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OR.0002.55.14 
  
 
 
 

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

z dnia 24 września 2014 r. 
od godz. 11.00 do godz. 11.40 

 
 
 

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.,  
 

3) w  sprawie wyrażenia  pozytywnej  opinii  odnośnie  projektu  planu  aglomeracji 
Zalewo, położonej w gminie Zalewo, powiat iławski, województwo warmińsko-
mazurskie przedłożonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

 

4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
 
 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady  LV  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  11.00  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 
12 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 
Jednocześnie  zaproponowała  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie 
wyrażenia  pozytywnej  opinii  w  sprawie  projektu  planu  aglomeracji  Zalewo,  położonej  w 
gminie  Zalewo,  powiat  iławski,  województwo  warmińsko-mazurskie  przedłożonego  przez 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodnicząca Rady poinformowała, że 
projekt  w/w  uchwały jest  wykonaniem  zadania  określonego  w piśmie   Wicemarszałka 
Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  dotyczącego  zaopiniowania  przez  Radę  Miejską  w 
Zalewie planu aglomeracji  Zalewo.   
 
W związku z brakiem innych propozycji zmian do porządku obrad Przewodnicząca Rady Iwona 
Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad z zaproponowaną zmianą.  

 
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 12 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 12 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). Po czym poinformowała, że w załączniku nr 3 poz. 126  
zapis  zadania  inwestycyjnego  ,,Budowa  boisk  do  koszykówki  Huta  Wielka  i  Rąbity’’  należy 
zmienić na ,,Budowa boisk do koszykówki Huta Wielka i Janiki Wielkie’’. 
  
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński omówił najważniejsze zmiany w budżecie.  
-  remont  zjazdu  z  ul.  Żeromskiego  11.500,00  zł  po  dogłębnej  analizie  zmieniono  i  ustalono 
szerokość  ciągu  jezdnego,  szerokość  chodnika  oraz  sposób  zagospodarowania  przyległego 
terenu. Wymagało to opracowania dokumentacji projektowej i zwiększenia inwestycji o 11.500,00 
zł. Przy tej inwestycji pojawiła się konieczność odwodnienia centrum miasta, ponieważ 
orynnowanie  z  domów  posesji  prywatnych  prowadzi  wprost  na  ciąg  komunikacyjny  z  tego 
względu  zwiększono  wydatki  inwestycyjne  o  20.000,00  zł  z  przeznaczeniem  na  odwodnienie 
drogi  wewnętrznej  przy  ul.  Żeromskiego  (  w  ramach  inwestycji  zostanie  wykonana  instalacja 
burzowa oraz trzy studzienki).    
- budowa zjazdów z ul. Kościelnej 9.500,00 zł w ramach inwestycji wykonano cztery zjazdy, 
- budowa parkingu w Dobrzykach 15.000,00 zł uzupełnienie środków finansowych niezbędnych 
do wykonania ciągu spacerowo-pieszego od przystanku w Dobrzykach do kościoła.    
-  zmniejszenie  wydatków  inwestycyjnych  o  5.000  zł  (montaż  progów  zwalniających  na  oś.            
40-lecia) zmniejszenie środków wynikło z powykonawczej analizy kosztów, 
- zwiększenie  wydatków  bieżących  o  3.000  zł  –  środki  na  pokrycie  zobowiązań  leżących             
po stronie  Gminy  Zalewo, będącej udziałowcem  w  likwidowanej  spółce  Energia  Środowiskowa 
Sp.  z  o.o.  w  Zalewie.  Burmistrz  poinformował,  że  podjęto  uchwałę  dotyczącą  likwidacji  spółki, 
powołano likwidatora jednak partner prywatny, który przebywa za granicą nie wykonuje 
podstawowych czynności. Z sądu ciągle przysyłane są listy z wezwaniem o zapłatę 500,00 zł , 
1.000,00  zł  za  brak  sprawozdań  finansowych  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego,  które  brzmią 
wynik bilansu: 0,00 zł. Burmistrz dodał, że sprawę tę prowadzi radca prawny, a osoba, która była 
księgową tejże spółki nie chce dalej współpracować,   
-  zwiększenie  wydatków  inwestycyjnych  o  29.000  zł  –  remont  strażnicy  OSP  Zalewo  tj. 
remont instalacji elektrycznej, ciągu kanalizacyjnego i malowanie ścian, 
- zwiększenie  wydatków  bieżących  o  1.845 zł ( demontaż starego ogrodzenia na terenie 
ZS Zalewo), 
- zmniejszenie  wydatków  inwestycyjnych  o  135.641,92  zł  –  budowa  sieci  kanalizacyjnej 
Jaśkowo  –  wydatki  zmniejszono  ponieważ  nie  chciano  naruszać  planowanego  deficytu 
budżetu. Stąd kwotę tę można zmniejszyć, ponieważ w projekcie budżetu na rok 2014 jest 
około 700.000,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej w Jaśkowie. Następnie Burmistrz dodał, 
że została złożona aplikacja na kwotę blisko 1.200.000,00 zł na budowę sieci kanalizacyjnej 
w  Jaśkowie.  Jeśli  wniosek  zostanie  rozpatrzony  pozytywnie  to  nie  wszystkie  środki,  które 
zabezpieczone są w budżecie na realizację zadania zostaną rozdysponowane.         
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- zwiększenie wydatków bieżących o 5.000 zł – dotacja dla MGCK (woda i kanalizacja zużyta w 
świetlicy w Girgajnach). 
- wykonanie przyłącza wod-kan do świetlicy Dajny, Mazanki, Jaśkowo, Rąbity 24.000 zł, 
- wykonanie obudowy kominka w świetlicy w Urowie 5.000 zł, 
- budowa wiatrołapu oraz remont schodów i orynnowania MGCK w Zalewie 20.000 zł, Burmistrz 
dodał, że orynnowanie jest w fatalnym stanie i nie ma żygaczy, które mogłyby odprowadzać wodę 
od opaski, ponadto planowana jest wymiana drzwi wejściowych.   
- zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Bądkach 10.000 zł, - nagroda za I miejsce w Turnieju 
sołectw, 
- zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Wielowsi 5.000 zł. - nagroda za III miejsce w Turnieju 
sołectw, 
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 7.000 zł.  – zagospodarowanie i wyposażenie terenu 
rekreacyjno-sportowego w Jerzwałdzie - nagroda za II miejsce w Turniej sołectw, 
- zwiększenie wydatków majątkowych o 9.240 zł – dotacja dla MGCK na realizacje projektu 
remont sali widowiskowej (2.560 zł) i zakup nagłośnienia (6.680 zł). 
 
Radny  Mirosław Czyszek zapytał, czy zwiększone w dziale 754 wydatki inwestycyjne o 
29.000,00 zł przeznaczone są na kosztorys inwestorski.  
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  odpowiedział,  że  kosztorys  inwestorski  został  wykonany  z 
zakresu rzeczowego i określonej ceny robót. Więc kwota 29.000,00 zł jest szacowaną wartością 
robót.  
  
W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 

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

 
 
    Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały  
 
3) w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii odnośnie projektu planu aglomeracji 

Zalewo,  położonej  w  gminie  Zalewo,  powiat  iławski,  województwo  warmińsko-
mazurskie przedłożonego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że Unia Europejska podpisując z rządem polskim 
umowę  na  środki  finansowe  z  pierwszej  transzy  pomocowej  w  osi  kanalizacja  wymagała  tzw. 
opracowania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych i określenia aglomeracji 
opartych o określone wskaźniki ilości LRM, czyli ilości mieszkańców na długość sieci 
kanalizacyjnej.  Rząd  polski  podpisał  zobowiązanie,  w  którym  zobowiązał  się  do  roku  2015 
wykonać  wskazane  Unii  Europejskiej  aglomeracje.  W  ubiegłym  roku  z  poziomu  krajowego 
zauważono, że nie ma szans   wykonania zobowiązań, które zostały podjęte. W związku z tym 
pojawiły  się  apele  i  sugestie  na  poziomie  marszałków  zarządu  województw  o  to  by  starannie 
weryfikować aglomeracje. Następnie Burmistrz oznajmił, że do 2015 roku należy ustalić 
aglomeracje  według  stanu  faktycznego  a  nieplanowanego.  Burmistrz  poinformował,  że  gmina 
Zalewo  stanowi  pewien  ewenement,  ponieważ  pierwotna  aglomeracja  była  opracowana  w  ten 
sposób, że wszystko miało zostać skanalizowane łącznie z zabudową kolonijną. Stąd też mamy 
taką oczyszczalnie a nie inną. W bieżącej kadencji w ramach aglomeracji udało się dokończyć 
skanalizowania  miejscowości  Bądki,  oraz  w  całości  skanalizować  Zalewo  i  Półwieś.  Następnie 
Burmistrz oznajmił, że w roku ubiegłym Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
prosił, aby wycofać wnioski, które zostały złożone do Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych i aglomeracji, jeżeli uważamy, że nie jesteśmy w stanie wykonać 
projektów, a to, że nie uda się zrealizować programu każdy wiedział, ponieważ Unia Europejska 
nie  posiadała  środków,  o  które  gminy  mogły  aplikować.  Burmistrz  dodał,  że  gmina  Zalewo  w 
wielu miejscowościach nie spełnia kryteriów do opracowania aglomeracji. Po czym nadmienił, że 
złożył  wniosek  do  Marszałka  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie  i  Zarządu 
Województwa  o  to  by  wprowadzić  na  sesję  sejmiku  stan  faktycznie  wykonany  przez  gminę 
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Zalewo.  Więc  dzisiejszy  projekt  uchwały  jest  wnioskiem  gminy  Zalewo  zweryfikowanym  przez 
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
 
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyna 
Jendernalik poinformowała, że pokazana na slajdzie aglomeracja to ta obecna ( Załącznik nr 2 do 
protokołu). Opiniując pozytywnie przedłożony projekt uchwały aglomeracja ta zostanie 
zmniejszona. W obecnym planie ujęte były takie miejscowości jak Jerzwałd, Likszany, Rucewo, 
Jezierce,  Witoszewo  i  Bednarzówka  a  w  chwili  obecnej  aglomeracja  będzie  wyglądała  w  ten 
sposób, iż będą w niej znajdowały się takie miejscowości jak Półwieś, całe Zalewo, Bądki, Barty i 
Girgajny. ( Załącznik nr 3 do protokołu ). Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Jendernalik oznajmiła, że gmina Zalewo musiała ograniczyć 
się do tych miejscowości, które faktycznie są skanalizowane ze względu na uniknięcie 
jakichkolwiek kar, ponieważ do 2015 roku cała aglomeracja powinna być skanalizowana, dlatego 
też  ograniczono  się  tylko  i  wyłącznie  do  tych  miejscowości.  Następnie  poinformowała,  że  gdy 
tylko  pojawią  się  środki  z  Unii  Europejskiej  na  kanalizację  plan  aglomeracji  będzie  można 
rozszerzyć.          
 
Radny  Mirosław  Czyszek  poinformował,  że  na  zebraniu  sołeckim  w  miejscowości  Rabity  i 
Międzychód rozmawiano  na temat  podłączenia  tych  dwóch  miejscowości  do  kanalizacji w 
Zalewie.  Prawdopodobnie  koszt  byłby  niższy  niż  stworzenie  oczyszczalni  ścieków  w  każdej 
miejscowości. Radny zapytał, czy w przyszłości obie te miejscowości będą spełniały wskaźniki 
aglomeracji.  
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński odpowiedział, że środki  na  skanalizowanie gminy  należy 
poszukiwać  w  trzech  blokach.  Pierwszy  z  nich  to  Regionalny  Program  Operacyjny,  w  którym 
wymagana  była  aglomeracja.  Burmistrz  poinformował,  że  nie  wie  czy  Unia  Europejska  i  rząd 
polski  przygotowując osie do  kontraktowania będą  wymagały  tworzenia  aglomeracji.  Może być 
tak,  że  wskaźniki  zostaną  zmniejszone,  ale  nikt  tego  jeszcze  nie  wie.  Drugim  potencjalnym 
blokiem jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, z którego nie będzie można pozyskać dużo 
środków finansowych. Prawdopodobnie statystycznie na każdą gminę w Polsce przewidziana jest 
kwota  dotacji  w  granicach  około  2.500.000,00  zł.  Burmistrz  przypomniał,  że  kanalizacje  w 
miejscowości Bądki wykonano z tego programu. Następnie nadmienił, że w gminie Zalewo jest 
bardzo niski wskaźnik skanalizowania.  Trzecim blokiem jest program  rządowy. Burmistrz 
oznajmił, że jeśli udałoby się uzyskać dofinansowanie na kanalizację w Jaśkowie to jest 
przekonany, że na poziomie krajowym na tego rodzaju gminy o tak niskim wskaźniku zaludnieniu 
niemogących  uzyskać  dofinansowania  z Unii Europejskiej gmina Zalewo  powinna  uzyskać 
transzę ministerialną rządową. Być może na obszar  w miejscowości Jerzwałd będą to środki z 
Ministerstwa  Ochrony  Środowiska  a  na  obszary  Gubławki  i  Wieprz  z  Ministerstwa  Rolnictwa, 
ponieważ są to obszary popegeerowskie. To może być jedna z najbardziej korzystnych szans ze 
względu na bardzo niski wskaźnik zaludnienia.                         
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka zwrócił uwagę, iż w planie aglomeracji Zalewa w pkt 3 
ust. 7,8 i 12 wpisano błędnie rok 3013 a powinien być to rok 2013.   
 
W  związku  z  brakiem  pytań  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 

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

 
 
Ad. 4 Sprawy różne.  
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oznajmił, iż z Saalfeld przysłano zaproszenie na święto 
związane z dwoma rocznicami współpracy partnerskiej z gminami z Francji i Czech. Burmistrz 
poinformował, że On jak i Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek w dniach od 16-19.10.2014r. 
nie mogą wziąć udziału w tym święcie. Następnie poprosił Radnych, aby wybrali spośród siebie 
osoby chętne, które będą reprezentowały w tym święcie gminę Zalewo.   
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Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  zapytał,  czy  zostaną  dokończone  prace  dotyczące 
remontu  małej  obwodnicy  zaczynającej  się  od  sklepu  Lewiatan  i  kończącej  się  przy  zakładzie 
fryzjerskim. Po czym poinformował, że według Niego w kilku miejscach nie zostały dokończone 
prace. Brak jest elementu chodnika przy zsypie śmieci, który jest własnością spółdzielni 
mieszkaniowej.  Następnie  zapytał,  kiedy  zostanie  utwardzona  część  nawierzchni  przy  bloku 
spółdzielczym na ul. Żeromskiego 22 oraz czy w bieżącym roku zostanie utwardzony plac przy 
bloku nr 24, który służy mieszkańcom do wysypywania i zbierania  węgla. Wiceprzewodniczący 
Rady Edward Całka poinformował, że mieszkańcy bloku spółdzielczego zwrócili uwagę, że przy 
realizacji   inwestycji  zniszczono  przy  bloku  nr  22 trawnik.  Następnie  zwrócił  uwagę,  iż  na 
ul. Kwiatowej chodnik położony jest pięknie, ale  przy nowych krawężnikach są dziury w asfalcie. 
Gdy  tylko  zacznie  padać  deszcz  może  zdarzyć  się,  że  woda  opadowa  zacznie  podmywać 
chodnik. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że przyjmuje do wiadomości wszystkie zgłoszone 
wnioski i uwagi.  
 
Radna Dorota Obszańska poinformowała, że droga do Mozgowa jest w fatalnym stanie.  
  
 
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                                                                                    

 

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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