BR 0002/6/11

PROTOKÓŁ Nr VI/11
z VI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 25 lutego 2011 r.
od godz. 12.00 do godz. 15.00

z następującym porządkiem posiedzenia:
1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
4. Informacja z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady
Miejskiej w Zalewie.
5. Wnioski i zapytania Radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo
na lata 2011 – 2019;
2) w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2011 r.;
3) w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo;
4) w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
w obrębie Zalewo numer 2.
5) w sprawie: wystąpienia przez Gminę Zalewo ze Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością utworzonej pod nazwą: „Energia Środowiskowa
Zalewo” Sp. z o.o. z siedzibą w Zalewie oraz udzielenia pełnomocnictwa
Burmistrzowi Zalewa do reprezentowania Gminy Zalewo na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Ad 1. i 2. Otwarcie obrad Sesji, sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku
obrad.
Obrady VI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła o godzinie 12.00
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 15 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Później przedstawiła porządek obrad, proponując
wprowadzenie do niego dodatkowego punktu dotyczącego odczytania Protokołu
pokontrolnego Nr II Komisji Rewizyjnej oraz wprowadzenia dodatkowej uchwały
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w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także
szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Następnie poddała pod głosowanie nowy porządek posiedzenia, który po zmianach
obejmował n/w punkty:
1. Otwarcie obrad Sesji.
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
4. Odczytanie protokółu pokontrolnego Nr II Komisji Rewizyjnej
5. Informacja z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady
Miejskiej w Zalewie.
6. Wnioski i zapytania Radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zalewo na lata 2011 – 2019;
2) w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2011 r.;
3) w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo;
4) w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
w obrębie Zalewo numer 2.
5) w sprawie: wystąpienia przez Gminę Zalewo ze Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością utworzonej pod nazwą: „Energia Środowiskowa
Zalewo” Sp. z o.o. z siedzibą w Zalewie oraz udzielenia
pełnomocnictwa Burmistrzowi Zalewa do reprezentowania Gminy
Zalewo na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
6) w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego ds.
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.
Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 14 Radnych, nikt nie był przeciw
i nikt się nie wstrzymał od głosu.
Ad 3. Przyjęcie protokołu z
V
zwyczajnej
w Zalewie
z dnia 31 stycznia 2010 r.

Sesji

Rady

Miejskiej

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 V zwyczajnej
Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 stycznia 2010 r. głosowało 14
Radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.
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Ad 4. Odczytanie protokołu pokontrolnego Nr II Komisji Rewizyjnej
Protokół został odczytany przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Pawła
Jesionkę. Stanowi on załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 5. Informacja z działalności Burmistrza.
Powyższą informację 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 (8) i wydanych
zarządzeń (8). Na zakończenie swej wypowiedzi podziękował Pani Alinie Błażewicz
za trud włożony w przygotowanie projektu budżetu na 2011 r.
O godz. 12.30 doszedł Radny Pan Jan Lichacz.
Ad 5. Wnioski i zapytania Radnych.
Pani Dorota Blonkowska wróciła do sprawy związanej z niepodjęciem na
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Zalewie uchwały w sprawie wynagrodzenia
Burmistrza Zalewa. Po dogłębnym przemyśleniu tej sprawy doszła do wniosku, że
Radni, którzy przeciwni byli podwyżce wynagrodzenia Burmistrza, którzy motywowali
swą decyzję
m.in. złą kondycją finansową Gminy, tym, że praca powinna dawać
satysfakcję a nie pieniądze, powinni - biorąc pod uwagę te same argumenty pracować dla satysfakcji. Wnioskowana podwyżka wynosiła nieco ponad 22%.
W związku z powyższym zgłosiła wniosek, by obniżyć Radnym diety o 20%.
Do zabrania głosu w związku z wypowiedzią Pani Blonkowskiej zobowiązany
poczuł się Wiceprzewodniczący Rady Pan Marcin Felczak. Zgodził się On
z powyższym wnioskiem. Wyraził opinię, że sprawę podwyżki już raz prasa opisała, a
Pani Blonkowska stara się teraz z tej sytuacji jakoś wyjść i obronić. Dalszą dyskusję
w tym temacie przerwała Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek prosząc, aby
niejasności wyjaśniać sobie po sesji. Następnie w kontekście wypowiedzi Pani
Doroty Blonkowskiej głos zabrała Pani Zofia Witkowska, która zaproponowała, by
diety Radnych obniżyć nawet o 50%.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że wniosek został przyjęty, sprawa
zostanie omówiona podczas posiedzeń Komisji.
Wobec barku dalszych wniosków i zapytań Przewodnicząca Rady Pani Iwona
Parzyszek ogłosiła 10 min. przerwę.
Ad 6. Podjęcie uchwał w n/w sprawach:
1) w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo
na lata 2011 – 2019;
Powyższą uchwałę oraz opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
odczytała Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz. Opinie RIO stanowią załączniki do
niniejszego protokołu.
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Następnie głos zabrał Burmistrz Pan Marek Żyliński. Poinformował o założeniach
jakimi kierował się przy konstrukcji budżetu. Wyjaśnił, że wydatki bieżące wynikające
potrzeb gminnych jednostek organizacyjnych i samego Urzędu pozostały bez zmian
z uwagi na brak czasu. Rok bieżący będzie rokiem analizy tychże wydatków.
Pracując nad budżetem w sposób szczególny skupił się nad wydatkami
inwestycyjnymi. Pierwsza grupa wydatków dotyczy funduszy sołeckich (ćwierć
miliona złotych – zał. Nr 3 do uchwały.).Druga grupa wydatków – to kontynuacja
inwestycji społecznie uzasadnionych, współfinansowanych ze środków
Unii
Europejskiej, rozpoczętych w latach poprzednich. Taką największą pozycją w tym
załączniku jest ekomarina, która daje nam szanse, że po otwarciu Kanału
Dobrzyckiego znacząca liczba osób korzystających z walorów Jeziorka zechce na
nasze Ewingi wpłynąć i tym samym zostawić kilka złotych w mieście i gminie Zalewo.
Pozostałe pozycje są wypunktowane w tym załączniku.
Trzecia grupa przedsięwzięć polega na wydatkowaniu środków na ratowanie
istniejącej „substancji budynków”. Jest to np. rozpadający się dach świetlicy
w Dobrzykach, gnijąca ściana świetlicy w Urowie, rdzewiejący dach i odpadający tynk
ze ścian Przedszkola Miejskiego w Zalewie, ogrodzenie przy Zespole Szkół
w Zalewie itd. Są to inwestycje absolutnie niezbędne.
Ostatnia grupa inwestycji - to inwestycje, na które można pozyskać jeszcze środki
z programów pomocowych - z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ich realizacja
uzależniona jest od tego właśnie czy Gminie Zalewo uda się te środki pozyskać.
Burmistrz podkreślił, że szuka środków finansowych pochodzących nie tylko z Unii
Europejskiej ale również z budżetów rządowych. Szanse pozyskania tych środków
Burmistrz ocenia wysoko. Wszystkie inne inwestycje, które nie miały szans na
dofinansowanie środkami z zewnątrz, lub nie spełniały założeń, o których Burmistrz
wspominał wcześniej, ze starego budżetu zostały zdjęte.
Nowy budżet zakłada, że w tym roku zarobimy 600 tyś. na sprzedaży gruntów,
nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Niestety Burmistrz wyraził obawę
czy te założenia uda się wykonać. Gmina musi najpierw tereny te przygotować, by je
móc zaoferować. Pieniądze na te cele nie mogą pochodzić z kredytu, tylko
z dochodów własnych gminy. Stąd też w tym roku - jak już wcześniej Burmistrz
wspominał – dokładnie przyjrzy się wydatkom bieżącym. W kontekście tych
wydatków Burmistrz przedstawił wydatki wiążące się oświatą na terenie naszej gminy
oraz zamierzenia dotyczące spraw oświatowych (pozyskanie środków unijnych ze
„projektów miękkich” dla szkół, utrzymanie wszystkich czterech placówek na terenie
gminy, utrzymanie miejsc pracy w oświacie). Kończąc swe wystąpienie Burmistrz
jeszcze raz podkreślił, że niezbędna jest zmiana naszego budżetu po stronie
dochodów.
Następnie Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek poprosiła o zabranie
głosu Pana Jana Lichacza Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów,
Aktywizacji Gospodarczej i Planowania i przedstawienie opinii nt. budżetu. Powyższa
opinia została odczytania przez Pana Jana Lichacza i stanowi ona załącznik do
niniejszego protokołu.
Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Zalewo na lata 2011 – 2019 głosowało 15 osób, nikt
nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta.
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2) w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2011 r.;
Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 15 osób, nikt nie był
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta.
3) w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo;
Uchwała została odczytana przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Zalewie,
a głos w tej sprawie zabrał Burmistrz, dokonując krótkiego omówienia w/w
projektu uchwały. Wyjaśnił On, że zatwierdzenie powyższych taryf wynika
z przywołanych przepisów prawa – z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury. Temat ten był starannie omówiony podczas posiedzeń Komisji
i niezależnie od stanowiska i decyzji, jakie Rada Miejska dziś podejmie, taryfy te
muszą wejść w życie. W trakcie dyskusji jaka wówczas powstała pojawiła się
ciekawa inicjatywa, by Rada Miejska i Burmistrz przedyskutowali czy trafny jest
podział na tzw. taryfowe grupy odbiorców: pierwsza grupa zaopatrzenie ludności
w wodę na potrzeby socjalno – bytowe i druga grupa to przemysł produkcyjny,
spożywczy, usługi. Burmistrz uważa, że tematowi temu powinna przyjrzeć się
Komisja Rolnictwa z uwagi na to, że pojawił się tu pewien interes rolników, którzy
chcieliby być zaliczeni do tej pierwszej grupy odbiorców. Na razie temat ten został
zwieszony.
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 15 osób, nikt nie był
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta.
4) w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych
w obrębie Zalewo numer 2.
Posiedzenie Rady opuściła Radna Pani Dorota Obszańska.
Głos w sprawie powyższego projektu uchwały zabrał Burmistrz Pan Marek Żyliński.
Wyjaśnił, że temat ten był również na Komisjach omawiany. Niestety wstępnie
proponowana w projekcie uchwały działka nie może być przedmiotem zamiany
dlatego też zaproponowana została inna działka przylegająca również do
ul. Żeromskiego, ale o dużej powierzchni, którą należałoby podzielić. Wiążą się z tym
oczywiście pewne koszty. Burmistrz wyraził nadzieję, że Rada przychyli się do jego
prośby i podejmie powyższą uchwałę tak, by można było doprowadzić do
wnioskowanej zamiany. Uchwała ta jak wskazał Burmistrz ma charakter nieco
intencyjny. Umożliwi ona Burmistrzowi podjęcie dalszych działań.
Uchwałę odczytała Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek, a następnie
poddała ją pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 14 osób, nikt nie był
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta.
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5) w sprawie: wystąpienia przez Gminę Zalewo ze Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością utworzonej pod nazwą: „Energia Środowiskowa
Zalewo” Sp. z o.o. z siedzibą w Zalewie oraz udzielenia pełnomocnictwa
Burmistrzowi Zalewa do reprezentowania Gminy Zalewo na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników.
Uchwałę odczytała Przewodnicząca Rady – a następnie oddała głos Burmistrzowi
Zalewa. Burmistrz przypomniał, że temat ten był również przedmiotem dyskusji
podczas posiedzeń Komisji. Wyjaśnił jeszcze raz, że Spółka ta została zawiązana
w 2001 r. lub 2002 r. pomiędzy Gminą Zalewo a „gminą bliźniaczą” Saalfeld. Gmina
Zalewo posiada 51% udziałów. Sprawa tej Spółki wypłynęła w związku z tym, że jej
Prezes otrzymał wezwanie do zapłacenia kary z tytułu nie przedkładania do KRS
bilansów. Bilanse od 2003 r. wynoszą zero, Gmina Zalewo nie wpłaciła tam ani
złotówki, a Spółka ta w KRS nadal figuruje. Należy zatem podjąć uchwałę, aby
doprowadzić do likwidacji powyższej Spółki, gdyż jest ona „tworem martwym”.
Pan Mecenas wyjaśnił jeszcze, że Zgromadzenie Wspólników będzie musiało podjąć
uchwałę o rozwiązaniu Spółki, co otworzy drogę formalnej likwidacji, o czym zresztą
mówi umowa Spółki. Dopiero kiedy zostanie oficjalnie wykreślona z KRS można
będzie mówić o tym, że w obiegu prawnym ona nie funkcjonuje.
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 14 osób, nikt nie był
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta.
6) w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwałę przedstawiła na prośbę Przewodniczącej Rady Kierownik Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Pani Jolanta Skrzypiec.
Wobec braku pytań do powyższej uchwały Przewodnicząca Rady poddała ją pod
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 14 osób, nikt nie był
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta.
Ad 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych - wobec braku wniosków
i zapytań Radnych w punkcie 6. porządku obrad Przewodnicząca Rady przeszła do
punktu 9. porządku obrad.
Ad 9. Sprawy różne.
W sprawach różnych głos kolejno zabierali:
- Burmistrz Zalewa Pan Marek Żlyliński – wyraził on słowa podziękowania
i wielkiego zadowolenia, że Radni po szczegółowym zapoznaniu się z materiałami na
Komisjach, dzisiejsze uchwały przyjęli jednogłośnie, co jest dla Burmistrza sygnałem,
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że obrany przez Niego kierunek działań Radni akceptują i będą wspierać Go
w dążeniach ku poprawie życia mieszkańców i służących rozwojowi gminy.
- Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek – odczytała zaproszenie
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Iławie na szkolenie związane
z dopłatami bezpośrednimi.
- Sołtys Sołectwa Gajdy – Pan Lesław Pańka – zgłosił pojawiający się czasami
problem związany z brakiem wody lub jej słabym ciśnieniem. Do sprawy poruszonej
przez Pana Sołtysa odniósł się Kierownik ZGK w Zalewie Pan Mirosław Stańczyk.
Zgodził się On z tym, że kila razy zdarzyła się sytuacją, że wody nie było przez kilka
godzin w związku ze spaleniem się pompy, natomiast nie przypomina sobie sytuacji,
by wody nie było przez dwa dni na co wskazywał w swej wypowiedzi Sołtys Sołectwa
Gajdy. Na pytanie o cenę wody Kierownik ZGK. Wyjaśnił, że stawka za wodę
pozostaje bez zmian natomiast jej cena wzrosła o podatek VAT z 7% do 8%.
- Wiceprzewodniczący Rady Pan Marcin Felczak włączając się w powyższy temat
jako mieszkaniec Gajd potwierdził, że nigdy nie było większych problemów z wodą,
jeśli natomiast się pojawiały natychmiast były one przez ZGK usuwane. Następnie
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza z prośbą o przygotowanie
informacji nt. liczby koszy służących segregacji odpadów, na temat tego w jakich
miejscowościach są one umieszczone. Oprócz tego wnioskował, by Sołtysi tak ja
Radni otrzymywali diety. Wyraził nadzieję, że przy opracowywaniu następnego
projektu budżetu wniosek ten zostanie uwzględniony.
- Burmistrz Zalewa – odnosząc się do pytań Pana Marcina Felczaka przypomniał,
że podczas posiedzeń Komisji wyjaśniał, że sprawa Sołtysów i ich wynagrodzenia
jest zróżnicowana ze względu na podatników zamieszkujących dane Sołectwo.
Prowizja ta u niektórych z nich może być wysoka, u innych niska. Do sprawy tej
Burmistrz obiecał jeszcze wrócić. Druga sprawa - dotycząca pojemników do
segregacji odpadów – również była wyjaśniana. Kierownik ZGK otrzymał polecenie
przygotowania lokalizacji w/w pojemników. Informacja w powyższym zakresie będzie
informacją ogólnodostępną.
- Pan Edward Całka – zwrócił się z prośbą o dokładne przedstawienie informacji do
kiedy należy składać oświadczenia majątkowe.
- Pani Zofia Witkowska – zwróciła się z pytaniem do Przewodniczącej Rady
Miejskiej i Burmistrza czy na sesje zapraszani są przedsiębiorcy z terenu naszej
gminy, gdyż na posiedzeniach Rady widzi tylko jednego z przedsiębiorców. Jeżeli
zaproszenia są wysyłane również do innych podmiotów to należałoby się Jej
zdaniem zastanowić dlaczego nie biorą udziału w tych posiedzeniach. Pani
Witkowska wyraziła przekonanie, że współpraca przedsiębiorstw funkcjonujących na
terenie gminy Zalewo z Urzędem powinna układać się jak najlepiej. W latach
ubiegłych prezesi poszczególnych firm dość licznie uczestniczyli w obradach Rady
Miejskiej w Zalewie.
- Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek w odpowiedzi na pytanie Pani Zofii
Witkowskiej poinformowała, że zaproszenia na sesje są przesyłane do dość licznej
grupy przedsiębiorstw. Zasugerowała, że podczas posiedzeń Komisji, na których
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przewidziane są spotkania z przedsiębiorcami, będzie okazja, by wypowiedzieli się
na temat ich ewentualnego uczestnictwa w obradach Rady Miejskiej w Zalewie.
- Pani Jolanta Grzywna – zwróciła się do Pani Joanny Lichacz – Radnej Rady
Powiatu Iławskiego z pytaniem o drogę powiatową na odcinku Boreczno – Iława, czy
jest szansa na jej remont.
- Pani Joanna Lichacz – Radna Rady Powiatu Iławskiego – jeżeli chodzi
o remonty dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Zalewo, to ze
względu na ograniczone możliwości finansowe Powiatu, zostanie - w ramach
zawartego porozumienia - wykonana nakładka na drodze od Boreczna do Miłomłyna
oraz zostanie położony chodnik w Dobrzykach.
- Przewodnicząca Rady – w odpowiedzi na pytanie Pana Edwarda Całki
poinformowała, że oświadczenia majątkowej należy składać do 30 kwietnia 2011 r.
Wobec wyczerpania porządku obrad – Przewodnicząca Rady o godz. 15.00
zamknęła VI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie. 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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