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BR 0002/5/11 
 
 
 

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

z dnia 31 stycznia 2011 r. 
od godz. 11.00 do godz. 14.10 

 
 
 

z następującym porządkiem posiedzenia:  
 

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

z  dnia   29  grudnia  2010 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza. 
5. Wystąpienie Burmistrza w sprawie wynagrodzenia. 
6. Wnioski i zapytania Radnych. 
7. Podjęcie uchwał: 
  

1) w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Zalewa; 
2) w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie zgody na prefinansowanie 

środków  finansowych  należnych  z  budżetu  Państwa  Miejskiemu  Ośrodkowi 
Pomocy  Społecznej  w  Zalewie  z  tytułu  realizacji  Projektu  pod  nazw:  „Lepsze 
jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013; 

3) w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych na 2011 r. w gminie Zalewo; 

4) w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Gminy Zalewo                     
w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk”; 

5) w  sprawie  dokonania  zmiany  w  treści  uchwały  Nr  LX/459/10  Rady  Miejskiej           
w  Zalewie  z  dnia  30  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  przystąpienia  przez  Gminę 
Zalewo do Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania; 

6) w  sprawie  zmian  w  treści  załącznika  do  uchwały  Nr  IV/11/10  Rady  Miejskiej            
w Zalewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na 
rok 2011; 

7) w  sprawie  dokonania  zmiany  w  treści  uchwały  Nr  XL/312/09  Rady  Miejskiej           
w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Zalewo do 
Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego               
w Ostródzie oraz przyjęcia statutu tego Związku Gmin. 

8) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok 
kalendarzowy 2011; 

9) w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy 
komisji stałych na rok 2011; 

   
8.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
9.  Sprawy różne. 
10. Zamknięcie obrad. 
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Ad 1. i 2. Otwarcie obrad Sesji, sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 
Obrady V zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła o godzinie 11.00 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  14  Radnych,  co  stanowi  kworum  niezbędne  do  podejmowania  prawomocnych 
uchwał. Później przedstawiła porządek obrad i poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem 
proponowanego porządku obrad głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie 
wstrzymał od głosu. 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu  z    IV    zwyczajnej    Sesji    Rady   Miejskiej   w   Zalewie      
z  dnia   29  grudnia  2010 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 Sesji. Następnie poddała go pod 
głosowanie.  Za  przyjęciem  protokołu  z    IV        zwyczajnej        Sesji        Rady      Miejskiej           
w   Zalewie z  dnia   29  grudnia  2010 r. głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciw               
i nikt się nie wstrzymał od głosu. 
 
Ad 4. Informacja z działalności Burmistrza. 
 

W  punkcie  4.  porządku  obrad  głos  zabrał  Burmistrz  Zalewa  Pan  Marek  Żyliński. 
Zaznaczył, że Jego sprawozdanie będzie miało charakter ustny, w przyszłości natomiast 
postara się przedkładać je na piśmie. 

W  tym  krótkim  czasie  obejmującym  1,5  miesiąca  od  zaprzysiężenia  podjął  szereg 
działań związanych z pracą stricte bieżącą Burmistrza jako reprezentanta Gminy                       
i  kierownika  Urzędu,  jak  też  wykonał  cały  szereg  działań  zewnętrznych  związanych                 
z bardzo trudnym okresem wynikającym z przełomu roku budżetowego, a co za tym idzie 
wynikającym również z potrzeb konstrukcji budżetu na rok 2011. Dodatkowo na 
powyższy zakres zadań nałożył się ogólnopolski obowiązek uczestniczenia, włączenia się 
w prace związane z Narodowym Spisem Powszechnym, co jest dodatkowym obciążeniem 
Urzędu. 

Natychmiast po podjęciu urzędowania podjął kilka decyzji organizacyjnych 
dotyczących funkcjonowania Urzędu: jego struktury organizacyjnej, regulaminu, 
zakresów obowiązków pracowników, jak również udzielonych do tej pory pełnomocnictw 
(Burmistrz chciał, aby wszystkie dokumenty wychodzące z Urzędu – decyzje, 
postanowienia i korespondencja w pozostałym zakresie – „przechodziły przez Jego ręce”. 
Wyjątek stanowiły pełnomocnictwa finansowe dla Skarbnika Gminy). W tym celu 
Burmistrz podjął decyzję o podpisaniu umowy z audytorem zewnętrznym, osobą bardzo 
doświadczoną,  jeżeli  chodzi  o  sprawy  funkcjonowania  Urzędu,  by  dokonała  przeglądu 
stanowisk, zakresów obowiązków, opracowała nowy schemat i regulamin organizacyjny 
Urzędu Miejskiego w Zalewie.  Prace te są w toku, ale już dziś Burmistrz posiada pewną 
wiedzę w powyższym zakresie. Na dzień dzisiejszy Urząd potrzebuje Jego zdaniem kilku 
pracowników merytorycznych, głównie z zakresu inwestycji, prawa budowlanego, 
nadzoru  budowlanego,  a  takich  pracowników    zarówno  w  Urzędzie,  jak  i  w  gminie 
Burmistrz nie znalazł.  
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Oczywistym jest, że na początku należało wykonać cały szereg czynności 
organizacyjnych związanych ze wzorami podpisów, podpisami elektronicznymi itd.               
W    między  czasie  Burmistrz  „nauczony  złym  doświadczeniem”  związanym  z  odmową 
podpisania aktu notarialnego – wynikało to ze źle przygotowanej procedury sprzedaży  - 
doszedł  do  wniosku,  że  głębszej  analizy  wymagają  sprawy  dotyczące  gospodarowania 
zasobem mienia komunalnego. Dlatego też wstrzymał wszelkie procedury przetargowe na 
sprzedaż i dzierżawę mienia komunalnego. Jego zdaniem Urząd musi opracować projekt 
uchwały  o  zasadach  gospodarowania  mieniem  komunalnym.  Żeby  to  uczynić  należy 
dokonać inwentaryzacji tego zasobu. Z uwagi na powyższą sytuację przeprosił 
zainteresowane osoby tymczasowym wstrzymaniem prac w tym zakresie, tym bardziej, że 
na  dwóch  kluczowych,  newralgicznych  stanowiskach  pracy  pracują osoby  z  bardzo 
małym doświadczeniem zawodowym (osoby te zostały zatrudnione w drodze 
ubiegłorocznego  konkursu  –  naboru  na  wolne  stanowisko  pracy).  Są  to  jak  podkreślił 
Burmistrz newralgiczne segmenty naszej administracji dotyczące podziałów 
geodezyjnych, gospodarki mieniem, wycinki drzew, ale przede wszystkim 
przygotowywania procedur przetargowych na sprzedaż i dzierżawę mienia komunalnego. 
Dlatego pracownicy ci – zdaniem Burmistrza - będą musieli się jeszcze wiele nauczyć, by 
procedury te przebiegały prawidłowo i z korzyścią dla Gminy.  

W  dalszej  części  swej  wypowiedzi  Burmistrz  poinformował,  że  na  przełomie  roku 
został sprawnie przeprowadzony przetarg na dowóz dzieci do szkół. Burmistrz przyjrzał 
się  też  sprawie  dożywiania  dzieci  na  terenie  naszych  szkół.  Temat  ten  jak  podkreślił 
będzie jeszcze przedmiotem posiedzeń Komisji. Sam osobiście traktuje powyższe 
zagadnienie  priorytetowo.  Wniosek  jaki  Mu  się  nasunął  to  potrzeba  wykonania  analizy 
zaplecza technicznego przy Przedszkolu Miejskim. Burmistrz oznajmił, że został złożony                     
u  Wojewody  Warmińsko  –  Mazurskiego  wniosek  o  zwiększenie  stawki  żywieniowej             
w naszej gminie. Wniosek ten został sporządzony przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w  Zalewie.  Jest  szansa  na  to,  by  dzieci  otrzymywały  w  szkołach  śniadania              
i dwudaniowe obiady. 

Oprócz tego Burmistrz oznajmił, że powołał zespół ds. organizacji sportu 
ogólnodostępnego,  na  bazie  niedawno  odebranego  „Orlika”  i  sportowej  infrastruktury 
szkolnej,  co  oznacza,  że  nie  będzie  już  koordynatora  ds.  sportu,  którego  możliwości 
finansowe były bardzo ograniczone w stosunku do zadań i wymogów formalnych, jakie 
musiał spełniać. 

Pracując  nad  sprawami  bieżącymi  i  szukając  na  zewnątrz  -  wszędzie  tam,  gdzie  to 
możliwe  -  pomocy  dla  naszej  gminy  przy  konstrukcji  budżetu  na  rok  2011  Burmistrz 
powołał  również  zespół  ds.  inwentaryzacji  w  zakresie  potrzeb  gospodarki  wodno – 
kanalizacyjnej  na  terenie  naszej  gminy  –  głównie  pod  kątem  dwóch  obszarów:  obszaru 
popegeerowskiego  i  obszarów  pozostałych.  Burmistrz  zaznaczył,  że  mamy  możliwość 
pozyskania  środków  zewnętrznych  na  wymianę  i  modernizację  starej  sieci  wodnej  oraz 
nowe  inwestycje  w  zakresie  skanalizowania  terenów  popegeerowskich.  Jeżeli  działania 
tego zespołu nie będą w stanie podołać powyższemu, bardzo trudnemu, zadaniu zmuszeni 
będziemy skorzystać z pomocy specjalistycznej firmy w tym zakresie. Odrębnym 
problemem jest sieć wodociągowo – kanalizacyjna na ternach pozostałych. Tu szanse na 
pozyskanie środków unijnych są bardzo małe. 

W dalszej części Burmistrz mówił o spotkaniach, które odbył odpowiednio                    
z  Marszałkiem,  Wojewodą,  Starostą,  Dyrektorem  Lasów  Państwowych  i  o  atmosferze 
pełnej życzliwości dla Gminy Zalewo, jaka tym spotkaniom towarzyszyła. 

Następnie  Burmistrz  poruszył  sprawę  związaną  z  decyzją  o  wycofaniu  prowadzenia 
inwestycji  przez  jednostki  podległe.  Jego  zdaniem  nie  może  być  tak,  że  Dyrektorzy 
odpowiedzialni za profil swojej jednostki (szkolny, przedszkolny) prowadzą inwestycje. 
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Oczywistym jest, że te jednostki powinny być beneficjentami pomysłów inwestycyjnych. 
Nie może natomiast być tak, że sprawy wynikające z procedur procesów inwestycyjnych, 
budowlanych były prowadzone przez osoby, dla których są one pewnym novum. Dlatego 
też sprawy te przeszły do Urzędu. Paradoks polega na tym, że sprawy te leżą u Niego na 
biurku, bo w Urzędzie nie ma pracownika, który mógłby te sprawy poprowadzić. Kwestię 
tę  Burmistrz obiecał w najbliższym czasie rozwiązać. 

W dotychczasowej, krótkiej działalności Burmistrz zetknął się też ze sprawami, 
problemami, które sięgają jeszcze 2005 r. Mowa tu o działce nr 169 na                                    
ul.  Częstochowskiej,  jej  podziale  i  wynikającymi  z  tego  podziału  sprawami  sądowymi              
o odszkodowania z tytułu utraconych korzyści. W powyższej sprawie Burmistrz spotkał 
się  z  Wiceministrem  Kultury  Panem  Piotrem  Żuchowskim,  przy  okazji  poruszając  inne 
jeszcze kwestie związane z ochroną konserwatorską. Z jednej strony zobowiązani 
jesteśmy chronić dziedzictwo narodowe, a z drugiej strony z problemami ekonomicznymi 
związanymi  z  tą  ochroną  pozostawieni  jesteśmy  sobie  samym.  Podobnie  sprawa  się 
przedstawia  z  pięcioma  rozporządzeniami    Wojewody  dotyczącymi  ochrony  walorów 
przyrodniczych  naszej  gminy.  Burmistrz  dążył  do  tego,  by  Ministerstwo  wycofało  się               
z  nałożonego  na  gminę  obowiązku  wykonania  badań  archeologicznych,  tzw.  odkrywek. 
Okazuje  się,  że  nie  ma  ku  temu  żadnych  podstaw  prawnych.  Przedyskutowane  zostały 
natomiast  inne  rozwiązania,  które  wymagały  odpowiednich  uzgodnień  z  Wojewódzkim 
Konserwatorem  Zabytków  w  Olsztynie  i  nabywcami  działek  przy  ul.  Częstochowskiej. 
Wyniki przeprowadzonych rozmów pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość. 

Nieco  mniej  optymizmem  napawa  fakt,  że  w  tej  perspektywie  finansowej  środki 
unijnej  są  już  na  wyczerpaniu.  Gminę  Zalewo  nie  obejmuje  obecnie  ani  Narodowy 
Program    Przebudowy  Dróg  Lokalnych,  ani  Krajowy  Program  Oczyszczania  Ścieków 
Komunalnych.  Szansą  pozostaje  jedynie  Program  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich,  gdzie 
możemy aplikować o duże środki na gospodarkę wodno – ściekową oraz składać wnioski 
w ramach tzw. „małych projektów”. Do tych projektów gmina się przymierza. Pod uwagę 
brane jest Boreczno, Bajdy, Jerzwałd  oraz - w ramach programu odnowy wsi 
miejscowości leżące w ciągu drogi 519 (Barty, ul. Żeromskiego, Półwieś i Gajdy). 

Burmistrz zapewnił, że zrobi wszystko, aby Gmina Zalewo do następnej perspektywy 
finansowej była perfekcyjnie przygotowana. Na zakończenie poinformował jeszcze, że od 
początku  kadencji  nowej  Rady  podjętych  zostało  16  uchwał,  wszystkie  oprócz  jednej 
zostały  wykonane  oraz  wydał  9  zarządzeń.  Na  tym  informację  ze  swej  działalności 
Burmistrz zakończył. 

 
Ad 4. Wystąpienie Burmistrza w sprawie wynagrodzenia. 
 

Na początku swego wystąpienia Burmistrz przypomniał, że temat ten omawiany był 
już na posiedzeniach Komisji, ale także na nieformalnym spotkaniu z Radnymi. Burmistrz 
wyraził  pogląd,  że  Jego  wynagrodzenie  winno  być  ustalone  w  oparciu  o  rzetelną  ocenę 
potrzeb gminy w zakresie zarządzania gminą, zakresu prac, które Burmistrz musi 
wykonać,  jak  również  zakresu  odpowiedzialności  administracyjnej,  prawnej  i  nierzadko 
karnej.  Stykając  się  podczas  w/w  nieformalnego  spotkania  z  negatywnym  odbiorem 
propozycji zmiany Jego wynagrodzenia, retorycznie pytał według jakich kryteriów Radni 
chcą  Go  oceniać  za  jakiś  czas,  skoro  już  dziś  trzeba  wykazać  się  przeogromną  wiedzą                 
i  znajomością  tylu  przepisów  prawa.  W  całym  kraju,  województwie,  powiecie  stało  się 
tak, że uchwalono wynagrodzenia wójtów, burmistrzów adekwatne zdaniem Radnych do 
ich zadań. Burmistrzowi Zalewa natomiast zostało ono ustalone bez głębszego 
zastanowienia, bez oszacowania zadań i potrzeb gminy. 



 5 

W związku z powyższym podczas tego  wyżej wspomnianego spotkania ustalono, że 
zaproponowana stawka w projekcie dzisiejszej uchwały będzie stawką adekwatną do skali 
problemów  z  jakimi  ta  gmina  się  boryka.  Oczywiście  można  -  jak  to  już  wcześniej 
anonimowo sugerowano - przeliczać to wynagrodzenie na ilość zasiłków dla 
bezrobotnych, na ilość płac minimalnych, tylko, że to do niczego nie prowadzi. Burmistrz 
przedstawił    co  należy  w  tej  gminie  zrobić  i  podkreślił,  że  potrafi  to  zrobić.  Jest  też 
świadom tego na co się porywał. Wobec powyższego kładzie na stół swoje 
doświadczenie, kwalifikacje, wiedzę, umiejętności, ale również sprawy nieformalne, które 
wynikają z życzliwości osób Burmistrzowi znanych zarówno na szczeblu wojewódzkim, 
jak i krajowym. Stąd też zaapelował, by zakończyć kwestię: „czy należy się Mu 
podwyżka,  czy  nie  i  kiedy  należy  Mu  ją  dać”.  Jeśli  Radni  dziś  stoją  na  stanowisku,  że 
wynagrodzenie ustalone w dniu 17 grudnia ubiegłego roku jest wynagrodzeniem 
adekwatnym do potrzeb gminy, do Jego (Burmistrza) umiejętności i do ogromu prac, jakie 
w gminie trzeba wykonać, to przyjmie to z pokorą. Apeluje jednak, by ocenić to w sposób 
solidny  i  rzetelny.  Podkreślił  też,  że  nie  będzie  żywić  urazy  do  osób,  które  prezentują 
odmienne zdanie w powyższym zakresie.  

 
Ad 6. Wnioski i zapytania Radnych. 
 
W tej części obrad głos zabrały następujące osoby: 
 
Pan Jan Lichacz zgłosił interpelację, pytanie i dwa wnioski. 
 
Interpelacja Pana Jana Lichacza dotyczyła przeprowadzenia rozeznania i analizy 
utworzenia w Zalewie tzw. „Białego Orlika”. Takie „Białe Orliki” funkcjonują w ramach 
programu rządowego i posiadają odpowiednie dofinansowanie. W naszym województwie 
funkcjonują dwa, najbliżej położony jest w Morągu. Warto byłoby Jego zdaniem 
skorzystać z doświadczenia w tym zakresie, jakie posiada Morąg.  
 
Pytanie:  Z  jakiego  powodu  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Żak”  nie  może  uczestniczyć                      
w  dofinansowaniu  w  zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu?  W  tym  miejscu  Pan  Lichacz 
poprosił  o  odpowiedź  na  to  pytanie  w  formie  pisemnej.  Dodatkowo  poinformował,  że 
planuje się reaktywację tego Klubu. Klub posiada dosyć dużą bazę sportową (żaglówki), 
która pozostaje niewykorzystana. 
 
Wnioski: 

1. Sesjom Rady Miejskiej oprócz bieżącej działalności powinien towarzyszyć temat 
przewodni (np. sport, turystyka itp.); 

2. Wyposażenie Sali w rzutnik multimedialny i ekran służący wizualizacji pewnych 
pomysłów, projektów lub dostarczeniu Radnym niezbędnej wiedzy topograficznej. 

 
Pani Zofia Witkowska zwróciła się do Burmistrza z dwoma pytaniami: 
 

1. W kontekście przedstawionej perspektywy rozwoju sołectw – jak w zarysie 
wygląda perspektywa rozwoju dla samego miasta Zalewa? 

2. Kto wchodzi w skład Zespołu ds. sportu przy „Orliku” i kto jest odpowiedzialny 
za jego powołanie? 

 
Pan Jan Gal – pytanie dotyczyło terminu rozpoczęcia budowy świetlicy wiejskiej              

w Bądkach i przybliżenia spraw związanych z powyższą budową. 
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Pan Edward Całka – w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Witkowskiej zapytał                 

o kompetencje wspomnianego Zespołu ds. organizacji sportu ogólnodostępnego                               
i w uzupełnieniu wystąpienia Pana Jana Lichacza nawiązał do spraw związanych                            
z  utrzymaniem  sekcji  żeglarskiej.  Prosił,  by  przy  opracowywaniu  budżetu  uwzględnić  ten 
problem,  ponieważ  sekcja  ta  działała  przez  wiele  lat,  dysponowała  doskonałym  sprzętem, 
opiekunem i szkoda byłoby gdyby pozostało to niewykorzystane. Wyraził też nadzieję, że w 
planie pracy w zakresie działalności sportowej zostaną przewidziane jakieś środki finansowe 
na powołanie i utrzymanie sekcji wędkarskiej. Poinformował, że naszym środowisku 
działalność  wędkarska  w  tej  chwili  ogranicza  się  do  tego,  że  każdy  zajmuje  się  tym  „na 
własna rękę”. O potrzebie założenia takiej sekcji może świadczyć ilość dzieci 
uczestniczących w zawodach wędkarskich. 

Kończąc  swe  wystąpienie  zwrócił  się  jeszcze  z  zapytaniem  do  Przewodniczącej  Rady 
Miejskiej, czy przed głosowaniem nad uchwałą w sprawie wynagrodzenia burmistrza będzie 
jeszcze  miała  miejsce  dyskusja  na  ten  temat?  Przewodnicząca  Rady  poinformowała  Go,  że 
przed głosowaniem został przewidziany czas dyskusję w powyższej sprawie. 

 
Pani  Dorota  Blonkowska  –  zwróciła  się  z  pytaniem  do  Burmistrza  czy  grunty  pod 

inwestycje,  którymi  gmina  dysponuje,  znajdują  się  w  obrębie  Parku  Krajobrazowego,  czy 
poza jego granicami? Ponadto zaproponowała, by opracować projekt uchwały, która 
zobowiązywałaby „sezonowych mieszkańców naszej gminy” do zawarcia umowy na wywóz 
śmieci  z  zakładem  Pana  Brejty.  Rozwiązałoby  to  problem  śmieci,  w  których  toną  wsie 
podczas sezonu turystycznego. 

 
Pan Mirosław Czyszek – poruszył kwestię możliwości realizacji przedsięwzięć                      

w ramach funduszu sołeckiego na nowy rok. 
 
O  godzinie  12.35  Przewodnicząca  Rady  wobec  braku  dalszych  pytań  ogłosiła  5  min. 

przerwę. 
 
Ad 7. Podjęcie uchwał w n/w sprawach: 
 
• Uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Zalewa: projekt uchwały odczytała 

Przewodnicząca  Rady  Pani  Iwona  Parzyszek.  Po  odczytaniu  otworzyła  dyskusję  w 
powyższej sprawie. Głos kolejno zabierali: 
 
▪ Pan Edward Całka: na wstępie zaznaczył, że Jego wystąpienie dotyczy tylko 

Jego  osobistych  przemyśleń  i  nie  występuje  w  imieniu  grupy,  czy  zespołu 
Radnych. Wyraził pogląd, że na ten temat zostało powiedziane już wszystko. Nie 
chce też, by to co powie było odbierane jako ocena dotychczasowej działalności 
Burmistrza,  nie  jest  to  Jego  celem.  Nie  podważa  też  ani  pracowitości,  ani 
kompetencji, ani tego, co już Burmistrzowi w tej krótkiej działalności udało się 
zrobić. Rada ustalając poprzednio wynagrodzenie Burmistrza nie kierowała się 
oceną  działalności  Burmistrza  i  nie  chciała  traktować  Go  jak  stażysty.  Na 
ustalony poziom wynagrodzenia wpłynęły natomiast pewne przeżycia związane 
ze sprawowaniem tej funkcji przez poprzednie kierownictwo Urzędu, które nie 
wywiązywało  się  ze  swoich  obowiązków  należycie.  Kończąc  swe  wystąpienie 
Pan Edward Całka wnioskował o głosowanie imienne. 

 



 7 

▪ Pani Zofia Witkowska: nawiązując do posiedzenia Komisji i do słów swojego 
przedmówcy, oznajmiła, że Jej zdaniem na dzień dzisiejszy za wcześnie na taką 
podwyżkę.  Jest  to  kolosalna  suma.  Nie  będzie  miała  nic  przeciwko  tej  kwocie 
nieco później, ale teraz mówi „nie”. 

 
▪ Pani  Dorota  Blonkowska:  zabierając  głos  zaznaczyła  ,  że  to  co  myśli  na  ten 

temat  na  komisjach  powiedziała,  a  w  prasie  napisała.  Nie  wstydzi  się  tego,  co 
napisała,  a  wręcz  wyraziła  przekonanie,  że  powinna  była  to  zrobić  „mocniej                 
i dosadniej”. Wcześniejsza uchwała była wynikiem niewiedzy i braku 
świadomości  Radnych  co  do  zakresu  zadań  i  obowiązków  jakie  stoją  przed 
Burmistrzem. Uważa, że Radni popełnili błąd. Przyznała, że to ona była 
inicjatorką  ustalenia  w  poprzedniej  uchwale  wynagrodzenia  na  takim  a  nie 
innym  poziomie.  Teraz  okazuje  się,  że  na  tle  wynagrodzeń  innych  wójtów, 
burmistrzów, wynagrodzenie to jest żenująco niskie. Zaznaczyła, że zdaje sobie 
strawę  z  tego,  że  gmina  jest  biedna,  ale  żeby  dobrze  funkcjonowała  osobą  nią 
zarządzająca musi być odpowiednio zmotywowana. Stoi na stanowisku, że Rada 
biorąc pod uwagę to, czego już Burmistrz dokonał powinna tę uchwałę przyjąć. 

 
▪ Pan Marcin Felczak: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej wyraził zdanie, że 

wynagrodzeniem za pracę nie są same pieniądze, lecz satysfakcja                                 
z  wykonywanej  pracy,  jej  wyniki  i  efekty,  a  o  jej  komforcie  winna  stanowić 
pasja i zamiłowanie do tego, co się robi, a nie pieniądze. 

 
▪ Radca  prawny:  na  prośbę  Przewodniczącej  Rady  zajął  stanowisko  w  sprawie 

wniosku  Pana  Edwarda  Całki,  który  postulował  głosowanie  imienne.  Wyjaśnił 
On, że ustawodawca nie przewiduje głosowania imiennego, jako takiego. W tym 
przypadku  mamy  do  czynienia  z  klasycznym  głosowaniem  jawnym  zwykłą 
większością  głosów.  Co  do  głosowania  imiennego  to  jedynie  można  brać  pod 
uwagę stację, w której każdy z Radnych zwraca się z wnioskiem o odnotowanie 
w protokole sposobu głosowania. Tylko tak to można sobie wyobrazić, 
natomiast trudno mówić, jak już wcześniej wspomniał, „o głosowaniu jako takim 
imiennym”. Wynika to nie tylko z ustawy, ale i z orzecznictwa, które utarło się 
już na przestrzeni ponad dwudziestu lat. 

 
▪ Pan Edward Całka: dziękując za powyższe wyjaśnienie wycofał swój wniosek 

jako niezgodny z przepisami. 
 

▪ Pan Paweł Jesionka: nie zgodził się z Panią Dorotą Blonkowską, która wyraziła 
pogląd,  że  decyzja  Rady  w  sprawie  wynagrodzenia  Burmistrza  była  błędem. 
Uważa,  że  jest  to  tylko  Jej  zdanie,  a  pobory  przyznane  Burmistrzowi  ustalone 
były na poziomie bezpiecznym, i że można za nie godnie żyć. 

 
Na tym dyskusja została zakończona, a uchwała została poddana pod głosowanie. 
 
Za przyjęciem uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Zalewa głosowało 
6 osób, przeciw było 8 osób, nikt się nie wstrzymał od głosu.  
Uchwała nie została podjęta. 

• Uchwała w sprawie wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie zgody na 
prefinansowanie środków finansowych należnych z budżetu Państwa Miejskiemu 
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Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zalewie z tytułu realizacji Projektu pod nazw: 
„Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013; 
 
Projekt  odczytała  Pani  Jolanta  Skrzypiec  Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Zalewie. 
 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  14  osób,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  się  nie 
wstrzymał od głosu. 
 

• Uchwała  w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  rocznego  planu  potrzeb  w  zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych na 2011 r. w gminie Zalewo; 
 
Projekt  odczytała  Pani  Jolanta  Skrzypiec  Kierownik  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej w Zalewie.  
Uwagi do tego projektu zgłosił Pan Mirosław Czyszek, zastanawiając się dlaczego nie 
przewidziana została większa liczba osób do realizacji prac społecznie użytecznych? 
Jego  zdaniem  zakres  prac  jest  bardzo  szeroki.  Pani  Kierownik  i  Pan  Edward  Całka 
wyjaśnili,  że  zapotrzebowanie  to  wynikać  może  jedynie  z  kompetencji  Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie. 
 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  14  osób,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  się  nie 
wstrzymał od głosu. 
 

• Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Gminy Zalewo                     
w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej „Euroregion Bałtyk”; 

 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  14  osób,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  się  nie 
wstrzymał od głosu. 
 

• Uchwała  w  sprawie  dokonania  zmiany  w  treści  uchwały  Nr  LX/459/10  Rady 
Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  30  sierpnia  2010  r.  w  sprawie  przystąpienia  przez 
Gminę  Zalewo  do  Stowarzyszenia  Łączy  Nas  Kanał  Elbląski  Lokalna  Grupa 
Działania; 

 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  14  osób,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  się  nie 
wstrzymał od głosu. 
 

• Uchwała  w  sprawie  zmian  w  treści  załącznika  do  uchwały  Nr  IV/11/10  Rady 
Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  29  grudnia  2010  r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego 
programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  dla  Gminy 
Zalewo na rok 2011; 
 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  14  osób,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  się  nie 
wstrzymał od głosu. 
 

• Uchwała  w  sprawie  dokonania  zmiany  w  treści  uchwały  Nr  XL/312/09  Rady 
Miejskiej w Zalewie z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Zalewo do Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza 
Iławskiego  w Ostródzie oraz przyjęcia statutu tego Związku Gmin. 
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Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  14  osób,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  się  nie 
wstrzymał od głosu. 
 

• Uchwała  w  sprawie  uchwalenia  planu  pracy  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  na  rok 
kalendarzowy 2011; 

 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  14  osób,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  się  nie 
wstrzymał od głosu. 
 

• Uchwała  w  sprawie  przyjęcia  przez  Radę  Miejską  w  Zalewie  przedłożonych 
planów pracy komisji stałych na rok 2011; 

 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  14  osób,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  się  nie 
wstrzymał od głosu. 

 
 
 
Ad 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
 

Na  pytanie  Pani  Doroty  Blonkowskiej  na  prośbę  Burmistrza  odpowiedzi  udzielił 
Radca  prawny,  wyjaśniając,  że    nie  można  uchwałą  Rady  nikogo  zmusić  do  podpisania 
umowy  na  wywóz  nieczystości  z  Panem  Brejtą,  gdyż  stanowiłoby  to  naruszenie  ustawy  o 
ochronie  konkurencji  i  konsumentów.  Było  by  to  działaniem  wbrew  prawu.  Natomiast  na 
pytanie  czy  nie  można  podjąć  uchwały  w  powyższym  zakresie  bez  wskazywania  odbiorcy 
nieczystości  uzyskała  odpowiedź,  że  samorząd  może  działać  tylko  w  graniach  prawa,  nie 
możne  on  wkraczać  w  kompetencje  ustawodawcy  (obowiązki,  o  których  mowa  wynikają 
bezpośrednio  z ustaw). 

Następnie  głos  zabrał  Burmistrz.  Zaznaczył,  że  odpowie  na  jedną  z  poruszonych 
spraw,  natomiast  pozostałe  kwestie  wiążą  się  z  tym  co  już  wcześniej  wyjaśniał  i  o  czym 
mówił w swym wystąpieniu. 

Odpowiadając na pytanie, które zadały dwie osoby, dotyczące Zespołu ds. organizacji 
sportu,  Burmistrz  wyjaśnił,  że  poprzednią  formułę,  tj.  koordynatora  ds.  sportu  uznał  za 
niewystarczającą, dlatego też podjął decyzję o powołaniu tego Zespołu. W jego skład 
wchodzi Pani Anna Grzeszczak i Pani  Barbara Pawelczyk. Z tematem tym wiąże się kwestia 
Orlika, jego funkcjonowania i zatrudnienia animatorów sportu.  

Jeżeli chodzi o pytanie  Pana Mirosława Czyszka w sprawie funduszu sołeckiego, to 
Burmistrz  wyjaśnił,  że  po  uchwaleniu  budżetu  na  2011  r.  możliwe  będzie  rozpoczęcie 
zaplanowanych przedsięwzięć.  

Odpowiedzi na pozostałe pytania zostaną udzielone na piśmie. 
 
Ad 9. Sprawy różne. 
 

W sprawach różnych Pan Jan Lichacz poruszył problem funduszu sołeckiego i braku 
jego odpowiednika w samorządach osiedlowych. Zastanawiał się z czego to wynika i czy jest 
szansa  na  to,  że  Osiedla  również  otrzymają  jakieś  fundusze?  Skarbnik  Gminy  Pani  Alina 
Błażewicz wyjaśniła, że ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje takiej możliwości. 
 

Następnie głos zabierali: Przewodniczący Osiedla Centrum Pan Jan Gamrat poruszając 
temat organizacji pikników sportowych, Sołtys Rąbit zgłaszając potrzebę dodatkowych koszy 
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na plastyki oraz Sołtys Gajd, który zwrócił uwagę na niedobry wydźwięk zamieszania wokół 
wynagrodzenia Burmistrza oraz braku jednomyślności wśród Rady Miejskiej w Zalewie. 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  o  godz.  14.10  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej                        
w Zalewie zamknęła obrady Sesji. Na tym protokół zakończono. 

 
 

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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