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BR 0002/13/11 
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr XIII/11 
 Z XIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 21 września  2011 r. 
od godz. 10.00 do godz. 13.30 

 
 
 

z następującym porządkiem posiedzenia:  
 
 

 
1. Otwarcie obrad Sesji. 
2.   Sprawdzenie kworum. 
3. Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  

z  dnia 28 czerwca 2011 r. 
4. Przyjęcie  protokołu  z  XII  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie                                  

z  dnia 11 sierpnia 2011 r. 
5. Odczytanie Protokołu pokontrolnego Nr V Komisji Rewizyjnej                                  

z dnia 16 września 2011 r. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady 

Miejskiej w Zalewie. 
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                  

w Zalewie za 2010 r. 
8. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc sierpień br. przez 

komisję stałą -  Komisję  Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 
9. Wnioski i zapytania Radnych. 
10. Podjęcie uchwał: 
 

1)  w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo              
na lata 2011-2019 wprowadzonej Uchwałą Nr VI/26/11 Rady 
Miejskiej w Zalewie  z dnia 25 lutego 2011 r. 

2)  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
3)  w  sprawie:  powołania  Zespołu  uprawnionego  do  przedstawienia 

Radzie Miejskiej opinii o kandydatach na ławników do Sądu 
Rejonowego w Iławie w kadencji 2012-2015. 

4)  w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu 
Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą                         
w Ostródzie. 

5)  w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

6)  w sprawie:  wyrażenia zgody  na  obciążenie działki  nr 24  położonej                   
w obrębie    Pozorty, nieodpłatną i bezterminową służebnością 
przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego użytkownika 
rybackiego jeziora Pozorty 
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7)  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki położonej                
w obrębie Zalewo, gm. Zalewo. 

8)  w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki położonej               
w obrębie Kupin, gm. Zalewo. 

9)  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 232/26 położona           
w obrębie Zalewo 1. 

10) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 232/27 położona           
w obrębie Zalewo 1. 

11) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 232/30 położona 
w obrębie Zalewo 1. 

12) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 232/31 położona 
w obrębie Zalewo 1. 

 
 

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

 
  
 
Ad 1. i 2. Otwarcie obrad Sesji i sprawdzenie kworum. 
 
Obrady  XIII  zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  10.00 
Pani Iwona Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała Radnych, 
Burmistrza Zalewa, pracowników Urzędu, Sołtysów, zaproszonych gości oraz 
przedstawicieli prasy. Następnie przechodząc do punktu 2. porządku obrad 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że po sprawdzeniu - zgodnie z listą obecności - na 
sali znajduje 14 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania 
prawomocnych  uchwał.  Później  przedstawiła  porządek  obrad,  proponując  zdjęcie 
dwóch  uchwał  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 232/30 położonej w obrębie Zalewo 
1 oraz w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem 
ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  232/31  położonej  w  obrębie  Zalewo  1,  jak 
również  wprowadzenie  do  porządku  obrad  trzech  uchwał  w  sprawie:  dokonania 
zmian w treści załącznika do Uchwały Nr IV/11/10 Rady Miejskiej w Zalewie                                
z  dnia  29  grudnia  2010r.  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki                                  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2011, uchwały 
w  sprawie:  dokonania  zmian  w  treści  załącznika  do  Uchwały  Nr  IV/9/10  Rady 
Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  29  grudnia  2010r. 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 na rok 2011” oraz uchwały w sprawie w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo 
(Przedszkole Miejskie w Zalewie ). 
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Następnie poddała pod głosowanie nowy porządek posiedzenia, który po zmianach 
obejmował n/w punkty: 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Sprawdzenie kworum. 
3. Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  

z  dnia 28 czerwca 2011 r. 
4. Przyjęcie  protokołu  z  XII  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie                                  

z  dnia 11 sierpnia 2011 r. 
5. Odczytanie Protokołu pokontrolnego Nr V Komisji Rewizyjnej                       

z dnia 16 września 2011 r. 
6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady 

Miejskiej w Zalewie. 
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej               

w Zalewie za 2010 r. 
8. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc sierpień br. przez 

komisję stałą -  Komisję  Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 
9. Wnioski i zapytania Radnych. 
10. Podjęcie uchwał: 
 

1) w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo              
na lata 2011-2019 wprowadzonej Uchwałą Nr VI/26/11 Rady Miejskiej  
w Zalewie  z dnia 25 lutego 2011 r. 

2) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
3) w sprawie: powołania Zespołu uprawnionego do przedstawienia Radzie 

Miejskiej opinii o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego                 
w Iławie w kadencji 2012-2015. 

4) w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu 
Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie. 

5) w  sprawie:  poboru  podatków  w  drodze  inkasa,  określenia  inkasentów                
i wynagrodzenia za inkaso. 

6) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  obciążenie  działki  nr  24  położonej                   
w obrębie   Pozorty, nieodpłatną i bezterminową służebnością 
przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego użytkownika 
rybackiego jeziora Pozorty 

7) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki położonej                
w obrębie Zalewo, gm. Zalewo. 

8) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki położonej               
w obrębie Kupin, gm. Zalewo. 

9) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  232/26  położona           
w obrębie Zalewo 1. 

10) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  232/27  położona           
w obrębie Zalewo 1. 

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

12) w sprawie: dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały                      
Nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 29 grudnia 2010r.                  
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 na rok 2011”. 

13)  w  sprawie:  ustalenia  opłat  za  świadczenia  przedszkola  publicznego 
prowadzonego przez Gminę Zalewo ( Przedszkole Miejskie w Zalewie). 

 
11.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych 
12.  Sprawy różne. 
13.  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  XI  zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie                                  
z  dnia 28 czerwca 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    XI  zwyczajnej 
Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z  dnia 28 czerwca 2011r. głosowało 14 Radnych, nikt 
nie był przeciw  i nikt się nie wstrzymał od głosu. 
 
 
 
Ad  4.  Przyjęcie  protokołu  z  XII  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie                                  
z  dnia 11 sierpnia 2011 r. 
 
Analogicznie jak w poprzednim punkcie 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    XII  nadzwyczajnej  Sesji  Rady 
Miejskiej  w  Zalewie  z    dnia11  sierpnia  2011  r.  głosowało  14  Radnych,  nikt  nie  był 
przeciw  i nikt się nie wstrzymał od głosu. 
 
 
 
Ad 5. Odczytanie Protokołu pokontrolnego Nr V Komisji Rewizyjnej z dnia 16 
września 2011 r. 
 
Powyższy protokół odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Jesionka 
i stanowi on załącznik do niniejszego protokołu. 
Do obrad sesji dołączyła Radna Zofia Witkowska 
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Ad  6.  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami 
Rady Miejskiej w Zalewie. 
 
 
Powyższą informację obejmująca okres od 28 czerwca do 21 września 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. 
 
 
Ad  7.  Sprawozdanie  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej               
w Zalewie za 2010 r. 
 
Sprawozdanie  to  zostało  odczytane  przez  Kierownika  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  w  Zalewie  Panią  Jolantę  Skrzypiec  i  stanowi  załącznik  do  niniejszego 
protokołu. 
 
 
Ad  8.  Informacja  o  zrealizowanych  tematach  za  miesiąc  sierpień  br.  przez 
komisję stałą -  Komisję  Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 
 

Na  wstępie  Przewodnicząca  Komisji  poinformowała,  że  przedmiotem  uwagi 
członków Komisji było przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku 
szkolnego pod względem organizacyjnym, technicznym, a także pod kątem tego czy 
w szkołach zatrudniani są emeryci. Co raz więcej młodych ludzi z pełnymi 
kwalifikacjami do pracy w szkole poszukuje zatrudnienia. Stąd też  należało zbadać 
czy nasze szkoły nie stwarzają możliwości zatrudnienia takich osób. 

 
Po powrocie Komisja wysnuła następujące wnioski: 

 
- Zespół Szkół w Borecznie – uwag brak. Przewodnicząca Komisji stwierdziła, 

że placówka jest przygotowana na wysokim poziomie. 
 

- Zespól Szkół w Dobrzykach – placówka również przygotowana bardzo dobrze, 
uwagi dotyczyły odmowy zatrudnienia młodej osoby z pełnymi kwalifikacjami, 
podczas gdy zatrudnienie w szkole znajduje 1 emeryt.  

 
- Szkoła  Podstawowa  w  Bartach  –  przygotowanie  szkoły  do  nowego  roku 

szkolnego wywarło bardzo dobre wrażenie, brak zastrzeżeń. 
 

- Przedszkole  Miejskie  w  Zalewie  –  Tu  Przewodnicząca  Komisji  uwag  miała 
więcej. Stwierdziła Ona, że budynek wymaga bardzo dużych nakładów 
finansowych. Ponadto niezbędny jest Jej zdaniem, z uwagi na bezpieczeństwo 
dzieci,  chodnik  dla  pieszych,  przynajmniej  wzdłuż  całego  płotu  przy  małej 
szkole. Zwróciła uwagę na to, że rodzice dowożą dzieci do szkoły, 
przedszkola samochodami, podjeżdżają autokary szkolne, podczas ulew 
powstaje błoto, tworzą się kałuże. Wszystko to stanowi zagrożenie dla dzieci.  
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- Zespół Szkół w Zalewie – tu Komisja stwierdziła, że szkoła ta jest 
niedoinwestowania. Teren zaś na jej tle wypada wspaniale. Podobnie jak w ZS 
w Dobrzykach w Zespole Szkół w Zalewie zatrudnienie znajduje 1 emeryt. 

 
Kończąc  już  Przewodnicząca  Komisji  stwierdziła,  że  placówki  oświatowe  na 

terenie gminy Zalewo pod względem technicznym i organizacyjnym są 
przygotowane. Komisja natomiast wnioskować będzie o zatrudnienie przynajmniej 
jednego psychologa (dla wszystkich szkół) oraz o to, z uwagi na duże dysfunkcje 
u dzieci, by w każdej szkole był logopeda. 

 
 
Ad  9.Wnioski i zapytania Radnych. 
 
- Pan Edward Całka – przypomniał, że na sesji w czerwcu zwracał się z prośbą o 
wystąpienie do WIOŚ o udostępnienie wyników kontroli wysypiska śmieci w Półwsi. 
Do tej pory nie uzyskał informacji w tym zakresie.  
 
- Pan Jan Lichacz – wnioskował o zabezpieczenie środków pieniężnych na Osiedla, 
które nie dysponują żadnymi środkami w przeciwieństwie do sołectw, które 
korzystają  z  funduszy  sołeckich  oraz  o  ustawienie  pojemników  z  logo  „Czystego 
Środowiska” do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Zespołu Szkół w Zalewie.  
 
- Pani Zofia Witkowska – wnioskowała o zabezpieczenie w przyszłorocznym 
budżecie środków finansowych na zatrudnienie psychologa i logopedy.  
 
-  Pan  Mirosław  Czyszek  –  wnioskował  o  wycięcie  drzew  i  krzaków  na  drodze 
Girgajny – Mazanki oraz oczyszczenie rzeki Dąbrowa na danym odcinku. 
 
-  Pani  Iwona  Parzyszek  Przewodnicząca  Rady  –  w  związku  ze  zgłaszanymi 
wnioskami  poprosiła  o  to,  by  wnioskodawcy  przedstawiali  je  w  formie  pisemnej  do 
biura rady. 
 
- Pan Jan Gamrat – zaproponował by zaprosić na sesję Komendanta Powiatowego 
Policji w sprawie remontu budynku Posterunku Policji w Zalewie oraz ponowił swój 
wniosek z zebrania sołeckiego o przywrócenie autobusu z Zalewa do Iławy w soboty 
i niedziele. 
 
Ad 10. Podjęcie uchwał: 

 
1) w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo  na  lata 

2011-2019  wprowadzonej  Uchwałą  Nr  VI/26/11  Rady  Miejskiej    w  Zalewie                  
z dnia 25 lutego 2011 r. 

 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  15  osób,  nikt  nie  był 
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
2) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. 

 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  15  osób,  nikt  nie  był 
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 



 7 

 
3) w sprawie: powołania Zespołu uprawnionego do przedstawienia Radzie 

Miejskiej  opinii  o  kandydatach  na  ławników  do  Sądu  Rejonowego  w  Iławie                
w kadencji 2012-2015. 

 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  14  osób,  nikt  nie  był 
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
4) w  sprawie:  przyjęcia  zmian  do  Statutu  Związku  Gmin  Regionu  Ostródzko  – 

Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie. 
 

Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  15  osób,  nikt  nie  był 
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

5) w sprawie: poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów                        
i wynagrodzenia za inkaso. 

 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  14  osób,  nikt  nie  był 
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
6) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  obciążenie  działki  nr  24  położonej  w  obrębie   

Pozorty,  nieodpłatną  i  bezterminową  służebnością  przejazdu  i  przechodu  na 
rzecz każdoczesnego użytkownika rybackiego jeziora Pozorty. 

 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  15  osób,  nikt  nie  był 
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
7) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki położonej w obrębie 
Zalewo, gm. Zalewo. 

 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  15  osób,  nikt  nie  był 
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
8) w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki położonej w obrębie 
Kupin, gm. Zalewo. 

 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  15  osób,  nikt  nie  był 
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
9) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  oznaczonej  numerem 

ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 232/26 położona w obrębie Zalewo 1. 
 

Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  14  osób,  nikt  nie  był 
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
10) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  oznaczonej  numerem 

ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 232/27 położona w obrębie Zalewo 1. 
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Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  14  osób,  nikt  nie  był 
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
11) w sprawie: dokonania zmian w treści załącznika do Uchwały Nr IV/11/10 Rady 

Miejskiej   w Zalewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  dla  Gminy 
Zalewo na rok 2011. 

 
 

Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  15  osób,  nikt  nie  był 
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

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

Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  29  grudnia  2010r.  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 na rok 2011”. 

 
Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  15  osób,  nikt  nie  był 
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
13)  w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego 

prowadzonego przez Gminę Zalewo ( Przedszkole Miejskie w Zalewie). 
 
Uchwał ta wzbudziła najwięcej kontrowersji, ponieważ nie była 
przedyskutowana podczas posiedzeń Komisji. Część Radnych była zgodna co 
do tego, że uchwała ta powinna być skonsultowana z rodzicami. Jest to trudny 
temat  i  odbija  się  szerokim  oddźwiękiem  społecznym.  O  wyjaśnienia  do  tej 
uchwały poproszona została Pani Teresa Truszkowska – Dyrektor Przedszkola 
Miejskiego w Zalewie. Odpowiadając na pytania Radnych poinformowała Ona, 
że do tej pory opłatę za przedszkole stanowił ryczałt w kwocie 138 zł 
miesięcznie  za  dzieci 3-4  letnie  oraz 50%  tego  ryczałtu płaciła  grupa  starsza. 
Odrębną należność stanowiły opłaty za wyżywienie. Stawki ujęte w dzisiejszej 
uchwale oparto o analizę stawek ustalonych w innych przedszkolach. W świetle 
wyjaśnień udzielonych przez Panią Dyrektor niektórzy Radni wyrażali pogląd, że 
z  rodzicami  należy  rozmawiać,  ale  w  tym  przypadku  niekoniecznie.  Pan  Jan 
Lichacz  zwrócił  uwagę,  że  podejmując  tę  uchwałę  rodzice  będą  płacili  za 
przedszkole mniej niż dotychczas, a Burmistrz Pan Marek Żyliński zasugerował, 
by  Radni  wzięli  pod  uwagę  to,  że  gmina  będzie  musiała  więcej  dopłacać  do 
przedszkola. Możliwe, że trzeba będzie rozważyć zwiększenie stawek 
zawartych w dzisiejszej uchwale. Pan Jan Lichacz zaznaczył, że stawki muszą 
być niskie, bo rodzice po 5 godz. zabiorą dzieci z przedszkola, zostanie 1  – 2 
dzieci. Gmina zmuszona będzie wówczas w większym stopniu dotować  
przedszkole. Jego zdaniem lepiej, by stawki były niższe, bo będzie więcej dzieci 
z  przedszkola  korzystać.  W  trakcie  dyskusji,  wskutek  wniosku  Pana  Pawła 
Jesionki, Radni doszli do wniosku, że należy tę uchwałę zdjąć z porządku obrad 
i przedyskutować ją na Komisjach. Powstał problem czy nad uchwałą głosować 
czy przyjąć wniosek Pana Pawła Jesionki w powyższej sprawie. Radca prawny 
wyjaśnił,  że  uchwała  ta  została  podczas  dzisiejszej  sesji  wprowadzona  do 
porządku  w związku  z  czym  Radni  powinni zgodnie  z  własnym przekonaniem 
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głosować za przyjęciem jej lub przeciw jej przyjęciu. Natomiast Burmistrz 
stwierdził, że wniosek Pana Jesionki jest wnioskiem najdalej idącym                           
i należy go przyjąć, tzn. zdjąć uchwałę z porządku obrad. W tej sytuacji Radni 
zdecydowali, że będą głosować nad wnioskiem Pana Pawła Jesionki.  
 
Za  zdjęciem  z  porządku  obrad  uchwały  w  sprawie  ustalenia  opłat  za 
świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Zalewo                   
(  Przedszkole  Miejskie  w  Zalewie)    głosowało  15  Radnych,  nikt  nie  był 
przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. 

 
 
 
Ad 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych 
 

Udzielając  odpowiedzi  na  pytanie  Pana  Edwarda  Całki  dotyczące  kontroli 
wysypiska śmieci przez WIOŚ Burmistrz poinformował, że Urząd Miejski otrzymał 
pismo z  WIOŚ, które informowało, o tym, że  PUK Ostróda zostało ukarane 
mandatem i otrzymało zalecenia pokontrolne. Gmina zalewo nie była stroną w tej 
sprawie więc tych zaleceń nie otrzymała do wiadomości. Jeżeli Pan Edward Całka 
jest nadal zainteresowany ta sprawą to Burmistrz obiecał wystąpić do WIOŚ o ich 
przesłanie. 

Odnosząc się do prośby Pana Jana Lichacza o umieszczenie kontenerów do 
selektywnej  zbiórki  śmieci  przy  Zespole  Szkół  w  Zalewie  Burmistrz  oznajmił,  że 
przewiduje kompleksowe podejście do tego tematu. W tym roku było bardzo dużo 
interwencji  w  tej  sprawie.  Oznacza  to,  że  w  budżecie  gminy  należy  zaplanować 
większe  środki  na  ten  cel.  Do  tematu  tego  Burmistrz  zapowiedział  powrót.  Jeżeli 
chodzi natomiast o fundusz osiedlowy, to nie ma podstaw prawnych do stworzenia 
takiego funduszu. Zapowiedział, że będzie dążył do zapewnienia                             
w przyszłorocznym budżecie pewnych środków dla osiedli. Zasugerował możliwość 
zapisania pewnych zgłoszonych przez Osiedla przedsięwzięć inwestycyjnych                   
w budżecie.  

Przechodząc  do  wniosku  Pani  Zofii  Witkowskiej  dotyczącego  zatrudnienia 
psychologa i logopedy obiecał, że zajmie się tym tematem, ale będzie wiązał się on 
z zabezpieczeniem w budżecie środków na etaty.  

Również  w  sprawie  wniosków  zgłoszonych  przez  Pana  Mirosława  Czyszka 
Burmistrz  zapowiedział  przedsięwzięcie  odpowiednich  kroków  –  wystąpienie  do 
RZGW i Powiatowego Zarządu Dróg  z odpowiednimi pismami. 

Kończąc już Burmistrz poinformował Pana Jana Gamrata, że rozmawiał                  
z Komendantem na temat Posterunku Policji w Zalewie. Jeżeli to go 
usatysfakcjonuje może zwrócić się jeszcze raz w tej sprawie. Poinformował 
również, że gmina niestety nie może partycypować w kosztach remontu budynku 
Posterunku Policji. Natomiast sprawa kursowania autobusów jest sprawą 
odpowiedniej analizy opłacalności wykonywanej przez przewoźników. Jeżeli jest to 
opłacalne przewozy  takie  przewoźnik  organizuje,  a  jeżeli nie  to  z nich  rezygnuje.  
Burmistrz obiecał jednak, że będzie do tego tematu w rozmowach z przewoźnikami 
wracać.   
 
Ad 12. Sprawy różne. 
 
W sprawach różnych głos kolejno zabierali: 
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- Pani Dorota Obszańska – prosiła o interwencję w sprawie kursowania autobusów 
do  Jaśkowa.  Obecnie  do  miejscowości  dojeżdża  tylko  jeden  autobus.  Jest  to 
bardzo  uciążliwe  dla  mieszkańców.  Druga  prośba  dotyczyła  przygotowania  przez 
ZGK zestawienia kosztów wywozu nieczystości płynnych przez ten Zakład (cennik). 
Będąc przy temacie ZGK głos zabrał Burmistrz informując o planach 
przekształcenia  Zakładu  w  spółkę  prawa handlowego.  Wspomniał  też,  że  jest  już 
po dwóch turach rozmów, a w październiku planuje kolejne spotkanie w tej sprawie 
(skanalizowanie gminy przy współudziale partnerstwa publiczno – prywatnego).  
 
- Pani Zofia Witkowska – wnioskowała o urządzenie parkingu dla rodziców 
przywożących  dzieci  do  małej  szkoły.  Zaproponowała  wykorzystanie  placu  przy 
blokach poprzez jego utwardzenie lub wyłożenie płytkami. Przed 8.00 przy szkole 
jest bardzo niebezpiecznie – część dzieci przychodzi pieszo. Wyraziła nadzieję, że 
wiosną uda się taki parking wykonać. 
 
- Pan Paweł Jesionka – wnioskował o rozważenie możliwości uruchomienia 
dodatkowego autobusu dowożącego dzieci do Zespołu Szkół w Borecznie. Dzieci z 
Gubławek i Wieprza muszą bardzo wcześnie wstawać by dojechać do szkoły. 
Burmistrz  odnosząc  się  do  wniosku  Pana  Pawła  Jesionko  wyjaśnił,  że  będzie  to 
bardzo  trudne  i  uzależnione  od  kondycji  budżetu  gminy.  Burmistrz  chciałby  o  ile 
będzie to możliwe dodatkowy kurs uruchomić na trasie Gubławki, Wieprz, Jaśkowo. 
 
 
-  Pan  Jan  Gamrat  Przewodniczący  Osiedla  –  po  raz  kolejny  poruszył  sprawę 
składowania  eternitu  –  mieszkańcy  chcieliby  wiedzieć  czy  są  dotacje  na  ten  cel                 
i gdzie można do magazynować ( w tym zakresie Burmistrz zwracając się do Pani 
Katarzyny Jendernalik – Kierownika Referatu  Gospodarki Przestrzennej  – polecił 
przygotowanie  szczegółowej  inwentaryzacji).    Kolejne  sprawy  dotyczyły  naprawy 
schodów  oraz zabezpieczenia, wkopania lun wmurowania bramek na boisku przy 
ulicy Sienkiewicza. 
  
- Pan Edward Całka – poruszył kilka spraw. Najpierw złożył podziękowania 
Przedsiębiorstwu  Usług  Komunalnych  w  Zalewie  za  prace  wykonane  w  porcie 
żeglarskim  oraz  Panu  Pawłowi  Romaszko  za  to  co  robi  dla  dzieci.  Poinformował 
również, że  zerwała się lina od dźwigu w związku z czym Pan Paweł Romaszko 
prosi o przeniesienie blaszaków w miejsce uprzednio ustalone. Dalsze 
spostrzeżenia  Pana  Edwarda  Całki  dotyczyły  sprzątania  targowiska  -  w  ostatni 
czwartek przekonał się, że prace ZGK  nie są podejmowane na tyle wcześnie, by 
zapobiec rozwiewaniu śmieci przez wiatr. Następnie zwrócił uwagę  na nielegalne 
wysypisko śmieci przy ul. Sienkiewicza i na te, że kontenery do selektywnej zbiórki 
śmieci  nie  są  kontenerami  na  odpady  komunalne.  Na  zakończenie  wspomniał 
jeszcze o tym, że do tej pory właściciele działki przy bloku przy ul. Żeromskiego jej 
nie uporządkowali. Przez całe lato działka ta znajdująca się w centrum miasta nie 
była koszona, ponadto jest zaśmiecona.  Zaproponował, by wpłynąć na właścicieli 
tej  nieruchomości w powyższym zakresie lub obciążenie kosztami porządkowania. 
Burmistrz  odnosząc  się  do  prośby  dotyczącej  przeniesienia  blaszaków  w  porcie 
poinformował, że w okolicy nie ma odpowiedniego dźwigu, który mógłby to zrobić. 
Poza tym koszt jego wynajęcia byłby bardzo duży.  
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-  Sołtys  Sołectwa  Duba  –  Pani  Bożena  Martyka  –  podziękowała  Panu  Małetce, 
Panu Brejcie za wykonane prace, Zakładowi Gospodarki Komunalnej za 
profilowanie  dróg,  podziękowała  również  za  wykonanie  huśtawki  na  placu  zabaw 
oraz zwróciła się z prośbą o wykonanie zatoczki przy przystanku autobusowym.  
 
-  Pan  Jan  Lichacz  –  w  imieniu  mieszkańców  Osiedla  40  -  Lecia  podziękował 
wszystkim zaangażowanym w wykonanie placu zabaw na tym Osiedlu. 
 
-  Pan  Mirosław  Stańczyka  –  Kierownik  ZGK  w  Zalewie  –  korzystając  z  okazji, 
odnosząc  się  do  poruszonej  przez  Pana  Edwarda  Całkę  sprawy  porządkowania 
targowiska poinformował, że przyjrzał się tym pracom i stwierdza, że 
porządkowania  targowiska  nie  można  rozpocząć  wcześniej  niż  o  godz.  12.00  – 
13.00,  z  uwagi  na  to,  że  handlujący  nadal  przebywają  na  placu.  Rzeczywiście                
w ostatni czwartek tak się złożyło, że był silny wiatr i śmieci rozwiał. 
 
-  Pani  Bożena  Galik  –  zwróciła  się  z  prośbą  do  Kierownika  ZGK  o  naprawienie 
drogi – Pan Kierownik zapewnił ją, że w najbliższym czasie Zakład się tym zajmie.  
 
Na zakończenie spraw różnych Burmistrz Pan Marek Żyliński poinformował, że do 
15 października można składać wnioski do budżetu, a Przewodnicząca Rady Pani 
Iwona  Parzyszek  zaprosiła  obecnych  na  imprezę  plenerową  „Pożegnanie  lata”  – 
Burmistrz ufundował żurek, a Radni Rady Miejskiej grochówkę. 
 
 
Ad 13.Zamknięcie obrad. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek 
o godz. 13.30 zamknęła XIII 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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