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 OR.0002.8.2015 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr VIII/15 
 z VIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 
od godz. 11.00 do godz. 13.20 

 
 

Proponowany porządek obrad 
 

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

z  dnia 11 marca 2015r. 
4. Przyjęcie protokołu z VII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  

z  dnia 25 marca 2015r. 
5. Informacja  o zrealizowanych tematach  za  miesiąc marzec  2015r.  przez  komisje 

stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, 
Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję Bezpieczeństwa 
Publicznego,  Ochrony  Przeciwpożarowej  i  Ochrony  Środowiska  oraz  Komisję 
Rolnictwa, Handlu i Usług. 

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

7. Wnioski i zapytania Radnych. 
8.  Podjęcie uchwał: 
   

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata  
2015 - 2031, 

 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015r, 
 

3) w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  Uchwale  Nr XI/90/11  Rady  Miejskiej  w  Zalewie 
z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami będącymi własnością Gminy, w tym w szczególności zasad 
nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Zalewo, 
 

4) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem      ewidencyjnym    gruntów    jako    działka    Nr  30/7,    położona    w    obrębie 
Zalewo nr 1, 
 

5) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem    ewidencyjnym    gruntów    jako    działka    Nr  30/8,    położona    w    obrębie  
Zalewo nr 1, 

 

6) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem    ewidencyjnym    gruntów    jako    działka    Nr  20/18,    położona    w  obrębie 
Zalewo nr 2, 

7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Zalewo w elementach wspólnych 
budynku oznaczonego nr 41 w miejscowości Dobrzyki, połączonego ze zmianą składu 
lokalu nr 2, znajdującego się w budynku nr 41 w miejscowości Dobrzyki, stanowiącego 
własność Gminy Zalewo. 

 

  9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
         10. Sprawy różne. 
         11. Zamknięcie obrad. 
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Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady  VIII  zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  11.00  Iwona 
Parzyszek  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Zalewie.  Powitała  Burmistrza  Zalewa,  Panią 
Skarbnik,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy,  pracowników  Urzędu,  Radnych, 
Przewodniczących Osiedli, Sołtysów, zaproszonych gości oraz nowo wybranych sołtysów tj. 
Sołtysa Sołectwa Boreczno Panią Annę Radecką, Sołtysa Sołectwa Jerzwałd Panią Janinę 
Niebojewską, Sołtysa Sołectwa Międzychód  Panią Elżbietę Tkaczyk, Sołtysa Sołectwa 
Wieprz Panią  Jolantę  Niesiobędzką  oraz Sołtysa  Sołectwa Janiki  Wielkie  Panią  Annę 
Małecką. Następnie Przewodnicząca Rady pogratulowała nowo wybranym Sołtysom, którzy 
po raz pierwszy objęli tę funkcję oraz tym, którzy działają od lat i ponownie zostali wybrani. 
 
 

Ad 2.  Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek stwierdziła, że na sali znajduje 
się  14  Radnych,  co  stanowi  kworum  niezbędne  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. 
Następnie zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad sesji dwóch projektów uchwał: 
 

• w  sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Zalewie, 
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat z tym samym  podmiotem,    

po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu pomieszczeń 
znajdujących się w budynku na działce nr 35/8, położonej w obrębie Zalewo nr 2. 

 
W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  zmian  do  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady 
Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.    

 
Za przyjęciem porządku obrad uzupełnionego o dwa projekty uchwał głosowało          
14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Po zmianach porządek obrad wyglądał następująco: 
 

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

z  dnia 11 marca 2015r. 
4. Przyjęcie protokołu z VII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  

z  dnia 25 marca 2015r. 
5. Informacja  o zrealizowanych tematach  za  miesiąc marzec  2015r.  przez  komisje 

stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję Budżetu, 
Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję Bezpieczeństwa 
Publicznego,  Ochrony  Przeciwpożarowej  i  Ochrony  Środowiska  oraz  Komisję 
Rolnictwa, Handlu i Usług. 

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

7. Wnioski i zapytania Radnych. 
8. Podjęcie uchwał: 

 

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata  
2015 - 2031, 
 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015r, 
 

3) w    sprawie    wprowadzenia    zmian    w    Uchwale    Nr  XI/90/11    Rady    Miejskiej              
w  Zalewie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami będącymi własnością Gminy, w tym w szczególności zasad 
nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Zalewo, 
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4) w  sprawie   wyrażenia  zgody   na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  
oznaczonej  numerem   ewidencyjnym   gruntów   jako   działka   Nr  30/7,   położona      
w  obrębie Zalewo nr 1, 
 

5) w  sprawie   wyrażenia  zgody   na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  
oznaczonej  numerem    ewidencyjnym    gruntów    jako    działka    Nr  30/8,    położona      
w  obrębie  Zalewo nr 1, 
 

6) w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  
oznaczonej numerem  ewidencyjnym  gruntów  jako  działka  Nr 20/18,  położona     
w obrębie Zalewo nr 2, 
 

7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Zalewo w elementach 
wspólnych  budynku  oznaczonego  nr  41  w  miejscowości  Dobrzyki,  połączonego      
ze  zmianą  składu  lokalu  nr  2,  znajdującego  się  w  budynku  nr  41  w  miejscowości 
Dobrzyki, stanowiącego własność Gminy Zalewo, 
 

8) w  sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Zalewie, 
 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat z tym samym podmiotem,              
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy najmu 
pomieszczeń  znajdujących  się  w  budynku  na  działce  nr  35/8,  położonej w  obrębie 
Zalewo nr 2. 

 

  9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
         10. Sprawy różne. 
         11. Zamknięcie obrad. 
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek oddała głos Radnemu Janowi Lichacz. 
 
Radny  Jan  Lichacz  poinformował,  że  na  dzisiejszej  sesji  w sposób  szczególny  i  uroczysty 
chciałby  wyróżnić  i  wręczyć  uczniom  i  opiekunom  nagrody  za  osiągnięcia  na  szczeblu 
wojewódzkim. Są to uczniowie, którzy uzyskali wyróżnienia w konkursie plastycznym            
pt. ,,Zapobiegajmy Pożarom’’. Z tego względu na Sali znajduje się sześciu strażaków, którzy 
wręczą uczniom i opiekunom nagrody. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że w konkursie plastycznym ,,Zapobiegajmy 
Pożarom’’ prac zgłoszonych do finału Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez ogniwa 
Związku OSP RP wpłynęło 261 z 14 powiatów ( brak prac z powiatów: Działdowo, Ełk, Nowe 
Miasto Lubawskie, Pisz, Szczytno). Komisja przeprowadziła ocenę prac w dniu                    
16 lutego 2015r. w siedzibie ZOW ZOSPRP w Olsztynie i postanowiła wyróżnić następujące 
prace w różnych grupach wiekowych. W Grupie I – PRZEDSZKOLNEJ – oceniono 51 prac, 
wśród których wyróżniono jedną pracę  

• Michała Feliś – gm. Zalewo, pow. Iławski – Zespół Szkół w Dobrzykach. 
Natomiast w Grupie IV – GIMNAZJUM – oceniono 48 prac, wśród których wyróżniono dwie 
prace 

• Kasi Głozak – gm. Zalewo, pow. Iławski - Zespół Szkół w Dobrzykach. 
• Pauliny Tuzik – gm. Zalewo, pow. Iławski - Zespół Szkół w Zalewie. 

  
Na  koniec  Burmistrz  dodał,  że  łącznie  zakwalifikowano  25  prac  do  eliminacji  krajowych 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego, które zostały przekazane do ZG ZOSP RP           
w Warszawie. Wśród dwudziestu pięciu prac trzy prace są z gminy Zalewo. 
 

Następnie wręczono uczniom i opiekunom nagrody oraz dyplomy. 
 

Radny Jan Lichacz poinformował, że dla uczniów, którzy otrzymali wyróżnienia na szczeblu 
powiatowym nagrody i dyplomy zostaną wręczone w szkole na apelu. Następnie 
poinformował,  o  wielkim  sukcesie  gimnazjalistów  z  Zespołu  Szkół  w  Zalewie,  którzy  pod 
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opieką  Pani  Haliny  Kozakiewicz  wzięli  udział  w  konkursie „Rosswijające  wakacje  z  firmą 
Rossmann„, który został zorganizowany przez Firmę Rossmann. Dwudziestu uczniów            
z Gimnazjum z Zespołu Szkół w Zalewie znalazło się w ścisłym finale wygrywając dla całej 
dwudziestki oraz opiekuna dziesięciodniowe wakacje na kwotę nie mniejszą niż 60.000,00 zł. 
Opłata obejmuje wszystko od momentu wyjazdu z Zalewa  tj. opłatę za posiłki, hotel 
czterogwiazdkowy,  warsztaty  kulinarne  z  zakresu  sportu,  dziennikarstwa,  artystyczne  itp.             
Na  koniec  Radny  Jan  Lichacz  podkreślił,  że  jest  to  ogromny  sukces  młodzieży  i  opiekuna 
grupy z Zespołu Szkół w Zalewie. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek pogratulowała wszystkim i dodała, że warto zawsze 
próbować  bez  względu  na  to  czy  jest  to  małe  czy  duże  miasto.  Szanse  zawsze  dla 
wszystkich są równe.   
 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z VI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 11 marca 2015 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  VI  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie z  dnia  11 marca 2015r. głosowało 
13  Radnych, nikt nie był przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty. 
 
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z VII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 25 marca 2015r. 
 
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  VII zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie z  dnia  25  marca  2015r. głosowało    
13  Radnych, nikt nie był przeciw, 1 Radny wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty. 
 
 
 Ad. 5. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc marzec 2015r. przez komisje 
stałe:  Komisję  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych,  Komisję  Budżetu, 
Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję Bezpieczeństwa 
Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska oraz Komisję 
Rolnictwa, Handlu i Usług. 
 
Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych  Zofia  Witkowska 
poinformowała,  że  komisja  w  marcowym  posiedzeniu  zapoznała  się  ze  sprawozdaniem        
z działalności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie za 2014 rok                           
oraz ze  sprawozdaniem merytorycznym za I kwartał 2015r. wraz z uwzględnieniem 
informacji  z  przeprowadzonego  remontu  Sali  widowiskowej.  Sprawozdanie  to  przedstawiła 
Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie Fryderyka Małachowska. 
Sprawozdanie zostało przedstawione w sposób obrazowy, multimedialny i bardzo czytelny. 
Pani Dyrektor omówiła prowadzone bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży, które odbywają 
się w ciągu tygodnia tj. zajęcia teatralne, techniczne, wokalno-instrumentalne, nauka języka 
niemieckiego oraz zajęcia plastyczne. W zajęciach tygodniowych biorą udział dzieci                
i  młodzież,  których    jest  około  120.  Zostały  również  omówione  ciekawe  formy  spędzania 
wolnego czasu w okresie letnim i zimowym. Ponadto Pani Dyrektor omówiła szereg imprez 
organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Zalewie o charakterze 
podniosłym, charytatywnym, rozrywkowym oraz rekreacyjno-rozrywkowym. Przedstawiła 
także udział Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie w różnych konkursach, 
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festiwalach i tańcach na szczeblu nie tylko gminnym, ale i powiatowym oraz wojewódzkim 
gdzie dzieci i młodzież zdobywały wiele nagród. Dyrektor Fryderyka Małachowska 
przedstawiła siebie, jako gospodarza wielu imprez gminnych oraz powiatowych.  
Przedstawiła środki, jakie zostały pozyskane na kapitalny remont Sali widowiskowej          
oraz realizację małych projektów, jakie prowadzone są w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury 
w Zalewie. Dyrektor Fryderyka  Małachowska  podkreśliła, że wszystko to jest zasługą              
i  staraniom  władz  gminy,  jaki  i  pracowników  Urzędu  Miejskiego  w  Zalewie.  Na  przyszłość 
zwróciła  uwagę  na  podejmowanie  nowych  działań,  pozyskiwanie  środków  zewnętrznych, 
zwiększenie  aktywności  społecznej  i  współpracę  z  innymi  organizacjami.  Ponadto  komisja 
opiniowała przedłożone projekty uchwał.   
 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  i  Planowania  Jan 
Lichacz przedstawił informację o tematach zrealizowanych przez komisję w miesiącu marcu 
2015r. (Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony 
Środowiska  Andrzej  Małachowski  przedstawił  informację  o tematach zrealizowanych  przez 
komisję w miesiącu marcu 2015r. (Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa,  Handlu  i  Usług  Mirosław  Czyszek  odczytał  protokół         
z  posiedzenia  wyjazdowego  Komisji  Rolnictwa,  Handlu  i  Usług,  które  odbyło  się  w  dniu          
19  marca  2015r.  Ponadto  w  miesiącu  marcu  komisja  opiniowała  przedłożone  projekty 
uchwał. (Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Następnie Przewodniczący Komisji 
poinformował,  że  opracowywany  jest  przez  Pracownika  Referatu  Inwestycji,  Gospodarki 
Mieniem Komunalnym program przebudowy dróg na terenie gminy Zalewo wzorem 
przebudowy  drogi  gminnej  w  Makowie.  Przy  przebudowie  drogi  w  Makowie  gmina  Iława 
zastosowała metodę beton-asfalt. Metoda ta polega na tym, że na drogę wjeżdża potężna 
maszyna,  która  zbiera wierzchnią  warstwę  drogi  (  około  20 cm  )  i miesza  ją  z  cementem. 
Następnie układa ją, po czym na to wszystko wjeżdża wał i wałuje. Warstwa ta zostawiana 
jest  na  około  dwa  tygodnie  po  to  by  asfalt  związał  się  z  podłożem.  Po  dwóch  tygodniach 
nakładana jest cienka warstwa asfaltu. Pracownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem 
Komunalnym  policzył,  że  jest  to  koszt  około  40,00  zł  za  metr  kwadratowy  drogi  i  takim 
sposobem można by zacząć przebudowę dróg gminnych nie czekając i nie licząc na wielkie 
dofinansowania  z  Unii  Europejskiej.  Pracownik  Referatu  Inwestycji,  Gospodarki  Mieniem 
Komunalnym  przygotowuje  dokumentację  i robi przymiarki  do  pozyskania    dofinansowania   
z zewnątrz. Jeszcze nie wie, z jakich źródeł, ale ma nadzieję, że dofinansowanie znajdzie. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Mirosław Czyszek poinformował,            
że w budżecie gminy Zalewo na ten cel zaplanowane są środki. Ma nadzieję, że w bieżącym 
roku uda się wykonać, chociaż jedną drogę. Kolejność dróg w protokole nie jest 
przypadkowa, ponieważ dwie pierwsze drogi, które mają po około 1,5 km posiadają właściwą 
nawierzchnię. Na drogi te od wielu lat wysypywane było kruszywo, które nadaje                   
się  do  zmieszania  z  cementem.  Na  bazie  tych  dwóch  dróg  mając  doświadczenie  można 
będzie  przystąpić do najdłuższej drogi Urowo-Murawki-Urowo, która  ma prawie  5  km.          
Na koniec Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Mirosław Czyszek 
poinformował, że niektóre z wniosków umieszczone w protokole zostały wysłane do 
Powiatowego Zarządu Dróg a te, które nie zostały wysłane to prosił, aby je wysłać.  
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poinformował,  że  Komisja  Rolnictwa,  Handlu          
i  Usług  bardzo  zdecydowanie  w  protokole  wskazała  technologię  i  kolejność  wykonywania 
czynności. Na podstawie informacji, które usłyszał wyliczył, że 1000 metrów bieżących w tej 
technologii to koszt około 200.000,00 zł., a sama droga w Murawkach, o której wspominał 
Przewodniczący Komisji będzie kosztowała około 1.000.000,00 zł. W związku z powyższym 
Wiceprzewodniczący  zapytał,  że  wiedząc  o  tym,  że  fundusz  gminy  Zalewo  na  utrzymanie 
dróg  jest  niewielki  to  skąd  mają  pozyskać  środki  na  to  zadanie  oraz  w  jak  długim  okresie 
czasowym  trzeba by było ewentualnie wykonać remonty dróg.  
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Ad.  6.  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 
Sprawozdanie  obejmujące  okres  od  26  marca  2015r.  do  29  kwietnia  2015r.  przedstawił 
Burmistrz  Zalewa,  jednocześnie  poinformował  obecnych  o  spotkaniach  i  wyjazdach,  które 
odbył od ostatniej sesji oraz o liczbie zrealizowanych uchwał i wydanych zarządzeń. 
(Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
 
 
 Ad. 7. Wnioski i zapytania Radnych.                 
 

Radna Halina Krajnik oznajmiła, że nie zgadza się z opinią Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług 
w  sprawie  dróg.  Radna  zapytała  Komisję  czy  wizytowała  drogi  po  drugiej  stronie  Zalewa       
a szczególnie chodzi jej o przedłużenie drogi od ul. Sienkiewicza w Zalewie do Sadławek. 
Mieszka tam 10 rodzin, które dojeżdżających codziennie do pracy. Jeśli chodzi o odległość 
to drogą tą jeździ autobus szkolny, który robi koło. Zabiera on dzieci z kolonii Bajd, Sadławek 
i  Dajn,  po  czym  wraca  z  powrotem  do  Bajd  i  Zalewa  –  robi  10  km  w  jedną  stronę.  Jeśli 
autobus  jechałby  z  Zalewa  ul.  Sienkiewicza  do Bajd robiłby  dziennie o 6  km mniej.  Droga   
do Sadławek jest w bardzo złym stanie, ponieważ są wyboje. W ubiegłym roku była ona dwa 
razy remontowana, lecz po tygodniu było tam to samo. Droga ta została pominięta                
w  protokole  Komisji,  a  powinna  być  zapisana  jak  nie  w  pierwszej  kolejności  to  w  drugiej.  
Następną drogą jest droga z Sadławek do Dajn, o której ciągle wspomina i walczy bardzo 
długo. Na drodze tej są płyty betonowe, w których są straszne dziury. Drogi tej nie należy 
zrywać,  ale  wystarczy,  aby  płytę  betonową  zalać.  Będzie  to  o  wiele  mniejszy  koszt  jak  w 
przypadku innych dróg. Radna oznajmiła, że nie popuści tego i jeżeli zajdzie taka potrzeba to 
zawiezie Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług w te miejsca. Jeśli chodzi o drogę powiatową to 
załatwiła  to  w  ten  sposób,  że  zebrała  od  wszystkich  mieszkańców  Bajd,  Dajn  i  Sadławek 
podpisy i napisała wniosek, który przekazała dla Jarosława Piechotki do poparcia. Na koniec 
Radna  Halina  Krajnik  poinformowała,  że  droga  powiatowa  do  Morąga  nie  była  od  30  lat 
remontowana i zawsze jest pomijana.      
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek o godzinie 12:05 ogłosiła przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 12:20. 
 
 
Ad 8. 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  
2015 - 2031, 

 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  poinformował,  że  był  nieobecny  na  posiedzeniach  komisji, 
dlatego aby mógł spokojnie głosować zadał kilka pytań Pani Skarbnik. Po pierwsze oznajmił, 
że  dochody  w  2015r.  są  najniższe  w  stosunku  do  roku  2012  i  2013  a  wydatki  najwyższe.    
Po drugie poprosił, aby Pani Skarbnik wyjaśniła mu kwestię dotyczącą str. 3 w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Zalewo na lata 2015  - 2031, a mianowicie w 2015r. wydatki 
majątkowe wynoszą 6.114.745,00 zł. Co jest z tym związane?  
 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odpowiedziała, że wydatki majątkowe są wydatkami 
inwestycyjnymi, które znajdują się w załączniku nr 3 uchwały budżetowej.   
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Radny Tadeusz Kaczmarczyk zapytał, czy stać będzie na to gminę  i czy w związku z tym 
gmina będzie zaciągała kredyty.  
 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odpowiedziała, że są to wydatki, które zostały od początku 
uchwalone w projekcie budżetu. W tej chwili nie ma żadnych zmian do Wieloletniej Prognozy 
finansowej.   
 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  poinformował,  że  zadaje  pytania,  aby  być  zorientowanym,     
co  się  zmienia.  Następnie  oznajmił,  że  gdy  tylko  został  Radnym  zasugerował  i  prosił 
włodarzy, aby zmniejszać dług gminy przynajmniej o 1.000,000,00 zł rocznie. Radny wtedy 
mówił  o  2015  roku  natomiast  w  2015r.  nastąpił  wzrost  o  1.200.000,00  zł.  W  związku                 
z powyższym zapytał, czy do 2031 roku uda się spłacić dług. 
 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odpowiedziała, że dług jest tak rozpisany i tak gmina stara 
się go spłacać.  
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk zapytał czy nie można wcześniej spłacić zadłużenia. 
 
Skarbnik  Gminy Alina  Błażewicz odpowiedziała, że nie ponieważ wskaźniki na  to nie 
pozwalają.  
 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  poinformował,  że  jest  zaniepokojony  i  chciałby,  aby  w  2015 
roku dług już nie rósł.  
 
Skarbnik  Gminy  Alina  Błażewicz  odpowiedziała,  że  dług  nie  rośnie.  Obecnie  dokonane 
zmiany nie powodują wzrostu deficytu. 
 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  oznajmił,  że  wie,  ale  nie  chciałby,  aby  w  przyszłości  deficyt 
zwiększał się.  
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że od poprzedniej sesji nic się nie zmieniło, 
jeśli chodzi o poziom zadłużenia i deficyt gminy. Te zmiany, które są wykonywane robione   
są  wewnątrz  ustalonych  wskaźników.  Zadłużenie  gminy  będzie  rosło  i  o  tym  wielokrotnie 
publicznie  mówił.  Żeby  wykorzystać  pieniądze  z  Unii  Europejskiej  gmina  musi  posiadać 
wkład  własny.  Wkładu  własnego  z  dochodów  bieżących  nie  da  się  utworzyć,  ponieważ 
budżet jest bardzo ściśnięty i wszyscy o tym wiedzą. W tej sytuacji, aby realizować programy 
zewnętrzne  na  rzeczy  niezbędne  dla  gminy  Zalewo  takie  jak  woda  i  kanalizacja  będzie       
na wkład własny zaciągał kredyty i zadłużenie gminy będzie rosło a nie spadało                    
o 1.000.000,00 zł rocznie. Chyba, że wszyscy zebrani Radni i Sołtysi ustalą, że nie będzie 
inwestycji  w  gminie  i  nie  będzie  się  korzystać  z  pieniędzy  europejskich,  bo  faktycznie 
obsługiwanie programów europejskich  to  kłopot. Burmistrz oznajmił, że widział budżet            
z  poprzednich  lat  gdzie  gmina  Zalewo  brała  w  momencie,  kiedy  były  pieniądze  rocznie 
170.000,00 zł inwestycji za środki europejskie. W związku z tym poprosił Radnego Tadeusza 
Kaczmarczyka by przyjął to, jako jego stwierdzenie kategoryczne na tę kadencję, że będzie 
zwiększał  zadłużenie  gminy  Zalewo  na  wkład własny,  ponieważ  musi wykonać  inwestycje.                  
Na  te  inwestycje,  o  których  wspomniał  są  robione  dokumentacje  na  kwotę  300.000,00  zł. 
Inwestycje podstawowe takie jak woda, kanalizacja i drogi, które czekają są rzędu,           
jeśli  nie  kilkudziesięciu  milionów  złotych  to  kilkunastu.  Jest  XXI  wiek  i  jakie  są  wskaźniki        
w  gminie  Zalewo  każdy  wie.  Jeśli  nie  uda  się  tego  wykonać  przez  cztery  najbliższe  lata           
to  za  cztery  lub  osiem  lat  ktoś,  kto  będzie  zarządzał  gminą  Zalewo  będzie  musiał  to   
wykonać w 100% za pieniądze gminne. Więc jaki jest rachunek? Czy zrobić teraz za 30% 
wkładu własnego czy czekać aż za osiem lat trzeba będzie wykonać te inwestycje za 100% 
środków  gminnych.  Następnie  poinformował,  że  mieszkańcy  Jerzwałdu  nie  odpuszczą, 
ponieważ chcą mieć wodę. Burmistrz raz jeszcze poprosił Radnego Tadeusza 
Kaczmarczyka  by  to,  co  jest  mówione  na  sesjach  i  komisjach  i  nie  zostaje  zmieniane 
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przyjmować, jako pewne ustalenia chyba, że Radni uważają inaczej i nie będzie wykonywał 
żadnych  inwestycji,  zamknie  te  rozpoczęte  i  będzie  spłacał  kredyty  na  miarę  możliwości 
gminy.  Burmistrz  poinformował,  Radnego  Tadeusza  Kaczmarczyka,  aby  złożył  wniosek       
by szkoły z gminy Zalewo zamknęły się w subwencji oświatowej na szkolnictwo. Rząd dając 
oświatę  dla  samorządów  poinformował,  że  subwencja  oświatowa  pokryje  koszty  a  gmina     
do  subwencji    dopłaca  rok  w  rok  ponad  1.500.000,00  zł.  Burmistrz  zapytał,  czy  ciągle          
ma  to  powtarzać,  że  utrzymują  kadrę  nauczycieli  tylu  ilu  jest  zatrudnionych,  bo  muszą            
i  dawno  zapowiedzieli,  że  taki  kierunek  przyjmują.  Półtora  miliona  rocznie  z  wydatków 
bieżących  dokładane jest  do subwencji  oświatowej  zadania  rządowego,  które  zostało kilka   
lat temu przekazane dla gminy. Burmistrz na koniec poprosił, aby trzymać się realnie i nie 
przekazywać  informacji,  że  zadłuża  się  bezmyślnie  gminę  bez  końca.  Będziemy  zadłużać 
gminę dopóki będą pieniądze z Unii Europejskiej na wkład własny. Burmistrz będzie 
wnioskował o znalezienie pieniędzy z kredytów, dlatego że z dochodów własnych                
na to pieniędzy nie ma. I tak Pani Skarbnik założyła w Wieloletniej Prognozie  Finansowej,    
że rok rocznie 600.000,00 zł środków przekazywanych jest na spłatę kredytów.   
 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  oznajmił,  że  jest  starej  daty  i  uważa,  że  dobry  gospodarz 
najpierw liczy to, co ma, a później zastanawia się, na co środki wydać.               
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński odpowiedział, że cały czas mówi po gospodarsku. Jeśli nie 
zrobi inwestycji w tej kadencji to za osiem lat ktoś to będzie zarządzał gminą Zalewo będzie 
musiał zrobić to w 100% za pieniądze gminne.     
 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  stwierdził,  że  nie  podoba  mu  się,  że  dochody  są  mniejsze        
a wydatki większe. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że ten sposób podsumowania rozmowy nie 
podoba  mu  się.  Po  czym  oznajmił  raz  jeszcze,  że  za  kilka  lat  inwestycje  trzeba  będzie 
wykonać w 100% za pieniądze gminne.  
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  oznajmił,  że  poczuł  się  sprowokowany  słowami 
Radnego  Tadeusza  Kaczmarczyka.  Pracuje  w  radzie  cztery  lata  i  początkowo  wydawało     
mu  się  jak  czytał  cyfry,  że  jest  to  coś  niespotykanego  i  że  gmina  topi  się.  Kiedy  przyjrzy       
się funkcjonowaniu gminy i rady bliżej to wcale tak nie jest. Wiceprzewodniczący                 
nie wyobraża sobie żeby rada gospodarowała funduszami dostępnymi i  tymi, które można 
uzyskać  na  zasadzie,  jaką  proponuje  Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk.  Przez  cztery  lata  nie 
zdołaliby zrealizować żadnych inwestycji bez środków pomocowych, które są i będą 
dostępne w najbliższych latach. Rada mogłaby pozostawić gminę Zalewo w stanie stagnacji, 
a tego przyszłe pokolenia  by radnym nie wybaczyli. Jeszcze jedną rzeczą, którą stwierdził 
Wiceprzewodniczący jest to, że ze wszystkich wskaźników, jakie radni otrzymują                   
w  projektach  uchwał  w  sprawie  zmiany  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  i  w  sprawie 
zmian w budżecie gminy Zalewo wynika, że gospodarka ta prowadzona jest niemal 
wzorowo.  Mało  tego,  Wiceprzewodniczący  przywołał  ponownie  swoje  słowa  z  poprzedniej 
sesji, kiedy stwierdził, że gdyby Regionalna Izba Obrachunkowa miała, chociaż cień 
wątpliwości i chociaż w jednym procencie przyznałaby rację Radnemu Tadeuszowi 
Kaczmarczykowi nie wydano by pozytywnej opinii do zatwierdzenia budżetu gminy.              
A  przecież  kontrole  z  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  odbywają  się,  co  roku  również 
między  okresami  sprawozdawczymi  i  nigdy  nie  stwierdzono  żadnych  nieprawidłowości.     
Tak, więc Wiceprzewodniczący zaapelował, aby zaufać działaniom Pani Skarbnik, ponieważ 
gospodarka finansowa gminy Zalewo prowadzona jest profesjonalnie. Natomiast to, że spłaty 
długów zaciąganych na cele inwestycyjne są  w okresie długookresowym to taka jest 
praktyka  i  przepisy  samorządów  w  Polsce.  Nie  można  rocznie  spłacić  3.000.000,00  zł 
zadłużenia skoro przepis pozwala spłacić 1.200.000,00 zł i tego nikt nie przeskoczy.          
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Radny Tadeusz Kaczmarczyk podał przykład dotyczący poprzednich czterech lat, że kwota 
zadłużenia gminy w 2012 roku wynosiła 8.949.000,00 zł a w 2013 roku 8.777.000,00 zł. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poinformował, Radnego Tadeusza Kaczmarczyka, 
że gmina może spłacać rocznie tyle zadłużenia na ile pozwalają przepisy. Nie może dojść    
do tego, aby w ciągu pięciu lat spłacić cały dług.  
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że na sali jest około sześciu nowych 
Sołtysów,  dlatego  tez  chciałby  pewne  rzeczy  wyjaśnić.  Przez  minione  cztery  lata  gmina 
Zalewo  otrzymała  w  spadku  z  poprzedniej  kadencji  zadłużenie  z  lat  poprzednich  i  gdyby, 
jako gmina przez minione cztery lata nie wykonaliby ani jednej inwestycji gmina spłaciłaby 
całe zadłużenie z lat poprzednich. Wykonano inwestycji przez cztery lata na kwotę 
17.000.000,00 zł, z czego około 9.000.000,00 zł to pieniądze zewnętrzne a reszta środków   
to pieniądze gminne. Gdyby nie zrobili ani jednej inwestycji, nie wydawali żadnych środków    
i  nie  stworzyli  funduszy  sołeckich  to  spłaciliby  zadłużenie  poprzedników  i  mieliby  bilans 
zerowy.  Tylko  nic  z  tych  rzeczy,  które  znajdują  się  na  terenie  gminy  Zalewo  nie  byłoby 
zrobione. Burmistrz poinformował, że jeżeli będzie miał szansę wykonać kanalizację za 30% 
lub  40%  kosztów,  a  resztę  środków  otrzymać  z  zewnątrz  to  stanie  na  głowie  i  zrobi  to.        
Ale żeby otrzymać te 30% lub 40% to nie ma tyle dochodów własnych i musi wziąć kredyty – 
to  jest  właśnie  gospodarskie  rozumowanie.  Burmistrz  oznajmił,  że  poinformował  o  tym 
wszystkim ze względu na obecność na sesji nowych sołtysów. Starzy sołtysi wiedzą            
jak przez minione cztery lata dyskutowano nad każdą wydaną złotówką. Burmistrz 
poinformował  Radnego  Tadeusza  Kaczmarczyka,  że  rozumnie  jego  podejście  gospodarne     
i bardzo się cieszy. Jest w porównywalnym wieku i dotykał wielu rzeczy w minionej historii. 
Burmistrz  uważa,  że  to,  co  robią  w  układzie  poprzedniej  kadencji  starają  się  realizować 
mądrze.  Burmistrz  podkreślił,  że  na  wszystkich  zebraniach  sołeckich  szanuje  i  podziwia 
gospodarność mieszkańców i rozsądek w podejmowanych uchwałach na zebraniach 
sołeckich. W ubiegłym roku na konsumpcję mieli kilka procent środków, a wszystko              
to na  jego apel przeznaczali na inwestycje.  Świadczy to o  wielkiej odpowiedzialności               
i  gospodarności  o  której  ciągle  powtarza  na  zebraniach  sołeckich.  Na  koniec  Burmistrz 
poinformował,  że  słowa  Radnego  Tadeusza  Kaczmarczyka  zabolały  go,  Panią  Skarbnik, 
Wiceprzewodniczącego oraz innych, ponieważ nikt bezmyślnie nie zadłuża gminy Zalewo.     
 
 
Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek 
poddała uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 

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

 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015r, 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
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Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

3) w  sprawie  wprowadzenia  zmian  w  Uchwale  Nr XI/90/11  Rady  Miejskiej  w  
Zalewie z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami będącymi własnością Gminy, w tym w szczególności zasad 
nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania 
nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Zalewo, 

 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że proponowane zmiany dotyczą 
ustanowienia służebności przesyłu oraz służebności gruntowej. Celem zmian jest 
usprawnienie  systemu  obciążania  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Zalewo 
prawem służebności przesyłu poprzez: 

• skrócenie czasu realizacji wniosku w chwili obecnej trwa to około dwóch miesięcy,  
• ułatwienie procedury ustanawiania w/w prawa polegającego miedzy innymi na braku 

konieczności  sporządzania  operatu  szacunkowego,  za  którego  wykonanie  gmina 
ponosi koszty oraz każdorazowego podejmowania uchwał, 

• naliczenie  wysokości  opłaty  z  tytułu  obciążenia  nieruchomości  prawem  służebności 
przesyłu na podstawie Zarządzenia Burmistrza Zalewa ( stawki określone                
na podstawie analizy rynku oraz dotychczas sporządzonych operatów 
szacunkowych). 

W związku z tym naliczenie wysokości opłaty i podpisanie umowy przygotowującej 
Burmistrza do podpisania aktu notarialnego będzie czynnością, którą wykona na podstawie 
Zarządzenia i przygotowanych wcześniej dokumentów. Tyczy to również prawa służebności 
obciążania nieruchomości prawem służebności gruntowej, czyli nie tylko przejazd i przechód, 
ale  również  służebność  gruntową  na  inne  czynności  wynikające  z  dobrego  sąsiedztwa.       
Na koniec Burmistrz oznajmił, że obowiązują dotychczasowe  stawki, które wcześniej Rada 
Miejska  w  Zalewie  zatwierdziła.  Te  stawki,  które  będą  w  Zarządzeniu  nie  będą  na  pewno 
niższe od stawek podejmowanych poprzednio. Będzie to analiza zarówno dotychczasowych 
operatów szacunkowych z wyceny jak i również stawek stosowanych w gminach sąsiednich.  
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

4) w    sprawie    wyrażenia    zgody    na    zbycie    nieruchomości    niezabudowanej  
oznaczonej numerem   ewidencyjnym   gruntów   jako  działka  Nr 30/7,  
położona  w  obrębie Zalewo nr 1, 

 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  poinformował,  że  jest  to  bardzo  korzystny  proces,  który 
udało  się  dzięki  życzliwości  właścicieli  nieruchomości  sąsiednich  wyprostować  koszmarnie 
wyglądającą geodezyjnie ul. Słoneczną w Zalewie. Burmistrz wyraził wielką satysfakcję, że 
właściciele tych nieruchomości zgodzili się dokupić do swoich parcel działki, które de facto 
nie mają walorów budowlanych natomiast uporządkują one ciąg komunikacyjny przy                  
ul. Słonecznej. Był to postulat zgłaszany wielokrotnie przez radnych. Burmistrz oznajmił, że 
podobna historia jest z ul. Zieloną i ma nadzieję, że w najbliższym czasie do porozumieją się                
z  właścicielami  nieruchomości  i  uzyskają  taki  sam  kształt  jak  na  ul.  Słonecznej,  który 
odpowiada widokowi drogi.      
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Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

 

5) w    sprawie    wyrażenia    zgody    na    zbycie    nieruchomości    niezabudowanej  
oznaczonej numerem  ewidencyjnym  gruntów  jako  działka  Nr 30/8,  położona  
w  obrębie  Zalewo nr 1, 

 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

 

6) w  sprawie    wyrażenia    zgody    na    zbycie    nieruchomości    niezabudowanej  
oznaczonej numerem  ewidencyjnym  gruntów  jako  działka  Nr 20/18,  
położona  w obrębie Zalewo nr 2, 
 
 
 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował, że kilka lat temu sprzedano działkę Nr 20/16 z oświadczeniem, że jest dostęp 
do  drogi  publicznej.  Okazało  się,  że  dostępu  do  drogi  nie  ma  w  związku,  z  czym  zaszła 
konieczność  wytyczenia  drogi  dojazdowej  do  działki  Nr  20/16.  Na  skutek  tego  podziału 
powstała  działka  Nr  20/18  która  jest  własnością  gminy  Zalewo.  Właściciel  posesji  działki     
Nr  20/2  wyraził  chęć  zakupienia  tej  działki  celem  poprawienia  gospodarowania  na  tym 
obiekcie. W związku z tym, że działka ta przylega do nieruchomości Nr 20/2 zasadnym jest 
by działkę tę sprzedać właśnie tej osobie fizycznej.   

 
 
 

    

Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

7) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  udziału  Gminy  Zalewo  w  elementach 
wspólnych budynku oznaczonego nr 41 w miejscowości Dobrzyki, 
połączonego ze zmianą składu lokalu nr 2, znajdującego się w budynku nr 41 w 
miejscowości Dobrzyki, stanowiącego własność Gminy Zalewo, 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował,  że  w  miejscowości  Dobrzyki  znajduje  się  lokal  usługowy,  który  dzierżawiła 
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Gminna  Spółdzielnia  SCH  w  Zalewie.  W  związku  z  tym,  iż  skończył  się  okres  dzierżawy 
wpłynęły dwa wnioski od osób fizycznych o wykupienie tego lokalu. Lokal stanowi własność 
gminy Zalewo, udział gminy w całym obiekcie wynosi 0,56 m 2 i gmina sprzedaje swój udział 
w całej nieruchomości. Przed sprzedażą lokalu należało ponownie wykonać inwentaryzację 
gdyż osoba fizyczna wykupując udział w lokalu chciała wykupić strych, który jest częściowo 
zagospodarowany  przez  tę  osobę  po  to  by  prawnie  zagospodarować  tę  część,  która  już 
faktycznie  została  zagospodarowana.  W  tym  celu  wykonano  inwentaryzację  i  okazało  się,   
że strych zajmuje powierzchnię 63 m2 i w tej wielkości 0,56 m 2 jest własnością gminy. Gmina 
sprzedaje swój udział w strychu tzn. klatkę schodową i część zinwentaryzowaną w strychu. 
Pozostaje  samoistny  lokal  usługowy  na  dole.  Kierownik  Referatu  Inwestycji,  Gospodarki 
Mieniem Komunalnym Jan Michalewski poinformował, że pytali potencjalnych oferentów czy 
są zainteresowani wykupem części udziału w strychu - osoby te oświadczyły, że nie są tym 
zainteresowane. Wejście na strych jest tylko i wyłącznie od lokalu mieszkalnego 
zajmowanego przez osobę fizyczną. Jest to trudność w związku, z czym potencjalni 
kandydaci nabycia lokalu usługowego stwierdzili, że strych nie jest im potrzebny. W związku, 
z czym zasadne było dokonanie jeszcze raz inwentaryzacji, przeliczenie udziałów                   
i sprzedaży części gminnej łącznie z powierzchnią strychu. Lokal zostanie sprzedany            
w  odrębnym  postepowaniu  (przetargu  nieograniczonym)  a  strych  jest  sprzedawany,  jako      
na polepszenie gospodarowania osoby fizycznej, która już tam mieszka.        
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

 

8) w  sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Zalewie, 
 
 
 

 
 

Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 

 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 10 lat z tym samym 
podmiotem, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, kolejnej umowy 
najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku na działce nr 35/8, położonej 
w obrębie Zalewo nr 2. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował, że uchwała dotyczy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdrowie         
w  Zalewie.  Osoba  prowadząca  Niepubliczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Zdrowie  w  Zalewie 
zwróciła  się  do  gminy  z  wnioskiem    by  przedłużyć  umowę  najmu  o  10  lat,  ponieważ              
da  jej  to  pewne  poczucie  stabilności  do  rozpoczęcia  pewnych  inwestycji.  Umowa  najmu 
dotyczy tylko części lokali znajdujących się w tym obiekcie.  
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Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  dodał,  że  umowa  trzy  letnia,  którą  był  władny  podpisać 
upływa 30 kwietnia 2015r., czyli jutro.  
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Ad. 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
 
Radny Mirosław Czyszek poinformował Radną Halinę Krajnik, że Komisja Rolnictwa, Handlu 
i Usług wizytowała te drogi, o których wspomniała. Byli w Dajnach, Palestynie a także jechali 
drogą od ul. Sienkiewicza do Sadławek i drogi te sprawdzili. Policzyli nawet ilość 
gospodarstw,  które  mieszczą  się  przy  drodze  i  stwierdzili,  że  przy  drodze  są  tylko  cztery 
gospodarstwa.  Droga  jest  używana  głównie  przez  autobusy,  dlaczego  a  dlatego  że  jest         
w dobrym stanie po kilkuletnich remontach. Co roku droga ta jest remontowana, dosypywane 
jest  kruszywo  i  jest  w  dobrym  stanie.  Autobus  korzysta  z  tego  i  jeździ  na  skróty.  Radny 
podejrzewa, że firma, która przewozi dzieci kalkulując dowóz nie kalkulowała tej drogi tylko 
dojazd  do  Dajn  drogą  asfaltową  przez  Bajdy.  To  jest  właściwa  droga  dla  autobusu,  czyli 
droga  asfaltowa.  Nie  jest  prawdą,  że  jest  to  6  km  więcej  tylko  może  3  km  lub  4  km.           
Jest to w gestii kierowców autobusów, ponieważ nie  muszą tą drogą jeździć. Droga              
ta  jest  bardzo  długa  i  ze  względu  na  tę  długość  komisja  zaproponowała,  aby  wykonać           
ją  w  późniejszej  kolejności.  Jeśli  chodzi  o  płyty  -  jumby  do  Dajn  to  jest  to  nawierzchnia 
betonowa i nie ma tam kolein, nic się nie dzieje, ale są miejscowe ubytki betonu, które należy 
uzupełnić. Jest to sukcesywnie wykonywane. Radny Mirosław Czyszek nie widzi 
konieczności, aby w pierwszej kolejności na drodze tej wykonać asfalt. W pierwszej 
kolejności należy wykonać te drogi, na które co roku wydawane są setki tysięcy złotych na 
profilowanie. Po położeniu nawierzchni asfaltowej profilowanie odpada i będą oszczędności 
w budżecie z tytułu mniejszego wydatku na profilowanie. Jest to sprawa złożona i kolejność 
trzeba przyjąć. Droga powiatowa do Dajn i Myślic wymaga uzupełnienia kruszywem pobocza 
w nawierzchni też są dziury.  
 
Radna Halina Krajnik powiedziała, że co innego jest, jeśli drogą tą jeździ się codziennie, a co 
innego, jeśli przejedzie się nią raz.   
   
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  powrócił  do  dyskusji,  jaka  wywiązała  się  przed 
podjęciem uchwały numer jeden. Wiceprzewodniczący oznajmił, że kwestia wydatków           
i  dochodów  jest  monitorowana  na  bieżąco.  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  nie  spuszcza 
uchwał budżetowych z oka. Za chwilę dokumenty dotyczące budżetu i zmian, które zostały 
uchwalone  na  sesji trafią  do  Regionalnej  Izby Obrachunkowej  i  gdyby organ ten miał  cień 
wątpliwości, co do prawidłowości prowadzenia przez gminę gospodarki budżetowej 
natychmiast byłaby interwencja. Tak to odbywa się proceduralnie i uważa, że nie ma, czego 
się obawiać natomiast wszystkie inne uchwały są również na bieżąco monitorowane przez 
służby wojewody. Były już przykłady również w tej kadencji, że niektóre rozstrzygnięcia były 
zwracane do uzupełnienia i poprawek po to by wszystko to było zgodne z prawem.          
 
 
Ad. 10. Sprawy różne. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, Wiceprzewodniczącego Rady Edwarda 
Całkę, że otrzymał z Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywną opinię dotyczącą 
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zalewo za 2014r. Jest również po trzech 
kontrolach  tyczących  nie  nieistotnych  naruszeń  prawa  w  sensie  preambuły  uchwały  tylko 
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finansów.  Były  to  kontrole  z  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych,  dotacji  z  administracji 
rządowej  z  budżetu  państwa  od  Wojewody  i  kontrola  z  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej, 
która trwała ponad miesiąc. Burmistrz z ogromną satysfakcją poinformował, że otrzymywał 
od  osób  kontrolujących w  obecności  referatów a  przede  wszystkim  referatu  Pani  Skarbnik 
bardzo pozytywne oceny funkcjonowania Urzędu. Jest to wielka nagroda a zarazem 
satysfakcja, ponieważ zarządzamy pieniędzmi publicznymi i jeżeli kontrolujący mówi,          
że bardzo dobrze to funkcjonuje w urzędzie to lepszej nagrody otrzymać nie mógł.                 
Gdy  przeprowadzano  kontrole  z  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  Pani  poinformowała    
go,  że  tak  pozytywnej  kontroli  dawno  nie  miała.  Jest  to  bardzo  miłe,  że  wszystko  starają     
się swoją kadrą organizować.  
Następnie Burmistrz poinformował, że nie tak dawno oberwał za to, że od tygodnia             
na drodze powiatowej leży zdechły lis i nikt z urzędu nie przyjechał go sprzątnąć. W związku     
z  tym  polecił  wystosować  pismo  do  Zarządców  Dróg,  na  które  otrzymali  jednoznaczną 
odpowiedź potwierdzającą to, co powiedziała Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Jendernalik, że za stan dróg jest odpowiedzialna 
struktura samorządowa w zależności od kategorii drogi. Za drogi gminne odpowiada             
w  naszym  przypadku  Burmistrz  i  podległe  mu  jednostki  a  w  przypadku  powiatu  i  dróg 
wojewódzkich odpowiada za to zarządca drogi. Zarząd Dróg Wojewódzkich odpisał na pismo 
natomiast  na  pismo  od  powiatu  jeszcze  odpowiedzi  nie  ma.  Następnie  Burmistrz  odczytał 
pismo  z  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w  Olsztynie  Rejon  Dróg  Wojewódzkich  w  Elblągu         
(  pismo  to  stanowi  załącznik  nr  5  do  niniejszego  protokołu).  Burmistrz  oznajmił,  że  jak 
otrzyma pismo od Zarządu Dróg Powiatowych to wyśle do wszystkich Sołtysów kopie pism    
z  danymi  i  numerami  telefonów.  Każdy  odpowiada  za  swój  region  i  ma  w  określonej 
odpowiedzialności określony teren. Jest jednoznaczna odpowiedź, że za stan tego, co dzieje 
się  na  drogach  odpowiedzialne  są  właściwe  organy  odpowiednich  poziomów  samorządów 
terytorialnych.       
 
Radna Teresa Jakubiec zgłosiła uszkodzenie zadaszenia w świetlicy wiejskiej                        
w miejscowości Półwieś.   
 
Przewodniczący Osiedla Centrum Jan Gamrat poinformował, że złożył wniosek do budżetu   
o boisko oraz o ukończenie chodnika na ul. Sienkiewicza. Złożył również pismo do Starostwa 
Powiatowego  w  Iławie  dotyczące  wody,  która  stoi  na  drodze  przed  dwoma  budynkami         
na ul. Sienkiewicza naprzeciw domu pogrzebowego, na które otrzymał z powiatu negatywną 
odpowiedź w związku z brakiem środków w budżecie na ten cel. Obiecywano, mu że jesienią 
zostaną  zamontowane  w  tym  miejscu  burzówki,  których  nie  ma  do  tej  pory.  Najtańszym 
rozwiązaniem  byłoby  zalanie  dołków masą  bitumiczną.  Następnie  Przewodniczący Osiedla 
Centrum Jan Gamrat poinformował, że chce wyrównać boisko w związku, z czym poprosił 
Burmistrza, aby sfinansował koszt jego wyrównania.   
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że wizytował na ul. Sienkiewicza                      
na wysokości kaplicy w miejscach, w których zalewane są budynki. Jest pseudo burzówka 
tzn.  są  kratki  ściekowe,  które  odprowadzeń  nie  mają.  Oglądali  to  w  poprzedniej  kadencji        
z Wicestarostą i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych i zastanawiali się, co z tym zrobić,   
a  jednak  uzyskano  od  zarządcy  drogi  odpowiedź  negatywną,  ponieważ  nie  ma  środków       
na  ten  cel.  Burmistrz  oznajmił,  że  niestety  droga  ta  jest  w  zarządzie  dróg  powiatowych            
i  to  Oni  nią  zarządzają.  Jeśli  chodzi  o  boisko  poinformował,  że  Przewodniczący  Osiedla 
Centrum zgłosił mu tę sprawę i zgodził się z tym, że boisko ze skrzyżowania ul. Sienkiewicza 
i ul. Piaskowej zostanie przeniesione na górkę gdzie są wądoły przy GPZ w stronę torowiska. 
Burmistrz oznajmił, że  słowa  nie  zmienia i decyzja  jest taka,  że wystąpił do Agencji 
Nieruchomości  Rolnej  o  kawałek  ziemi,  którą  Przewodniczący  Osiedla  wskazał.  Dostaną 
ziemię, ponieważ nie ma ona walorów budowlanych i wyrównają ją. Burmistrz zadeklarował, 
że wykona to tylko poprosił jeszcze o drobinę cierpliwości. Jeśli chodzi o chodnik                 
na ul. Sienkiewicza to kilkakrotnie informował, że nie zrobi chodnika donikąd, ponieważ nie 
ma na to pieniędzy i słowa te nadal podtrzymuje.        
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Radna Halina Krajnik zgłosiła sprawę dotyczącą wyjazdu z parkingu naprzeciw starej apteki 
na  ul.  Kolejowej.  Przez  nasadzenia  krzewów  (  iglaków)  nie  widać  jadących  samochodów.    
W związku z powyższym poprosiła, aby przyciąć krzewy by była lepsza widoczność jezdni.   
 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  na  wstępie  przeprosił  Burmistrza,  po  czym  poinformował,       
że jako Radny jest niezadowolony ze zbyt małych dochodów a dużych wydatków.               
Nie  krytykuje  poczynień  Burmistrza  i  całej  poprzedniej  Rady  za  takie  czy  inne  posunięcia. 
Nie  krytykuje  również  inwestycji  z  dodatkiem  Unii  Europejskiej.  Burmistrz  dobrze  przed 
chwilą powiedział że nie ma pieniędzy i nie będzie robił chodnika i tu należy niekiedy o tym 
pomyśleć.  Różnica  pomiędzy  wydatkami  w  roku  2015  a  2016  wynosi  3.000.000,00  zł.          
w związku z tym nie można parę zadań, rzeczy poprzerzucać. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała,  że  jeśli  Burmistrz  wykonuje  jakąś 
inwestycję  to  nie  jest jego  widzimisię tylko  jest ona  wykonywana  na  prośbę mieszkańców.    
W  związku  z  tym  radny    musiałby  zwrócić  się  w  stronę  mieszkańców  i  poinformować  ich,     
że gmina nie będzie wykonywała pewnych inwestycji.     
 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  poinformował,  że  każdy  zgłasza  wnioski  by  coś  wykonać         
a Burmistrz w niektórych przypadkach powinien odpowiedzieć, że nie, ponieważ nie ma na to 
pieniędzy. Z niektórych zadań można zrezygnować tak jak rezygnacja z oświetlenia 
(solarów) w Jerzwałdzie za 80.000,00 zł. Czy w związku z tym coś się stało?   
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że to nie jest tak, że na dwudziestu 
zebraniach  sołeckich  postulaty  mieszkańców  obiecuje  na  ,,tak’’.  Na  zebraniach  sołeckich 
również mówi ,,nie’’ w takich sytuacjach, które są niemożliwe do wykonania w tym roku lub 
są nieuzasadnione.   
 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  oznajmił,  że  jeśli  takie  słowa  będzie  słyszał  od  Burmistrza       
to zawsze będzie go podziwiał i chwalił.  
 
 
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 (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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