
BR. 0002/14/11 
  
  
  
                                                       PROTOKÓŁ Nr XIV/11 
                                  z XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 
                                                        z dnia 7 października 2011 r. 
                                                   od godz. 14.00 do godz. 14.20 
  
  
  
                                         z następującym porządkiem posiedzenia:  
  
  
1.   Otwarcie obrad sesji. 
2.   Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3.   Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał: 
  
        1)  w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/97/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21  
             września 2011 r. 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: zmiany uchwały Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 21  
      września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.   

4.   Sprawy różne. 
5.   Zamknięcie obrad. 
  
  
Ad 1. i 2. Otwarcie obrad Sesji, sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
       Obrady XIV nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła o godzinie 14.00 
Pani Iwona Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała Radnych, 
Burmistrza Zalewa, Sekretarz oraz pracowników Urzędu. Następnie przechodząc do punktu 
2.  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  stwierdziła,  że  po  sprawdzeniu  -  zgodnie  z  listą 
obecności - na sali znajduje się 15 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do 
podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
 
Ad 3. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały: 
 
Przewodnicząca Pani Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz  przedstawiła projekt uchwały  
 

1. w  sprawie:  zmiany  uchwały  Nr  XIII/97/11  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  21 
września  2011  r.  w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Zalewo na lata 2011-2019 wprowadzonej Uchwałą Nr VI/26/11 Rady Miejskie w 
Zalewie z dnia 25 lutego 2011 r.  

 
Skarbnik  Gminy  Pani  Alina  Błażewicz  poinformowała,  iż  w  uchwale  z  dnia  21  września 
2011r.  w  sprawie:  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo  na  lata  2011-
2019 wkradł się błąd w podziale dochodów na dochody bieżące i majątkowe. W załączniku 
nr 1 i nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej była wstawiona kwota dochodów bieżących w 
wysokości  18.536.719,58  zł  a  winna  być  to  kwota  18.531.553,58  zł.  Natomiast  kwota 
dochodów majątkowych wynosiła 4.018.023,00 zł. a winna być to kwota 4.023.189,00 zł. W 
związku z tymi błędami w ciągu 30 dni musimy dokonać poprawy tej uchwały.  
Radny Pan Paweł Jesionka zapytał, z czego wynikną błąd. 



Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz odpowiedziała, że był to błąd rachunkowy. 
(Zakwalifikowała dochody do bieżących zamiast do majątkowych.)  
 
Przewodnicząca Pani Iwona Parzyszek w związku z brakiem uwag poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów „przeciw” i 
wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. 
 
Przewodnicząca Pani Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz  przedstawiła projekt uchwały  
 

2. w  sprawie:  zmiany  uchwały  Nr  XIII/98/11  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  21 
września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.   

 
Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz poinformowała, iż są to takie same zmiany jak przy 
uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2011-2019. 
Radny Mirosław Czyszek zapytał, czego dotyczą te dochody. 
Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że wynika to z decyzji Wojewody, który 
przyznał refundację 20% wydatków z funduszu sołeckiego, które ponieśliśmy w 2010 r. W 
tym roku natomiast otrzymaliśmy zwrot i  w związku z tym, iż wydatki były ponoszone w 2010 
roku  dzieliły  się  na  wydatki  bieżące  i  majątkowe.  Analogiczne  Wojewoda  zwrócił  nam 
dochody  bieżące  i  majątkowe.  Przez  nieuwagę  zakwalifikowała  wszystko  do  dochodów 
bieżących. 
 
Przewodnicząca Pani Iwona Parzyszek w związku z brakiem uwag poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
„Za” podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przy braku głosów „przeciw” i 
wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. 
 
 
  Ad 4. Sprawy różne. 
 
Radna Pani Elżbieta Blonkowska poinformowała, że ma problem w jednym z gospodarstw 
w  Jerzwałdzie.  Na  słupie  energetycznym  znajduje  się  duże  bocianie  gniazdo  w  związku  z 
czym grozi niebezpieczeństwo, że słup w każdej chwili może się zawalić. Właściciel 
gospodarstwa  na  którym  stoi  ten  słup  zgłosił  się  z  tą  sprawą  do  Zakładu  Energetycznego 
gdzie poinformowano go, że powinien zgłosić to do Parku.  Chciałaby uzyskać informację, do 
kogo ma się zgłosić z tą sprawą. 
Radna  Pani  Halina  Krajnik  powiedziała,  że  miała  podobną  sytuację  u  siebie.  Zakład 
Energetyczny wykonał tą sprawę ale w przeciągu dwóch lat. Była odsyłana także do Parku a 
z  Parku  do  Zakładu  Energetycznego.  Nie  ustąpiła  więc  w  końcu  przyjechali  z  Zakładu 
Energetycznego w Iławie i zrobili metalowe obramowanie na gniazdo wokół słupa.     
Przewodnicząca Pani Iwona Parzyszek poprosiła, aby po sesji radni pozostali na Sali. 
Radny  Pan  Paweł  Jesionka  zapytał,  o  realizację  dwóch  przedsięwzięć  w  miejscowości 
Boreczno tj. ogrodzenia Zespołu Szkół, miejsca parkingowego w centrum 
Burmistrz Marek Żyliński poprosił o przedstawienie informacji na temat ogrodzenia Zespołu 
Szkół Pana Jana Michalewskiego, a na temat miejsca parkingowego w centrum Panią Annę 
Grzeszczak.  
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Pan Jan 
Michalewski poinformował, że w chwili obecnej czekają na pozwolenie na budowę.  
Kierownik Rozwoju Lokalnego Pani Anna Grzeszczak powiedziała, że jeśli chodzi projekt 
na  zagospodarowanie  centrum  czyli  o  zatokę  parkingową  to  są  na  etapie  oczekiwania  na 
umowę. Wszystko wskazuje na to że wniosek uzyska dofinansowanie. W przyszłym roku na 
wiosnę na pewno rozpoczną się prace.   



 
   Ad 5. Zamknięcie obrad. 
  
     Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  Pani  Iwona  Parzyszek  o 
godz. 14.20 zamknęła obrady XIV nadzwyczajnej sesji 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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