąpienia Pan Franciszek Banach zwrócił uwagę            
na  bardzo  zły  stan  drogi  z  Jerzwałdu  do  Dobrzyk.    Przejechała  tamtędy  równiarka         
i  pozasypywała  przydrożne  rowy.  Woda  nie  ma  gdzie  odpłynąć.  W  związku  z  tym 
prosił o zainteresowanie się powyższą sprawą. 

Pan Mirosław Czyszek obiecał, że na pewno sprawdzone zostanie kto ponosi 
odpowiedzialność za naprawę tej drogi. 

 
 

Ad 7. Wnioski i zapytania Radnych. 
 
 -  Pan  Jan  Lichacz  – w związku  z  tym,  że 9  sierpnia  br.  znikają bonifikaty  z  tytułu 
przekształcenia użytkowania wieczystego wnioskował, aby o powyższym fakcie 
pisemnie poinformować wszystkich zainteresowanych. Drugi wniosek dotyczył 
opróżnienia koszy z plastikowych opakowań. W chwili obecnej są one przepełnione. 
Sytuacja nie wygląda najlepiej. Pan Lichacz zasugerował aby firma, która opróżnia 
kosze, w piątki - przed weekendem zabierała je. 
 
- Pan Marcin Felczak – na ręce Przewodniczącej Rady złożył wniosek o uchylenie 
zapisów  §  29c.  Uchwały  Nr  XLVII/362/09  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  29 
października  2009  r.  w  sprawie  dokonania  zmiany  treści  regulaminu  utrzymania 
porządku  i czystości na  terenie  gminy.  Drugi  wniosek  dotyczył  tego,  aby Burmistrz 
zgodnie z zapisami Statutu Gminy Zalewo przedkładał Radzie sprawozdanie 
Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym, a nie jak to mamy w porządku obrad 
Informację    z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady  Miejskiej             
w  Zalewie.  Trzeci  wniosek dotyczył  zwrócenia  się  do  zarządcy drogi o  wykoszenie 
przy poboczach w ciągu drogi wojewódzkiej trawy. 
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- Pan Edward Całka – zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Pana Marcina Felczaka 
o  podzielenie  się  motywami,  jaki  kierował  się  podczas głosowania  nad  Protokołem           
z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zalewie (Pan Felczak głosował przeciw przycięciu 
Protokołu). 
Pan Marcin Felczak wyjaśnił, że w Protokole tym przy uchwale dotyczącej 
wynagrodzenia Burmistrza podany został nieprawdziwy wynika głosowania. 
Po tych wyjaśnieniach Przewodnicząca rady Miejskiej Pani Iwona Parzyszek ogłosiła 
5  min.  przerwę,  aby  sprawdzić  jak  w  Protokole  tym  został  odnotowany  przebieg 
głosowania nad przedmiotowa uchwałą.   
 
Po przerwie: 
 
-  Pani  Dorota  Obszańska  –  zgłosiła  wniosek  do  Radnej  Powiatowej  Pani  Joanny 
Lichacz  i  Burmistrza  Zalewa  odnośnie  wykaszania  poboczy  dróg  powiatowych.  Są 
one  bardzo  zarośnięte  przez  co  widoczność  na  drogach  jest  wysoce  ograniczona. 
Jako przykład podała drogę powiatową w biegnącą przez Wielowieś.  
 
-  Pani  Zofia  Witkowska  –  przychyliła  się  do  wniosku  Pani  Doroty  Obszańskiej. 
Podtrzymała to, że stan poboczy naszych dróg jest tragiczny i prosiła o zajęcie się 
powyższą sprawą. 
 
-  Pan  Jan  Gal  –  podobnie  jak  Jego  przedmówczynie  zwrócił  uwagę  na  ten  sam 
problem. Wskazał jako przykład skrzyżowania w Bartach.  
 
- Pani Halina Krajnik – prosiła o uwzględnienie w powyższym temacie (wykaszanie 
poboczy) również miejscowości Bajdy i Dajny.  
 
Reasumując to co zostało powiedziane Przewodnicząca Rady stwierdziła, że 
wykoszenia wymagają pobocza na terenie całej gminy.  
 
 
 
Ad 8. Podjęcie uchwał: 
 

1)  w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo  na  lata 
2011 – 2019. 

 
Wobec braku pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go 
pod głosowanie. 

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw          

i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 

2)  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
 
Po  tym  projekcie  uchwały  głos  zabrała  Pani  Zofia  Witkowska.  Zwróciła  się  ona            
z prośbą do Burmistrza, aby tak jak to było mówione na Komisjach, wydatki 
inwestycyjne, które będą realizowane w tym roku, przygotować w formie zestawienia 
z uwzględnieniem miesięcy, w jakich inwestycje te będą realizowane.   
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Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw           

i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 

3)  w  sprawie:  dokonania  zmiany  treści  załącznika  Nr  5  do  uchwały  Nr  V/25/11 
Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia przez 
Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji stałych na rok 
2011. 

 
Wobec braku pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go 
pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw 1 
osoba  wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 

4)  w  sprawie  trybu  i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu 
Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy              
w rodzinie,  a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 
Projekt  uchwały  przedstawiła  Pani  Jolanta  Skrzypiec  –  Kierownik  Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie. Następnie poinformowała, że uchwał ta 
już raz była podejmowała przez Radnych. Z uwagi na to, że Wojewoda 
Warmińsko  –  Mazurski  zakwestionował  tryb  ogłoszenia,  uchwałę  należy  podjąć 
jeszcze  raz.  Jej  treść  uległa  zmianie  tylko  w  zakresie  kwestionowanym  przez 
Wojewodę  –  uchwała  podlega  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  i  wchodzi              
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w w/w Dzienniku. 
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw         
i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 

5)  w sprawie: dokonania zmiany treści uchwały Nr XXVIII/327/2001 Rady 
Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  12  października  2001  r.  w  sprawie  ustanowienia 
Iławskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego z siedzibą w Iławie, ustalenia jej 
statutu  oraz  wyznaczenia  przedstawicieli  Gminy  Zalewo  –  będącej  jednym             
z Fundatorów w tej Fundacji.  

 
Wobec braku pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go 
pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw          
i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 

6)  w sprawie: wstępnej akceptacji w przedmiocie wyrażenia przez Radę Miejską 
w  Zalewie  zgody  na  zwolnienie  z  obowiązku  zbycia  w  drodze  przetargowej 
nieruchomości położonej w obrębie Zalewo numer 2. 
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Przy tym projekcie uchwały  Pan  Edward  Całka  poprosił Wiceprzewodniczącego 
Rady Pana Marcina Felczaka o ponowne odczytanie § 2 z uwagi na popełnione 
błędy  podczas  pierwszego  czytania.  Pani  Zofia  Witkowska  zwróciła  dodatkowo 
uwagę  na  odczytaną  przez  niego  powierzchnię  (Pan  Felczak  odczytał  310  m2,           
w hektarach powierzchnia ta wynosi 0,0310 ha  i tak jest zapisane w uchwale). 
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw          
i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
7)  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  oznaczonej  numerem 

ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  121  położona  w  obrębie  Zalewo  2, 
gmina Zalewo. 

 
Omówienia  tego  projektu  uchwały  jak  również  następnych  dokonał  pracownik 

Urzędu Pan Tomasz Łukaszewski. Przedstawił On położenie poszczególnych działek 
przeznaczonych  w  n/w  projektach  uchwał  do  sprzedaży.  Omówienia  dokonał  przy 
pomocy  pokazu  slajdów,  aby  umożliwić  wszystkim  obecnym  na  sesji  dokładne 
zlokalizowanie  działek.  

 
 

◼ Powierzchnia nieruchomości – 3539m² 
◼ R – grunty orne (3422m²) 
◼ Dr – droga (117m²) 
◼ W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Zalewa: tereny ogródków działkowych 
 
Przy  tym  projekcie  uchwały  głos  zabrał  Pan  Edward  Całka.  Prosił  aby  nad  tym 

projektem uchwały pochylić się szczególnie. W trakcie prac komisji nad tym 
projektem uchwały udało się ustalić, że w ewidencji ogrodów działkowych powyższa 
działka jest własnością ogrodów działkowych. Okazuje się dziś, że to nie odpowiada 
rzeczywistości. Pan Całka zwrócił jeszcze uwagę na to, że w sąsiedztwie tej działki 
znajduje się jeszcze 8 działek indywidualnych, z czego dwie działki są nowo 
zagospodarowane. Pan Całka zwrócił się prośbą, by przed rozpoczęciem procedur 
przetargowych skontaktować się z osobami, które posiadają działki                                 
w sąsiedztwie, aby w związku z tym nie poniosły uszczerbku. 

W odpowiedzi na to co powiedział Pan Całka Burmistrz stwierdził, że Jego uwagi 
są  bardzo  słuszne.  Dzisiejsze  uchwały  dotyczące  zbycia  nieruchomości  otwierają 
pewien proces. Burmistrz podkreślił, że gmina na wielu innych działkach ma większe 
problemy niż uprawa (samowole budowlane, bezumowne zagospodarowania). 
Oczywistym  jest  to,  że  z  wszystkimi  osobami,  które przy  danej  nieruchomości 
sąsiadują i które będą miały uwagi Burmistrz spotka się i będzie z nimi rozmawiał na 
ten  temat.  Ważne  przede  wszystkim  jest  to,  że  są  to  nieruchomości  gminne  nie 
obciążone żądnymi umowami cywilno-prawnymi ani administracyjno-prawnymi, a dla 
gminy najważniejsze jest prawidłowe gospodarowanie mieniem komunalnym.  

Następnie  głos  zabrała  Pani  Zofia  Witkowska.  Zwróciła  się  ona  do  Burmistrza             
z zapytaniem kto ponosi winę za to, że ludzie którzy uprawiają działki  nie mają do 
tego dzisiaj prawa? Czy ludzie ci świadomie czy nieświadomie uprawiali te działki? 
Uważa, że to wina urzędników, że nie reagowali odpowiednio wcześniej.  Jest to dla 
Niej niezrozumiałe i prosi o wyjaśnienie.  
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Burmistrz  zgodził  się  z  uwagami  Pani  Witkowksiej.  Przypomniał,  że  ten  motyw 
przewijał się już wcześniej podczas posiedzeń Komisji. Rozmowy wówczas dotyczyły 
działek przy ul. Żeromskiego. Niestety problem ten jest nagminny jeśli chodzi              
o mienie komunalne naszej gminy. Burmistrz podkreślił, że ma pełną świadomość, że 
musimy „prześwietlić” stan zagospodarowania wszystkich nieruchomości gminnych, 
których mamy blisko 800 ha. Musimy opracować raport o stanie zagospodarowania 
nieruchomości. Będzie to bardzo długi proces, który zajmie co najmniej rok. 

Pan Edward Całka zaproponował Burmistrzowi, by rozważył możliwość, by            
w jakimś stopniu zmobilizować zarząd pracowniczych ogrodów działkowych                   
w Olsztynie do wyjaśnienia sytuacji prawnej. 

W  kontekście  tego  co  zaproponował  Pan  Edward  Całka  Burmistrz  wyjaśnił,  że            
w już wydał polecenie pracownikowi, by  wykonał telefon  do zarządu  ogrodów 
działkowych. Powyższy temat referował dalej na prośbę Burmistrza Pan Jan 
Michalewski. W wyniku przeprowadzonej rozmowy uzyskał On informacje, że                 
w dokumentacji zarządu nie znajduje się żadna wzmianka na temat działki nr 121, nic 
nie  wiadomo  na  temat  jej  zagospodarowania,  w  związku  z  czym  nie  jest  w  stanie 
udzielić nam żadnych informacji, ani nam pomóc. 

Pan Paweł Jesionka stwierdził, że nie ma co dywagować nad tym kto jest winien 
całemu temu nieporządkowi. Nowa Rada i nowy Burmistrz mają szanse 
uporządkować te sprawy. 

Na zakończenie Pan Edward Całka dodał jeszcze, że nie chodziło Mu                      
o  wstrzymanie  całej  procedury,  tylko  o  wyjaśnienie  tej  sprawy.  Podziękował  też  za 
uzyskane informacje.   
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw          
i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
8)  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  części  nieruchomości  oznaczonej 

numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  122/4  położona  w  obrębie 
Zalewo 2, gmina Zalewo. 

 
 

◼ Powierzchnia nieruchomości – ok. 2300m² 
◼ Bi – inne tereny zabudowane 
◼ W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Zalewa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna 
 

 
Wobec braku pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go 
pod głosowanie. 
 
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw           
i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 

9)  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  oznaczonej  numerem 
ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  125  położona  w  obrębie  Zalewo  2, 
gmina Zalewo. 
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◼ Powierzchnia nieruchomości – 468m² 
◼ B – tereny mieszkaniowe  
◼ W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Zalewa: tereny ogrodów działkowych 
 

Wobec braku pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go 
pod głosowanie. 
 
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw          
i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 

10)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 129/3 położona  
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

 
 

◼ Powierzchnia nieruchomości – 2094m² 
◼ Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane 
◼ W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Zalewa: centralne obszary mieszkalno-usługowe 
 

Wobec braku pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go 
pod głosowanie. 
 
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw 
 i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

  
 
 Po tym projekcie uchwały o godz. 12.00 Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 min. 
przerwę. 
 
 

11)  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  części  nieruchomości  oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  145/2  położona  w  obrębie 
Zalewo 1, gmina Zalewo. 

 
 

◼ Powierzchnia nieruchomości – ok. 6000m² 
◼ B – tereny mieszkaniowe 
◼ W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Zalewa: częściowo jako zabudowa jednorodzinna i częściowo jako 
przestrzeń dla zieleni zorganizowanej i izolacyjnej 

 
Przy  tym  projekcie  uchwały  Burmistrz  wyjaśnił, że  na  powyższej  działce 

znajduje się oczko wodne. Dodatkowo przypomniał, że gmina posiada dwa różne 
studia uwarunkowań: jeden dla obszarów wiejskich, drugi dla obszarów miejskich. 
W jednym z tych studiów przewidywana jest obwodnica. Po konsultacjach                  
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z Zarządem Dróg Wojewódzkich uzyskaliśmy odpowiedź, że „najwcześniej za 100 
lat możemy  o  takiej  inwestycji  myśleć”.   W drugiej  wersji studium  obwodnica  ta 
idzie wyżej, za Osiedlem 40 – Lecia. Uznaliśmy, że nie ma sensu tak 
atrakcyjnego terenu w centrum miasta blokować, ponieważ jak wszyscy pamiętają 
zapewne  przystąpiliśmy  do  aktualizacji, opracowania  nowego  studium  i  jeśli 
obwodnica ma być, to powinna omijać całe miasto a nie przebiegać przez jego 
środek. Dlatego też z pełną świadomością projekt tej uchwały został na dzisiejszą 
sesje przedłożony.  

Pan Jan Lichacz dodał, że północno wschodnia część działki jest zarośnięta, 
że znajduje się tam gruzowisko i aż się prosi, aby to w końcu sprzedać.  
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw         
i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 

12)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem 
ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  198  położona  w  obrębie  Zalewo  1, 
gmina Zalewo. 

 
 

◼ Powierzchnia nieruchomości – 8081m² 
◼ Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane (7691m²) 
◼ W – rowy (390m²) 
◼ W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Zalewa: KS usługi 

komunikacyjne. Teren wskazany na realizację usług związanych z obsługą 
komunikacji samochodowej: stacja paliw, ewentualna myjnia, w małym 
zakresie handel  
i gastronomia.   

 
W ramach uzupełnienia omówienia Pana Tomasza Łukaszewskiego  

Burmistrz dodał, że działa ta przeznaczona jest do sprzedaży w całości z uwagi 
na to, że opracowany jest na nią plan zagospodarowania przestrzennego.                
W  sytuacji  gdybyśmy  chcieli  zmieniać  przeznaczenie  i  dzielić  geodezyjnie  na 
zabudowę musielibyśmy przystąpić do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Po dyskusji zdecydowaliśmy, że spróbujemy 
znaleźć inwestora na te cele, które przewidziane są w planie.  
 
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw         
i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 

13)  w  sprawie:    wyrażenia  zgody  na  zbycie  części  nieruchomości  oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  149/2  położona  w  obrębie 
Zalewo 2, gmina Zalewo. 

 
◼ Powierzchnia nieruchomości – ok. 2700m² 
◼ B – tereny mieszkaniowe 
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◼ W planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Zalewa: MN, MW – 
przeznaczenie terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
wielorodzinnej w zabudowie szeregowej-pierzejowej 

 
Dodatkowo  Burmistrz  wyjaśnił,  że  powyższa  działkę  (ma  ona  opracowany 

plan) chcemy sprzedać w całości developerowi.  
 
 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw i 

nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 

14)  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  części  nieruchomości  oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  150  położona  w  obrębie 
Zalewo 2, gmina Zalewo. 

 
◼ Powierzchnia nieruchomości – ok. 1000m² 
◼ Dr – droga 
◼ W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Zalewa: przestrzenie dla zieleni zorganizowanej i izolacyjnej 
 

Burmistrz poinformował, że odbyło się spotkanie z planistami na temat m.in. 
tej  nieruchomości.  Będzie  można  zezwolić  na  zabudowę  na  podstawie  decyzji              
o warunkach zabudowy. Tu również będzie zabudowa pierzejowa w charakterze 
zabudowy całego starego miasta, z tym, że będą pewne obostrzenia dotyczące 
elewacji zewnętrznej tych kamieniczek (narzucimy wszystkie cztery ściany 
zewnętrzne), będą bardzo wysokie wymogi architektoniczne, by wkomponować je 
w architekturę naszego starego miasta. Planujemy trzy działki budowlane, 
odwierty zostały zrobione.  

 
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw i 
nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 

15) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  oznaczonej  numerem 
ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 129/5 położona w obrębie Zalewo 2, 
gmina Zalewo. 

 
◼ Powierzchnia nieruchomości – 352m² 
◼ Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane 
◼ W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Zalewa: centralne obszary mieszkalno-usługowe 
 

Wobec braku pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady poddała go 
pod głosowanie. 
 
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw i 
nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 



 14 

16) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 2/32 udziału w nieruchomości 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 183/1, położona 
w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo.  

 
◼ Powierzchnia nieruchomości – 27333m² 
◼ R – grunty orne (6059m²) 
◼ Ł – łąki (21188m²) 
◼ N – nieużytki (86m²) 
◼ W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Zalewa: częściowo jako przestrzenie dla zieleni zorganizowanej                   
i izolacyjnej oraz częściowo jako tereny sportowe i turystyczne 

 
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw i 
nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
 

Ad  9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
 
Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych udzielał Burmistrz. Odnośnie wniosków 
zgłoszonych przez: 
 
- Pana Jana Lichacza: 
 

- bonifikata z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – Burmistrz 
poinformował,  że  wniosek  ten  przyjmuje  do  realizacji,  mimo  iż  już 
wcześniej obszernie informowano o tej sprawie podczas odbywających 
się zebrań na terenie gminy, 

- wywóz opakowań plastikowych – od tygodnia pracownicy Urzędu 
monitują w tej sprawie. Mimo tych monitów Spółka Rudno, która 
odpowiada za wywóz tych opakowań, tłumaczy się tym, że nie 
nadążają z wywozem. Rudno świadczy te usługi na rzecz gminy 
Zalewo nieodpłatnie. Nie mamy żadnych instrumentów, by 
wyegzekwować nasze prośby. Na najbliższym Zgromadzeniu Związku 
Gmin  „Czyste  Środowisko”  Burmistrz  obiecał  poruszyć  po  raz  kolejny 
ten problem.  

 
 

- Panią Dorotę Obszańską i innych:  
 

- wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych – Burmistrz obiecał, że 
będzie problem ten zgłaszać, zwrócił się dodatkowo do Radnej Rady Powiatu 
Pani Joanny Lichacz , by również ze swej strony w odpowiednich komórkach 
odpowiedzialnych za te sprawy, problem ten poruszyła. 

 
 

- Panią Zofię Witkowską: 
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- opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji – harmonogram taki zostanie 
wkrótce opracowany. 

 
 

- Pana Marcina Felczaka: 
 

- przedkładanie Radzie sprawozdań Burmistrza z pracy w okresie 
międzysesyjnym, a nie informacji z działalności Burmistrza – Burmistrz zgodził 
się  Panem  Felczakiem,  że  w  Statucie  mowa  jest  o  sprawozdaniu  a  nie 
informacji.  Dla  Niego „informacja”  jest  pojęciem  szerszym  niż sprawozdanie. 
Przyjmuje jednak tę uwagę i się dostosuje. 

- zarzut,  że  protokół  z  ostatniej  sesji  nie  odzwierciedla  przebiegu  głosowania 
nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Zalewa – Burmistrz 
stwierdził,  że  jest  to  bardzo  poważny  zarzut  i  jeśli  znajdzie  potwierdzenie 
zmuszony będzie wyciągnąć konsekwencji wobec pracownika 
merytorycznego. Z tego też wynika kilka przesłanek, mianowicie opracowanie 
lub ustne ustalenie formuły w jaki sposób zatwierdzane są protokoły, tzn. jaki 
jest  termin  zgłaszania  uwag  przez  zainteresowanych.  Przewodnicząca  Rady 
wyjaśniła,  że  protokół wykładany  jest  do  wglądu  na  co  najmniej 7  dni przed 
sesją i każdy Radny ma możliwość zapoznania się z nim. Przyznała też, że 
sama podpisała ten protokół po uprzednim zapoznaniu się z jego treścią. Nie 
zauważyła błędu, o którym mówił Pan Marcin Felczak. W ramach 
przeprowadzonych czynności sprawdzających i wyjaśniających okazało się że 
protokół prawidłowo odzwierciedla przebieg głosowania. Potwierdzili to 
również  pozostali  Radni.  Pan  Marcin  Felczak,  zwracając  się  do  Burmistrza, 
powiedział,  że  od  początku  był  przekonany,  że  Pani  Jolanta  Grzywna  się 
wstrzymała od głosu. On sam był przeciw. Dziś okazuje się, że Pani Grzywna 
głosowała  za  przyjęciem  tej  uchwały,  wstrzymywała  się  natomiast  podczas 
głosowań na posiedzeniach Komisji. Pozostali Radni byli również za 
przyjęciem omawianej uchwały. Jego błędne przekonanie wynikało                      
z informacji jaką podała prasa. Za pomyłkę przeprosił. 

 
Na zakończenie tego punktu obrad głos zabrał jeszcze Radca prawny, który 

poinformował  Pana  Felczaka,  by  formułując  w  przyszłości  takie  zrzuty  starannie  je 
przemyślał. Zarzut, który postawił jest bardzo poważny, a sprawa mogłaby znaleźć 
swój finał w sądzie.  

Pan  Edward  Całka  zwrócił  się  jeszcze  do  Wiceprzewodniczącego  Rady  czy 
wobec tych wyjaśnień nadal jest przeciwko protokołowi z ostatniej sesji czy też jest – 
biorąc pod uwagę nowe okoliczności sprawy – za przyjęciem tego protokołu? 

Pan Marcin Felczak powiedział, że w tej sytuacji jest za przyjęciem protokołu  
z ostatniej sesji. 

 
  

Ad 10. Sprawy różne. 
 
- Pan Mirosław Czyszek – prosił by uwzględnić prośbę Pana Franciszka Banacha – 
chodzi o jakość prac związanych z profilowaniem drogi powiatowej, o której w swym 
wystąpieniu wspomniał. 
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- Pani Dorota Obszańska – również odniosła się do tematu fatalnego stanu 
wykonania prac związaniem z profilowaniem dróg. Interweniowała w tej sprawie, bez 
skutku niestety. Chciałaby się dowiedzieć kto odbierał te prace (Mozgowo). Sądzie 
jednak, że nikt tego nie zrobił. 
 
-  Pani  Joanna  Lichacz  –  Radna  Powiatu  –  ustosunkowując  się  do  zgłoszonych 
wcześniej  wniosków  Radnych  –  chodzi  o  wykaszanie  zarośniętych  poboczy  dróg 
powiatowych  –  wyjaśniła,  że  rozmawiała  już  z  Dyrektorem  Powiatowego  Zarządu 
Dróg w Iławie i uzyskała informację, że wykaszanie nastąpi  dopiero po uzupełnieniu 
dziur  w  drogach.  Pani  Lichacz  zaproponowała,  by  wszelkie  miejsca,  punkty  czy 
skrzyżowania zarośnięte w taki sposób, że powodują ograniczoną widoczność 
wykazywać w pierwszej kolejności. Zostaną one uwzględnione możliwie jak 
najszybciej. Obiecała też, że na najbliższym wyjazdowym posiedzeniu komisji 
rewizyjnej    taki  oficjalny  wniosek  złoży.  Wobec  tego  zwróciła  się  z  prośbą  do 
obecnych Sołtysów o zgłaszanie do Niej wszelkich spraw leżących w gestii Starostwa 
Powiatowego w Iławie. Będzie się starała pomóc w pozytywnym ich załatwieniu.  
Na  zakończenie  poinformowała  Sołtysa  Dobrzyk,  że  w  każdej  chwili  może  zostać 
dowieziony materiał na wykonanie chodnika w Dobrzykach, natomiast jeżeli chodzi 
już o wykonanie samego chodnika należy kontaktować się z Panem Mizgierem.   
Podziękowała też Pani Radna wszystkim Radnym za  pomoc w organizacji Festynu 
Rodzinnego. Poinformowała, że odbędzie się on 4 czerwca o godz. 9.00 i zaprosiła 
do udziału w nim. Całkowity dochód z tego Festynu przeznaczony będzie na zakup 
nagród, słodyczy i sprzętu nagłaśniającego do szkoły. 
 
- Przedstawicielka Fundacji Edukacji i Rozwoju z Iławy – poinformowała                    
o prowadzonych w ramach tej Fundacji bezpłatnych poradach prawnych dla 
mieszkańców  wszystkich  gmin  powiatu  iławskiego,  zaprosiła  do  korzystania  z  tych 
usług oraz zwróciła się z prośbą do obecnych o rozpropagowanie materiałów 
informacyjnych wśród mieszkańców.  
 
-    Pani Elżbieta  Blonkowska  –  zwróciła  się z  zapytaniem  czy  wyjaśniła  się  sprawa 
tego, czy Radny może zbierać podatek? Przewodnicząca Rady poinformowała Ją, że 
jest  decyzja  RIO  i  że  może.  Druga  sprawa  poruszona  przez  Panią  Blonkowską 
dotyczyła zakończonej akcji szczepienia psów na terenie gminy. Mieszkańcy gminy 
byli zwolnieni z podatku w zamian za dokonanie takich właśnie szczepień. Zwróciła 
się z prośbą do pozostałych Sołtysów by przeszli się po swoich sołectwach                      
i  sprawdzili  ile  zostało  zaszczepionych  psów?  Jest  to  bardzo  istotne  z  punktu 
widzenia  prawa  i  z  punktu  widzenia  bezpieczeństwa.  Przewodnicząca  Rady  Pani 
Iwona Parzyszek poinformowała Ją, że dwa lata temu były podejmowane takie próby 
ale zakończyły się one fiaskiem. Sołtysi nie byli tym zainteresowani. 
 
- Pani Zofia Witkowska – przekazała prośbę mieszkańców ulicy Ślusarskiej                     
o  poprawę  nawierzchni  drogi  z  uwagi  na  prowadzone  tam  prace  melioracyjne  lub 
kanalizacyjne.  Stan  tej  drogi  –  jak  twierdzą  mieszkańcy  tej  ulicy  –  jest  zły.  Proszą             
o  nawiezienie  żwiru,  kamienia,  a  jeśli  będzie  problem  z  wykonaniem  tych  prac  to 
zaproponowali, że sami je wykonają.  
 
-  Pan  Edward  Całka  –  prosił  o  skuteczne  zaproszenie  na  sesje  Rady  Miejskiej                
w  Zalewie  Kierownika  Posterunku  Policji  w  Zalewie.  Zachodzą  pewne  niepokojące 
zjawiska – rajdy samochodowe i wiele innych, o których należałoby z nim 
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porozmawiać.  Przewodnicząca Rady zaproponowała Panu Całce, by zaprosić 
Kierownika Posterunku na posiedzenia Komisji, wówczas będzie możliwość 
omówienia  tych  spraw  w  sposób  bardziej  wnikliwy.  Pan  Edward  Całka  przystał  na 
propozycję. 
 
- Pan Jan Gamrat – Przewodniczący Osiedla Centrum – poruszył sprawę 
bezpańskich psów, zaproponował żeby się tą sprawą zająć. Następnie prosił                   
o  pośrednictwo Burmistrza w przekazaniu podziękowań Posłom Adamowi 
Żylińskiemu i Zbigniewowi Bablskiemu za kartki świąteczne, zasugerował, by 
zaprosić  ich  na  sesję  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  oraz  by  zaprosić  Komendanta 
Powiatowego Policji z Iławy po to, by zajął stanowisko w sprawie poprawy wyglądu 
budynku Posterunku Policji w Zalewie. Na zakończenie dotknął po raz kolejny sprawy 
składowania eternitu i obietnic bezpłatnego jego odbioru. 
 
- Burmistrz Pan Marek Żyliński – w odpowiedzi na poruszony problem składowania 
eternitu  wyjaśnił,  że  nie  natknął  się  w  Urzędzie    na  żadną  umowę  w  tej  sprawie. 
Temat bezpańskich psów natomiast bardzo dokładnie omawiany był na Powiatowej 
Komisji Bezpieczeństwa. W wyniku dyskusji pojawiła się inicjatywa zgłoszona przez  
Powiatowego Lekarza Weterynarii aby Powiat opracował pewną propozycję dla gmin 
radzenia sobie z takiego typu niebezpieczeństwami. Taka propozycja organizacyjna 
zostanie przez powiat opracowana.  
 
-  Pan  Kazimierz  Szczupak  –  poinformował  obecnych,  że  złożył  do  Rady  Miejskiej              
w Zalewie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, mające na celu zmianę 
zapisów  uchwały  dotyczącej  utrzymania porządku  i  czystości  na  terenie  gminy 
Zalewo  (sprawa  dotyczy  hodowli  gołębi).  Przedstawił  też  fragmenty  innych  pism 
odnoszących  się  do  hodowli  gołębi,  m.in.  rozstrzygnięcia  nadzorczego  Wojewody 
Warmińsko – Mazurskiego, odnoszącego się do w/w uchwały Rady Miejskiej               
w Zalewie, wyroku NSA. Ponowił swoja prośbę o zmianę zapisów uchwały, ponieważ 
hodowla gołębi pocztowych jest Jego hobby i „bez niech nie potrafi żyć”. Oświadczył 
też,  że  zbierał  podpisy  wśród  mieszkańców  Zalewa,  którym  hodowla  gołębi  nie 
przeszkadza. Oświadczył też, że „żyjemy w wolej Polsce, w wolnym kraju i nie można 
nikomu zakazać hodować gołębi”. 
 
- Ustosunkowując się do tego, co powiedział Pan Kazimierz Szczupak, 
Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek poinformowała Go o tym, że z pismami, 
które  przesłał  zapoznała  Radnych  Rady  Miejskiej  w  Zalewie.  Przypomniała  też,  że          
w związku z tą sprawą odbywały się Komisje, przeprowadzona została wizja lokalna,  
na  każde  pismo  Pana  Szczupaka  udzielana  jest  odpowiedź.  Rada  reprezentuje 
prawo  i  całą  gminę.  Sprawa  jest  bardzo  złożona.  Powiedziała  również,  że  Pan 
Szczupak  otrzymał i od Radnych i od  Burmistrza pewne sugestie, propozycje 
rozwiązań,  ale  nigdy  się  do  nich  nie  zastosował,  wręcz  przeciwnie  prezentuje  cały 
czas postawę roszczeniową.   
 
-  Pan  Paweł  Jesionka  –  podsumowując  to  o  zostało  powiedziane,  stwierdził,  że              
w całej tej sprawie nie chodzi o gołębie, tylko o współlokatorskie prawa. Jeśli sąsiedzi 
dojdą do porozumienia wówczas sprawa gołębi się wyjaśni.  
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- Pan Mirosław Stańczyk – odnosząc się do prośby mieszkańców ulicy Ślusarskiej – 
wyjaśnił, że miała tam miejsce awaria przyłącza wodociągowego, stąd ten 
nieporządek. Obiecał też, że zostanie on jak najszybciej usunięty. 
 
- Pani Agnieszka Wieliczko – Sołtys Sołectwa Bądki – Pani Sołtys w imieniu własnym 
i mieszkańców podziękowała Burmistrzowi i wszystkim zaangażowanym osobom za 
pomoc w budowie boiska i placu zabaw w Bądkach. 
 
- Pani Zofia Witkowska – wracając do wystąpienia Pana Szczupaka powiedziała że 
ma  wiedzę  na  temat  tego,  że  Jego  sprawa  była  przedmiotem  posiedzenia  Komisji 
Rolnictwa, że sprawę tę prowadzi Wiceprzewodniczący Pan Marcin Felczak , który 
koresponduje m.in. z ministerstwem w tej sprawie oraz ma świadomość tego, że po 
ostatnim  wystąpieniu  Pana  Szczupaka  na  poprzedniej  sesji  nikt  z  Radnych  ani 
Burmistrz  nie  odniósł  się  do  wystąpienia  Pana  Szczupaka.  Tak  nie  powinno  Jej 
zdaniem być. Poprosiła zatem o zajęcie się powyższą sprawą, rozpatrzenie jej albo 
pozytywnie albo negatywnie, tak by Pan Szczupak „wiedział na czym, stoi”.  
 
Pani Iwona Parzyszek – Przewodnicząca Rady Miejskiej – poinformowała                 
w kontekście tego co powiedziała Pani Witkowska, że Pan Szczupak jest w stałym, 
listownym kontakcie z Radą, co miesiąc przesyła pisma, na które otrzymuje 
odpowiedzi, jest również w stałym kontakcie z Panem Marcinem Felczakiem i dlatego 
nie widziała potrzeby ustosunkowywania się do wystąpienia Pana Szczupaka 
podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zalewie.  
 
Pan Marcin Felczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zalewie – potwierdził, 
że od samego początku wspiera Pana Szczupaka w Jego dążeniach, podziela Jego 
zdanie  na  temat  hodowli  gołębi  oraz  że  prowadzi  korespondencję  z  MSWiA  oraz              
z Ministerstwem Rolnictwa.  
 
Na zakończenie spraw różnych Burmistrz poinformował zainteresowanych, że Gmina 
Zalewo  „nie  wstrzeliła  się”  w  program  remontu  dróg  wodnych  Kanału  Ostródzko  –
Elbląskiego.  W  ubiegłym  roku  RZGW  w  Gdańsku  otrzymał  100  milionów  zł.  na 
remont tegoż Kanału, ale Zalewo nie przebiło się ze swoim Kanałem Dobrzyckim do 
tego  przedsięwzięcia.  Podczas  ostatniego  spotkania  z  Zastępcą  Dyrektora  Panem 
Andrzejem  Ryńskim  Burmistrz  uzyskał  obietnicę,  że  odwiedzi  nas,  by  obejrzeć  na 
przełomie  maja  -  czerwca  nasz  kanał,  by  przymierzyć  się  do  jego  udrożnienia                  
i doprowadzenia do wymaganych parametrów. Podczas tego spotkania pojawiła się 
dla  naszej  gminy  szansa  związana  z  remontem  Kanału  Ostródzko  –  Elbląskiego. 
Odcinek Elbląg - Miłomłyn zostanie na jakiś czas zamknięty. Burmistrz będzie dążyć 
do tego, aby „białą flotę” z Ostródy przerzucić również do Zalewa. 
Jeżeli  chodzi  o  Związek  Gmin  „Jeziorak”  to  zostaną  nam  oddane  dwa  pomosty. 
Jeden trafi na Bukowiec, grugi Burmistrz chciałby umieścić na jez. Witoszewskim.  
W uzupełnieniu tego, co powiedział Burmistrz Pan Edward Całka przypomniał 
jeszcze o zaplanowanych dwóch plażach – jednej w Zalewie i drugiej w Murawkach. 
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Ad 11.  Zamknięcie obrad. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Iwona 
Parzyszek    o  godz.  13.25  zamknęła  obrady  X  zwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej                  
w Zalewie. 

 

Anonimizacji dokonano na podstawie art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (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. Wyłączenie jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych Osobowych  na polecenie 
Burmistrza Zalewa.  
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