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OR.0002.56.14 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr LVI/14 
 z LVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 29 października 2014 r. 
od godz. 11.00 do godz. 12.15 

 
 

Proponowany porządek obrad 
 

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

z  dnia 29 sierpnia 2014 r. 
4. Przyjęcie protokołu z LV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  

z  dnia 24 września 2014 r. 
5. Odczytanie  protokołu  Nr  V  z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  12  września 

2014r. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej 

w Zalewie. 
7. Informacja z wyjazdu Radnych Rady Miejskiej w Zalewie do Saalfeld. 
8. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc sierpień 2014r. przez komisje stałe: 

Komisję  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych  oraz Komisję  Budżetu, 
Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania. 

9. Wnioski i zapytania Radnych. 
10. Podjęcie 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 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. 

 
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
12. Sprawy różne. 
13. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady  LVI  zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  11.00  Iwona 
Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała Burmistrza Zalewa, 
Sekretarz  Gminy,  Skarbnik,  Kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy,  pracowników 
Urzędu, Radnych, Przewodniczących Osiedli, Sołtysów oraz przedstawicieli mediów.  
 
 
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.  
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W  związku z tym,  iż nie  zgłoszono zmian  w  porządku obrad  Przewodnicząca  Rady  Iwona 
Parzyszek poddała porządek obrad pod głosowanie.    

 
Za  przyjęciem  proponowanego  porządku  obrad  głosowało  12  radnych,  nikt  nie  był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z LIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 29 sierpnia 2014 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  LIV 
zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 sierpnia 2014r. głosowało 12 Radnych, 
nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z LV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 24 września 2014 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  LV 
nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  24  września  2014r.  głosowało  12 
Radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
 
Ad. 5. Odczytanie protokołu Nr V z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 września 
2014r. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Jesionka odczytał protokół Nr V z 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12 września  2014r. (  Załącznik  nr 1  do niniejszego 
protokołu).  
 
 
Ad.  6.  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 
Sprawozdanie obejmujące okres od 29 sierpnia 2014r. do 29 października 2014r., 
przedstawił Burmistrz Zalewa, jednocześnie poinformował obecnych o spotkaniach i 
wyjazdach, które odbył od ostatniej sesji oraz o liczbie zrealizowanych uchwał i wydanych 
zarządzeń. ( Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).   
 
O godz. 11:07 do obrad sesji dołączył Radny Marcin Felczak.    
        
 
Ad. 7. Informacja z wyjazdu Radnych Rady Miejskiej w Zalewie do Saalfeld. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poinformował, że w delegacji do Saalfeld oprócz 
Niego  udział  wzięli  Radna  Dorota  Blonkowska,  Radny  Paweł  Jesionka  oraz  Pani  Helena 
Kłosińska. Wyjazd ten odbył się na zaproszenie Burmistrza miasta Saalfeld Pana Matthiasa 
Graula  w  związku  z  obchodami  nawiązania  współpracy  miasta  Saalfeld  położonego  w 
Turyngi z miastem Stainz we Francji - była to pięćdziesiąta rocznica. Natomiast z miastem 
Sokolov  w  Czechach  –  czterdziesta  rocznica  współpracy.  Następnie  Wiceprzewodniczący 
poinformował, że miasto Saalfeld współpracuje również z miastem Samaipata położonym w 
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Boliwii oraz miastem Kulmbach położonym na terenie dawnej Republiki Federalnej Niemiec, 
obecnie Bawaria, natomiast z Zalewem współpraca trwa od 1998 roku. Otwarcie 
uroczystości odbyło się w największej sali widowiskowej w Saalfeld, uroczystość tą otworzył 
Burmistrz  Miasta  Saalfeld  Pan  Matthias  Graul.  Uroczystość  ta  miała bardzo  podniosły 
charakter każde z państw miało kilka minut dla siebie. Orkiestra symfoniczna, która 
uczestniczyła  w  uroczystości  wykonywała  utwory  charakterystyczne  dla  poszczególnych 
państw. W przypadku Polski był to fragment koncertu E Moll Fryderyka Chopina, który został 
bardzo ciepło przyjęty. W uroczystości tej uczestniczyli Burmistrzowie jednak ze względu na 
nieobecność w uroczystości Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego upoważnionym do 
odczytania  listu  do  Burmistrza  Saalfeld  na  tą  okoliczność  był  Wiceprzewodniczący  Rady 
Edward Całka. Po oficjalnych uroczystościach wpisywano się do złotej księgi miasta Saalfeld 
– tekst, który wpisano został wcześniej przygotowany, natomiast Zalewscy Radni złożyli pod 
nim  swoje  podpisy.  W  prezencie  na  tą  uroczystość  został  zawieziony  obraz  namalowany 
przez Pana Ryszarda Kucika, który przedstawiał wzgórze z Zalewskim kościołem w okresie 
zimy.  Następnie  Wiceprzewodniczący  poinformował,  że  w  składzie  Zalewskiej  delegacji 
wyjątkową  osobą  była  Pani  Helena  Kłosińska.  Pani  Helena  w  Saalfeld  przyjmowana  jest 
szczególnie  wyjątkowo  i  przy  audytorium  trzystuosobowym  tylko  Ona  była  zaszczycona 
specjalnym  wystąpieniem.  Można  o  Niej  powiedzieć,  że  jest  niezłomnym  ambasadorem 
interesów Zalewa w Saalfeld. Pani Helena cieszy się tam ogromnym autorytetem, bez niej  
współpraca Zalewa z Sallfeld nie wyglądałaby tak znakomicie jak w tej chwili.   
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poinformował,  że  pomimo  tak  krótkiego  stażu 
współpracy z miastem Saalfeld byli przyjęci bardzo serdecznie. Od momentu przyjazdu mieli 
stałych  opiekunów,  którymi  byli  Pan Gunter  Siebtroth  i  Dieter  Zoch, którzy  towarzyszyli  im 
przez  cały  pobyt  w  Saalfeld.  Wiceprzewodniczący  Rady  oznajmił,  że  kiedy  odjeżdżali  i 
żegnali się Burmistrzem Saalfeld ten podziękował im za wizytę i życzył na przyszłość dalszej 
owocnej  współpracy.  Burmistrz  Matthias  Graul  bardzo  ciepło  wypowiadał  się  o  obecnym 
Burmistrzu Marku Żylińskim stwierdzając, że tak intensywnych kontaktów, jakie miały miejsce 
w ostatnich czterech latach życzyliby sobie w dalszym ciągu. Na koniec dodał, że w Zalewie 
zawsze byli bardzo miło przyjmowani.  Załącznik nr 3 do niniejszego  protokołu przedstawia 
zdjęcia z wizyty Radnych Rady Miejskiej w Zalewie w Saalfeld.  

 
Ad. 8. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc sierpień 2014r. przez komisje 
stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisję Budżetu, 
Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania. 
 
Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych  Zofia  Witkowska 
przedstawiła informację o tematach zrealizowanych przez komisję w miesiącu sierpniu br. 
Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 
 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  i  Planowania  Jan 
Lichacz przedstawił informację o tematach zrealizowanych przez komisję w miesiącu sierpniu 
br. Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. 9. Wnioski i zapytania Radnych. 
 
Radna Halina Krajnik podziękowała Burmistrzowi za cząstkowe wykonanie remontu dróg na 
odcinku  Bajdy-Sadławki-Dajdy,  oraz  ze  duże  postępy  w  remontach  świetlic  w  Bajdach  i 
Sadławkach i za zamontowanie lamp solarnych.  
 
Wiceprzewodniczący   Rady   Edward   Całka podziękował za dokończenie realizacji małej 
obwodnicy przy blokach nr 22 i nr 24 na ul. Żeromskiego. Wszystkie prace zostały wykonane 
i w chwili obecnej wygląda to bardzo dobrze. Następnie Wiceprzewodniczący Rady Edward 
Całka zapytał, czy aktualne jest utwardzenie placu przy bloku nr 24.   
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Radna Zofia Witkowska w imieniu własnym oraz mieszkańców Osiedla Wileńskiego 
podziękowała  za lampę,  która  została  naprawiona  i  świeci.  Następnie zapytała,  kiedy 
zostaną zamontowane lampy przy ul. Ogrodowej.    
 
 
Przewodnicząca Rady o godz. 11:45 ogłosiła 10 min. przerwę. 
Obrady wznowiono o godz. 11:55 
 
 
Ad. 10. Podjęcie uchwał: 

   

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

1) 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 z naniesionymi poprawkami. 
 

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

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Na wstępie Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przed odczytaniem projektu uchwały poprosiła o 
naniesienie  zmian  w  załączniku  Nr  3  –  Wydatki  inwestycyjne  strona  4  poz.  82  Remont  i 
wyposażenie  świetlicy  oraz  zagospodarowanie  terenu  wokół  świetlicy  w  Bajdach  plan  po 
zmianach  165.800,00  zł  natomiast  wcześniej  była  to  kwota  172.100,00  zł.  str.  5  poz.  92 
Remont wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Urowie plan po 
zmianach 24.600,00 zł natomiast wcześniej była to kwota 18.300,00 zł . Następnie Skarbnik 
Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 
 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2014 r.,  
 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że w budżecie znajdują się dwie największe 
pozycje.  Jedna  z  nich  dotyczy  projektu  zewnętrznego  na  budowę  sieci  kanalizacyjnej  w 
Jaśkowie - 45.000,00 zł pojawiło się na prace przygotowawcze związane ze sporządzeniem 
dokumentacji.  Całość  wydatków  łącznie  z  dofinansowaniem  będzie  ujęte  w  budżecie  na 
2015 rok. Drugą pozycją bardzo znaczącą jest remont trzech świetlic w miejscowości Rąbity, 
Dajny i Mazanki.  
 
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie 
projekt uchwały z naniesionymi poprawkami. 
 

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.  
 
     

3) w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zalewo w obrębie geodezyjnym Dobrzyki  
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W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 

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

 
 
Ad 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński na wstępie podziękował, za ciepłe słowa wygłoszone przez 
radnych. Następnie podziękował, pracownikom Urzędu za to że dzięki ich aktywności takie 
miłe słowa może usłyszeć od radnych. W kwestii pytania Radnej Zofii Witkowskiej Burmistrz 
poprosił  o  odpowiedź  Kierownika  Referatu  Inwestycji,  Gospodarki  Mieniem  Komunalnym 
Jana Michalewskiego.     
 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował, że do oświetlenia ul. Ogrodowej zostaną wykorzystane zdemontowane lampy, 
które wcześniej stały przy jeziorze Ewingi w Zalewie. Do oświetlenia tej ulicy wykorzystane 
zostaną dwie lampy. Aktualnie elektrykowi zlecono wykonanie wyceny.  
       
 
 Ad 12. Sprawy różne. 
 
Radny  Jan  Lichacz  w  imieniu  Radnej  Powiatowej  Joanny  Lichacz  przekazał  informacje 
odnośnie remontu mostu w Urowie i drogi Wielowieś – Mozgowo. Następnie radny 
poinformował, że informacje te są z dnia wczorajszego tj. most definitywnie zostanie oddany 
do użytku od 10 listopada 2014r., w chwili obecnej trwają tam odbiory techniczne i 
uzupełnienia.  Natomiast, jeżeli  chodzi  o uzyskanie znacznej poprawności  drogi Wielowieś-
Mozgowo  uzgodniono,  że  ubytki  zostaną  uzupełnione.  Zostanie  usunięta  tzw.  tara,  która 
powstaje w wyniku hamowania i dość szybkiej jazdy. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że w dniu wczorajszym rozmawiał z 
Dyrektorem  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Iławie,  który  dokonał  wizji  lokalnej  tej  drogi. 
Oprócz ustaleń, o których wspominał radny Jan Lichacz ustalono, że przy odbiorze mostu 
będzie obecny Burmistrz Zalewa oraz radna Dorota Obszańska, aby dokonać wizji lokalnej.     
 
Radna Dorota Obszańska poinformowała, że w dniu wczorajszym droga została wyrównana. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek na koniec zaprosiła wszystkich obecnych na 
ostatnią sesję Rady Miejskiej w Zalewie, która odbędzie się 14 listopada 2014r.  
 
 
 
Ad 11. Zamknięcie obrad. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek zamknęła   
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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