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BR 0002/8/11 
 
 
 

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

z dnia 15 kwietnia  2011 r. 
od godz. 12.00 do godz. 14.50 

 
 
 

z następującym porządkiem posiedzenia:  
 

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

23 marca 2011 r. 
4. Odczytanie Protokołu pokontrolnego Nr III Komisji Rewizyjnej z dnia              

28 marca 2011 r.  
5. Informacja  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 

Miejskiej w Zalewie. 
6. Sprawozdanie z odbytych zebrań wiejskich. 
7. Pożegnanie dotychczasowych i powitanie nowych Sołtysów. 
8. Wnioski i zapytania Radnych. 
9. 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: pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonych             

na  koniec  okresu  sprawozdawczego  (roku  2010)  na  koncie  Zakładu 
Gospodarki Komunalnej  w Zalewie. 

4)  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa. 
5)  w sprawie: dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr IV/9/10 

Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia 
Programu  współpracy  Gminy  Zalewo  z  organizacjami  pozarządowymi 
oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. 

6)  w sprawie: dokonania zmiany treści załącznika Nr 1 do uchwały                   
Nr V/24/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 stycznia 2011r.                
w  sprawie  uchwalenia  planu  pracy  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  na  rok 
kalendarzowy 2011. 

7)  w sprawie: dokonania zmiany treści załącznika Nr 4 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. 

8)  w  sprawie:  przyjęcia  do  realizacji  w  roku  2011  przez  Gminę  Zalewo 
projektu  systemowego  pod  tytułem  „Lepsze  jutro”  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja 
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integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji  przez  ośrodki  pomocy  społecznej,  złożonego  przez  Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.  

9)  w sprawie dokonania zmiany w treści Załącznika do Uchwały                  
Nr V/19/2011 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 stycznia 2011r.                  
w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  rocznego  planu  potrzeb  w  zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych na 2011 rok w gminie Zalewo. 

10) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako 
działka Nr 63 położona w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

11) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 45/6 
położona w obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

12) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 5/1 
położona w obrębie Półwieś, gmina Zalewo. 

13) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako 
działka Nr 133/1 położona w obrębie Urowo, gmina Zalewo. 

14) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 122/5 
położona w obrębie Zalewo 1, gmina Zalewo. 

15) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych 
oznaczonych numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 4/13 oraz 
działka Nr 4/14 położone w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo. 

16) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych 
oznaczonych numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 76/2 oraz 
działka Nr 76/3 położone w obrębie Boreczno, gmina Zalewo. 

17) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 59 
położona w obrębie Boreczno, gmina Zalewo. 

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

  
 
Ad  1.  i  2.  Otwarcie  obrad  Sesji,  sprawdzenie  kworum  i  przyjęcie  porządku 
obrad. 

Obrady  VIII  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  12  Radnych,  co  stanowi  kworum  niezbędne  do  podejmowania 
prawomocnych  uchwał.  Później  przedstawiła  porządek  obrad  i  poddała  go  pod 
głosowanie (nie było uwag do proponowanego porządku obrad). 

Za  przyjęciem  proponowanego  porządku  obrad  głosowało  12  Radnych, 
nikt nie był przeciw  i nikt się nie wstrzymał od głosu. 
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Ad  3.  Przyjęcie  protokołu    z        VII        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  Sesji. 
Następnie poddała go pod głosowanie. Za przyjęciem protokołu z  VII  zwyczajnej    
Sesji    Rady   Miejskiej  w   Zalewie z  dnia   15 kwietnia  2011 r. głosowało 12 
Radnych, nikt nie był przeciw  i nikt się nie wstrzymał od głosu. 
 
 
 
Ad  4.Odczytanie  Protokołu  pokontrolnego  Nr  III  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia              
28 marca 2011 r.  
 

Powyższy  Protokół  odczytał  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Pan  Paweł 
Jesionka. Treść Protokołu Pokontrolnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad 5. Informacja z działalności Burmistrza. 
 

Powyższą  informację  obejmująca  okres  od  24  marca  do  15  kwietnia  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.  

W  trakcie  omawiania  powyższej  informacji  o  godz.  12.05  doszedł  Pan  Jan 
Lichacz.    
 

Po  przedstawieniu  w/w  informacji  z  działalności  Burmistrza  Przewodnicząca 
Rady Pani Iwona Parzyszek przywitała nowego Sekretarza Gminy – Panią Krystynę 
Milczarek, a następnie poprosiła, by Pani Sekretarz zabrała głos. 
Pani  Krystyna  Milczarek  przedstawiła  swoją  osobę  i  wyjaśniła  powody,  dla  których 
zdecydował  się  wziąć  udział  w  ogłoszonym  konkursie  na  stanowisko  Sekretarza 
Gminy. Otóż na prośbę Burmistrza w miesiącu styczniu i lutym starała się wspierać 
organizację pracy Urzędu. Przy okazji miała możliwość poznania pracowników 
Urzędu.  Uważa,  że  są  to  ludzie  otwarci,  merytoryczni,  życzliwi  i  mili.  To  był  jeden              
z  powodów  dla  którego  zdecydowała  się  wziąć  udział  w  konkursie.  Pani  Milczarek 
podkreśliła, że posiada wieloletnie doświadczenie w administracji, również 
samorządowej, na stanowisku sekretarza. Uważa, że przyda się w Urzędzie, 
zamierza  wspierać  Burmistrza  w  jego  działaniach  i  odciążyć  Burmistrza  od  spraw 
drobnych.  Będzie  się  starała  wraz  z  pracownikami  Urzędu  spełnić  oczekiwania 
Radnych  i  mieszkańców  w  zakresie  funkcjonowania  Urzędu.  Kończąc  już  Pani 
Sekretarz Krystyna Milczarek powiedziała, że liczy na kontakty i współpracę.  
 
 
Ad 6. Sprawozdanie z odbytych zebrań wiejskich. 
 
Omówienia powyższego sprawozdania dokonał Doradca Burmistrza Pan Jan 
Michalewski. Treść sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad. 7. Pożegnanie dotychczasowych i powitanie nowych Sołtysów. 
 
W tym punkcie porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej, Burmistrz, Sekretarz 
Gminy i Doradca Burmistrza złożyli podziękowania dotychczasowym Sołtysom                 
i  Przewodniczącym  Rad  Osiedlowych  oraz  powitali  nowowybranych,  wręczając  im 
stosowne, pamiątkowe dyplomy.  
 
 
Ad 8. Wnioski i zapytania Radnych. 
 
W tym punkcie głos zabrali: 
 
-  Pan  Jan  Lichacz  –  zwrócił  się  do  Kierownika  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej               
w Zalewie Pana Mirosława Stańczyka z prośbą o wyrównanie i utwardzenia boiska 
do piłki nożnej na Osiedlu 40- Lecia 
 
 
- Pan Mirosław Czyszek przedstawił propozycję złożenia wnioseku do Powiatowego 
Zarządu Dróg o uzupełnienie kruszywa na poboczach przy drodze pomiędzy 
Borecznem  a  Zalewam.  Pobocza  są  na  tyle  w  złym  stanie,  że  zaczyna  łamać  się 
asfalt. W niektórych miejscach należałoby ok. 20 – 30 cm tego kruszywa dosypać. 

 
 
-  Pan  Edward  Całka  zwrócił  się  z  prośbą  do  Burmistrza,  w  kontekście  Informacji, 
którą  Burmistrz  wcześniej  przedstawił  o  rozważenie  możliwości  zapraszania  na 
wyjazdy lokalizacyjne Radnych, Przewodniczących Osiedli i Sołtysów. Jego zdaniem  
te osoby działają w terenie i przy okazji oglądania danej działki czy obiektu mogliby 
wskazać,  co  jeszcze  ciekawego  można  zobaczyć  w  okolicy.  Druga  sprawa,  która 
wypłynęła na zebraniu Osiedla Centrum to sprawa funkcjonowania „Orlika”. Po tym 
zebraniu Pan Edward Całka wybrał się na ten obiekt z osobami, które odpowiadają 
za  niego  i  prowadzą  tam  zajęcia.  Rzeczywiście  Orlik  funkcjonuje,  niemniej  jednak 
zwraca się z prośbą do osoby, która w Urzędzie zajmuje się sportem, aby 
przygotowała  na  stronę  internetową  informację  kto,  kiedy,  jakie  zajęcia  prowadzi,             
by umożliwić  zainteresowanym zapoznanie się z harmonogramem zajęć na „Orliku”. 
Trzecia sprawa poruszona przez Pana Całkę dotyczyła składowiska azbestu, 
użytkowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie. Pan Całka 
zastanawiał się czy zostały już jakieś procedury wdrożone?  

 
 
 
Ad 9. Podjęcie uchwał. 
 

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

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
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2)  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
 

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

 
3)  w sprawie: pozostawienia nadwyżki środków obrotowych ustalonych             

na koniec okresu sprawozdawczego (roku 2010) na koncie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej  w Zalewie. 

 
Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marcin Felczak. 
Pani Zofia Witkowska odnośnie tego projektu uchwały zwróciła się z pytaniem 

do Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zalewie Pana Mirosława 
Stańczyka o wyjaśnienie jak doszło do powstania tej nadwyżki środków 
obrotowych,  dlaczego  nie  wykorzystał  ich  w  roku  obrotowym  2010,  wiedząc               
o tym, że potrzeby naszego miasta i gminy są tak ogromne – chociażby 
wykonanie  alejek  na  cmentarzu,  czy  utwardzenie  placu,  na  którym  odbywa  się 
targ co czwartek, i czy w związku z tym uważa się za dobrego managera Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Zalewie? 

Pan  Kierownik  ZGK  wyjaśnił,  że  Zakład  co  roku  musi  przyjąć  jakiś  plan 
finansowy na dany rok. Zaplanowane środki nie są środkami, które Zakładowi w 
100%  uda  się  zrealizować.  Są  to  środki,  które  planuje  się  osiągnąć  świadcząc 
określone  usługi.  Są  takie  działy  w  tym  planie,  które  dotuje  Urząd  Miasta,  np. 
zieleń,  utrzymanie  miasta,  które  nie  są  w  stanie  pokryć  rzeczywistych  potrzeb, 
jest ich za mało. Środki otrzymywane z Urzędu są środkami co do których Pan 
Kierownik ma pewność, że wpłyną na konto Zakładu i które z pewnością 
wykorzysta, a nawet byłby w stanie zagospodarować ich jeszcze więcej.  Zgodził 
się Panią Zofia Witkowską, że potrzeby i miasta i gminy są bardzo duże i wiele 
pozostaje jeszcze do zrobienia. 

Powstanie  nadwyżki  środków obrotowych  świadczy  Jego  zdaniem  o  tym,  że 
jest  dobrym  managerem.  W  2010  r.  miał  więcej  pracy,  więcej  zleceń  i  stąd  też 
większe dochody niż planował to na jego początku. Trudno jest bowiem 
przewidzieć liczbę zleceń w roku. Zdarza się też i tak, że ZGK wystawia faktury za 
sprzedaż  towarów  czy  usług,  ale  środki  te  na  konto  Zakładu  nie wpływają                    
i  okazują  się  niemożliwe  do  wyegzekwowania.  Powstają  wówczas  zaległości             
w płatnościach, a nadwyżka jest wirtualna. 

Dodatkowo  Pan  Kierownik  poinformował,  że  w  roku  ubiegłym  zaoszczędził 
środki, które pozwolą mu na zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby ZGK, przy 
pozyskanym 75% dofinansowaniu od Marszałka Województwa. 

Nadwyżka taka w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Zalewie powstawała co 
roku, ale w związku ze zmianą przepisów, decyzję o ich pozostawieniu na koncie 
ZGK musi podjąć w formie uchwały Rada Miejska w Zalewie. Do tej pory decyzję 
taką podejmował Burmistrz stosowanym zarządzeniem. 

Po  tych  wyjaśnieniach  Przewodnicząca  Rady  poddała  projekt  uchwały  pod 
głosowanie. 
 

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 
„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
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4)  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Zalewa. 
 

Projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący Rady Pan Marcin 
Felczak, a uzasadnienie do niego przedstawił Pan Jan Lichacz 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Aktywizacji Gospodarczej                 
i Planowania. Uzasadnienie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Następnie głos zabrał Pan Edward Całka. Wyjaśnił On, że kiedy po raz 
ostatni  rozpatrywana  była  spraw  wynagrodzenia  Burmistrza  znajdował  się               
w grupie Radnych przeciwnych jego podniesieniu. Dziś opierając się na w/w 
uzasadnieniu  do  uchwały  pragnie  zwrócić  uwagę,  że  zaproponowane  stawki           
w  uchwale  nie  są  stawkami  najwyższymi.  Można  je  regulować  w  górę,  ale 
również  można  regulować  je  w  dół,  jeśli  Radni  uznają,  że  Burmistrza  nie 
spełnia  pokładanych w nim  nadziei  -  tak  jak  miało  to miejsce  w poprzedniej 
kadencji. Pan Całka nie sądzi by miało to nastąpić, ponieważ Radni widzą co 
się  dzieje,  jeśli  chodzi  o  pracę  Burmistrza.  Sam  może  potwierdzić  jak  długo 
Burmistrz pracuje, że widzi efekty Jego pracy i z całym przekonaniem 
zagłosuje za przyjęciem tej uchwały. 
  W  następnej  kolejności  wystąpił  Pan  Marcin  Felczak,  który  podkreślił, 
że jest przede wszystkim głosem mieszkańców swojego okręgu wyborczego. 
Spotka się z nimi, rozmawia. Takie rozmowy odbył z kilkudziesięcioma 
osobami  i  może  stwierdzić,  że  tylko  jedna  osoba  była  za  podwyżką  dla 
Burmistrza. Pan Felczak oznajmił, że jest to przykre, że od początku kadencji 
kwestia ta jest ciągle poruszana. Pan Felczak zgodził się ze swoimi 
przedmówcami,  że  Burmistrz  bardzo  dobrze  i  długo  pracuje,  ale  uważa,  że 
właśnie dlatego został przez mieszkańców obdarowany zaufaniem i wybrany 
na Burmistrza. Pan Felczak osobiście nie widzi potrzeby podnoszenia 
wynagrodzenia  Burmistrzowi  i  apeluje  do  Radnych,  by  tego  nie  robili,  by 
ustalone dotychczas wynagrodzenie pozostało na tym samym poziomie.  

Na koniec swoje stanowisko uzasadnił Pan Paweł Jesionka. Podobnie 
jak  Pan  Edward  Całka  również  był  w  grupie  osób  przeciwnych  podniesieniu 
wynagrodzenia Burmistrzowi. Teraz dostrzega profesjonalizm  Burmistrza               
i uważa, że należy takie działania motywować. Jego zdaniem bardzo dobrze 
rokuje to na przyszłość, a podwyżka jak najbardziej jest uzasadniona.  

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 osób, 1 osoba była przeciw 

i nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 
Podjęciu uchwały towarzyszyły oklaski.  
 
Po  podjęciu  uchwały  głos  zabrał  Burmistrz  Pan  Marek  Żyliński,  dziękując 

Radnym za podjęcie uchwały i za słowa które padły. Poinformował, że jest to dla 
niego  ogromna  satysfakcja  i  potwierdzenie,  że  „tak  jak  chce  to  realizować  dla 
naszej  gminy,  że  jest  to  zintegrowane  z  przemyśleniami  zdecydowanej  liczby 
Radnych”  To  zdaniem  Burmistrza  dobrze  wróży  i  oznacza,  że  będą  skuteczni            
w tej kadencji. 
 

 
5)  w sprawie: dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr IV/9/10 Rady 

Miejskiej w Zalewie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia Programu 
współpracy  Gminy  Zalewo  z  organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami 
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wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego                 
i o wolontariacie. 

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
 

 
6)  w  sprawie:  dokonania  zmiany  treści  załącznika  Nr  1  do  uchwały  Nr  V/24/11  

Rady  Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  31  stycznia  2011r.  w  sprawie  uchwalenia 
planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2011. 

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
 

 
7)  w  sprawie:  dokonania  zmiany  treści  załącznika  Nr  4  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. 
 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw”  i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
 

 
8)  w sprawie: przyjęcia do realizacji w roku 2011 przez Gminę Zalewo projektu 

systemowego pod tytułem „Lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał  Ludzki  2007  –  2013,  Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej, 
Działanie  7.1.  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji,  Poddziałanie 
7.1.1.  Rozwój  i  upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy 
społecznej, złożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.  
 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
 

 
9)  w  sprawie  dokonania  zmiany  w  treści  Załącznika  do  Uchwały  Nr  V/19/2011 

Rady  Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  31  stycznia  2011r.  w  sprawie  przyjęcia  do 
realizacji  rocznego  planu  potrzeb  w  zakresie  wykonywania  prac  społecznie 
użytecznych na 2011 rok w gminie Zalewo. 

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
 
W  tym  miejscu  Przewodnicząca  Rady  Pani  Iwona  Parzyszek  ogłosiła  5  min. 

przerwę, a po przerwie pracownik Urzędu Pan Tomasz Łukaszewski omówił 
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.  
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10)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 63 położona w 
obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
 

 
11)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 

oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 45/6 położona w 
obrębie Zalewo 2, gmina Zalewo. 

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
 
12)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 

oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 5/1 położona w 
obrębie Półwieś, gmina Zalewo. 

 
Przy omawianiu tej uchwały Pan Edward Całka wyjaśnił zebranym, że 

została  dokonana  wizja  lokalna,  Pan  Całka  wraz  z  kilkoma  osobami  był                 
w terenie i oglądał tę nieruchomość. Okazało się, że nie jest ona zbyt dobrze 
utrzymana.  W  trakcie  wizji  pojawił  się  osoba  zainteresowana  zakupem  tej 
działki  i  zobowiązała  się,  że  jeżeli  wygra  przetarg,  to  z  własnych  środków 
odrestauruje i poprawi stan techniczny znajdującego się na tej działce mostka.  

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
 

 
13)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości niezabudowanej 

oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 133/1 położona 
w obrębie Urowo, gmina Zalewo. 

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
 
 

14)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 122/5 położona 
w obrębie Zalewo 1, gmina Zalewo. 

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
 

15)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych 
oznaczonych  numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  4/13  oraz 
działka Nr 4/14 położone w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo. 
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Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 
„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 

 
16)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych 

oznaczonych  numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  76/2  oraz 
działka Nr 76/3 położone w obrębie Boreczno, gmina Zalewo. 

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
 

 
17)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 

oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  59  położona            
w obrębie Boreczno, gmina Zalewo. 

 
Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był 

„przeciw” i nikt się „nie wstrzymał od głosu”. Uchwała została podjęta. 
 

 
 
Ad. 10 Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
 

Odpowiedzi  na  wnioski  i  zapytania  Radnych  udzielał  Burmistrz.  Odnośnie 
wniosku  Pana  Jana  Lichacza  dotyczącego  wyrównania  i  utwardzenia  boiska  na           
Os.  40-Lecia,  to  uznaje  (Pan  Lichacz  bezpośrednio  zwrócił  się  z  tą  prośbą  do 
Kierownika ZGK), że prace te zostaną wykonane – w ramach pozostawionej 
nadwyżki środków obrotowych na koncie ZGK  - właśnie przez ten Zakład. 

Odnośnie wniosku Pana Mirosława Czyszka, tj. zwrócenia się do 
Powiatowego  Zarządu  Dróg  z  wnioskiem  o  uzupełnienie  kruszywem  ubytków  przy 
drodze  powiatowej  na  trasie  Boreczno  –  Zalewo,  Burmistrz  zapewnił,  że  z  takim 
wnioskiem się zwróci, ale obawia się, że Zarząd Dróg nie podejmie się realizacji tego 
przedsięwzięcia z uwagi na fakt planowanej realizacji inwestycji, tj. przebudowy drogi 
powiatowej na odcinku Boreczno –  Miłomłyn. Niezależnie od tego Burmistrz obiecał, 
że wystąpi z wnioskiem w sprawie postulowanej przez Pana Mirosława Czyszka.  

Odnośnie wystąpienia Pana Edwarda Całki Burmistrz zadeklarował, że Radni, 
jeśli  im  tylko  czas  na  to  pozwoli  i  będzie  możliwość  „zgrania  inicjatywy”  będą  mile 
widziani podczas planowanych przez Urząd wizji lokalnych, tak jak to miało miejsce 
w ciągu kilku ostatnich dni. 

Jeśli  chodzi  o upublicznienie harmonogramu  zajęć  na  „Orliku” to zostanie  to 
natychmiast  wykonane,  i  na  koniec  sprawa  najważniejsza,  która  od  kilku  już  dni 
bulwersuje    i  mieszkańców  i  Radnych,  to  sprawa  składowiska  odpadów  w  Półwsi               
i jego użytkowania przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie. To co 
tam Burmistrz i niektórzy z Radnych mogli zobaczyć wzbudza poważne wątpliwości          
i  spore  zaniepokojenie.  Dlatego  też  Burmistrz  postanowił  zainteresować  tą  sprawą 
Wojewódzki  Inspektorat Ochrony  Środowiska  w  Elblągu, by  uważniej  się temu 
przyjrzeli. Kończąc już Burmistrz podziękował Radnym za interwencję i za 
zainteresowanie tym problemem. 
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Ad. 11. Sprawy różne. 
 

W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek poprosiła 
Sołtysów  aby  zgłaszali  zapotrzebowanie  na  nowe  tablice  dla  Sołectw  (na  tabliczki             
z napisem „Sołtys”),  

Po tym ogłoszeniu głos kolejno zabierali: 
 
-  Pan  Jan  Gamrat  –  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Burmistrza  dotyczącym  możliwości 
bezpłatnego  odbioru  eternitu  od  mieszkańców  gminy.  Pan Gamrat oznajmił  że               
w poprzedniej kadencji informowano zainteresowanych, że bezpłatny odbiór będzie 
możliwy.  

Burmistrz odnosząc się do powyższego pytania oświadczył, że nie ma wiedzy 
na  temat  tego,  czy  Gmina  zawarła  jakieś  zobowiązania  w  powyższym  zakresie. 
Będzie musiał sprawę zbadać, zapoznać się z dokumentacją z lat poprzednich, jeśli 
taka się w Urzędzie znajduje. Na dzień dzisiejszy Burmistrz nie jest w stanie udzielić 
żadnych wyjaśnień w tej sprawie.  
 
- Pan Zbigniew Wyszyński – Sołtys Sołectwa Półwieś  poruszył sprawę składowiska 
eternitu  w  Półwsi  i  wywożenia  nocą  przez  Przedsiębiorstwo  Usług  Komunalnych               
w Ostródzie nieodpowiednio zabezpieczonych śmieci, które wiatr wywiewana na pola 
okolicznych rolników. Pan Sołtys poinformował również, że pracownicy PUK                   
w Ostródzie dokonali porządku, tj. pozbierali porozrzucane po polu śmieci. Zrobili to 
bardzo dokładnie. Natomiast Jego zdaniem problem stanowi drugi                                  
z niezabezpieczonych dołów, z którego również wiatr wywiewa odpady komunalne. 
Pan Sołtys zastanawia się kto jest odpowiedzialny za ten dół?  

Odnosząc się do wypowiedzi Pana Sołtysa Burmistrz potwierdził, że rozwiane 
śmieci po polu rzeczywiście były  bardzo różnorodne. Burmistrz jeszcze raz 
przypomniał,  że  powyższą  sprawą  zainteresował  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony 
Środowiska  z Elbląga i że czeka na wyniki kontroli.  
 
-  Pan  Kazimierz  Szczupak  poruszył  sprawę  posiadanej  hodowli  gołębi  i  wymogu 
określonego w uchwale Rady Miejskiej w Zalewie dotyczącego posiadania stosownej 
zgody współwłaścicieli posesji na w/w hodowlę. Pan Szczupak zaapelował do 
Radnych  o  zmianę  przedmiotowej  uchwały,  ponieważ  jest  przekonany,  że  zgody,             
o  której  mówi  uchwała,  od  sąsiadów  nie  uzyska.  Hodowla  gołębi  jest  dla  Niego 
bardzo  ważna  i  stanowi  sens  jego  życia.  Obowiązująca  uchwała  nie  pozwala  Mu 
kontynuować  Jego  pasji,  a  cała  ta  sprawa  jest  dla  Niego  bardzo  bolesna.  Wobec 
tego prosi o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, z którym On sam nie jest w stanie 
sobie  sam  poradzić.  Druga  sprawa  poruszona  przez  Pana  Szczupaka  dotyczyła 
odpłatności za wywóz nieczystości płynnych. Otóż budynek, w którym mieszka, przy 
ul. Kolejowej nie jest podłączony do kanalizacji miejskiej, co powoduje, że 
mieszkańcy muszą ponosić znacznie większe koszty związane z opróżnianiem 
szamb. Uważa to za krzywdzące i apeluje o pomoc.  
 
- Pani Beata Tunkiewicz zapytała o możliwość rekultywacji terenu po starym 
wysypisku śmieci, tj. wyrównania terenu, posadzenia drzewek itp.? 
Burmistrz  nie  będąc  pewien,  o  jaki  teren  dokładnie  chodzi,  poprosił  Panią  Sołtys                
i  Kierownika  ZGK  o  doprecyzowanie  tego  tematu,  by  w  najbliższym  czasie  można 
było do niego wrócić. 
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-  Pani  Elżbieta  Blonkowska  –  w  związku  z  podjęciem  na  dzisiejszej  Sesji  Rady 
Miejskiej  w  Zalewie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Burmistrza  Pani 
Blonkowska wycofała swój wniosek odnośnie obniżenia diet Radnym, jako 
bezpodstawny  i  niepotrzebny.  Oznajmiła  też,  że  Radni  -  jeśli  mają  jakieś  sugestie           
w zakresie diet - mogą zgłosić swój wniosek.  
 
 
Ad 12.  Zamknięcie obrad. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady o godzinie  14.50 
zakończyła VIII zwyczajną sesję 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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