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OR.0002.14.2015 
 
 
 

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

z dnia 16 września 2015 r. 
od godz. 11.00 do godz. 13.15 

 
 

Proponowany porządek obrad 
 

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

z  dnia 24 czerwca 2015 r. 
4. Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                          

z dnia 9 lipca 2015 r. 
5. Przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                          

z dnia 6 sierpnia 2015 r.  
6. Informacja  o  zrealizowanych  tematach  za  miesiąc  czerwiec  2015  r.  przez  komisje 

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

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

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

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

 

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

3) w sprawie uchwalenia  Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                
w Zalewie, 
 

4) w  sprawie  powołania  zespołu  opiniującego  kandydatów  na  ławników  do  Sądu 
Rejonowego w Iławie w kadencji 2016-2019, 
 

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań                
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zalewo, 
 

6) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu miasta Zalewa obejmującego działki gruntu 
położone w obrębie geodezyjnym Zalewo, 
 
 

7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów    jako  działka  Nr  5/9,  położonej  w  obrębie 
Półwieś, 
 

8) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  zabudowanej  oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów    jako  działka  Nr  132/4,  położonej  w  obrębie 
Urowo, 

9) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  zabudowanej  oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów    jako  działka  Nr  32/1,  położona  w  obrębie 
Zalewo nr 2, 
 

10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat z tym samym podmiotem, 
po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  10  lat,  kolejnej  umowy  dzierżawy 
części nieruchomości określonej numerem ewidencyjnym 288/1, położonej              
w obrębie Zalewo nr 2. 
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10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
11. Sprawy różne. 
12. Zamknięcie obrad.   

                  
 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady  XIV  zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  11.00  Iwona 
Parzyszek  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Zalewie.  Powitała  Burmistrza  Zalewa,  Panią 
Sekretarz,  Panią  Skarbnik,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy,  pracowników 
Urzędu, Radnych, Przewodniczących Osiedli, Sołtysów, Radnych Powiatowych, 
Komendanta Powiatowego Policji w Iławie insp.  Krzysztofa Konert, Kierownika Posterunku 
Policji w Zalewie asp. szt. Artura Ryll,  przedstawicieli mediów oraz zaproszonych gości.  
 
 

Ad 2.  Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek stwierdziła, że na sali znajduje 
się 13 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.  
 
W  związku  z  brakiem  propozycji  zmian  do  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  Iwona 
Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad.    

 
Za  przyjęciem  porządku  obrad  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
W tym miejscu Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek oddała głos zaproszonym gościom. 
 
Komendant  Powiatowy  Policji  w  Iławie  insp.  Krzysztof  Konert  poinformował,  że  przyjechał    
na dzisiejszą sesję w dwóch sprawach. Pierwsza z nich to sprawa osobowa, a mianowicie 
przedstawił  wszystkim  obecnym  na  Sali  nowego  Kierownika  Posterunku  Policji  w  Zalewie 
asp.  szt.  Artura  Ryll.  Następnie  oznajmił,  że  Pan  Artur  Ryll  ma  16  lat  służby  i  pracował          
w pionie prewencji, był dzielnicowym, a przez ostatnie lata pracował, jako policjant zespołu 
kryminalnego w Komisariacie Policji w Suszu. Jest policjantem doświadczonym                       
więc  ma  nadzieję,  że  spełni  jego  oczekiwania.  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Iławie       
insp. Krzysztof Konert poinformował, że wkrótce wystąpi z wnioskiem do Burmistrza Zalewa    
Marka Żylińskiego o wydanie opinii na temat nowego Kierownika Posterunku Policji                
w  Zalewie.  Pan  Artur  Ryll  pracuje  w  Posterunku  Policji  w  Zalewie  już  dwa  miesiące                 
i Burmistrz może wydać wstępną opinię czy ta osoba jest godna stanowiska                         
by być Kierownikiem Posterunku Policji w Zalewie. Drugą sprawą są podziękowania              
za wsparcie finansowe, które od Burmistrza Zalewa oraz Rady Miejskiej w Zalewie otrzymuje 
Posterunek Policji w Zalewie są to rzeczy czasami drobne, ale bardzo potrzebne. Posterunek 
Policji w strukturze policji jest na końcu ogniwa i czasami te dofinansowanie                        
jest niewystarczające, ale dzięki pomocy Rady Miejskiej i zaangażowaniu Burmistrza Marka 
Żylińskiego Posterunek Policji w Zalewie może funkcjonować prawidłowo i właściwie. 
Ostatnim  zakupem  był  zakup  w  systemie  pół  na  pół  tj.  (połowę  kosztów  pokryła  policja,          
a drugą połowę pokrył samorząd gminy Zalewo) samochodu Opel Corsa. Jest to najnowszy, 
nowo  oznakowany  pojazd  w  powiecie  iławskim.  Komendant  Powiatowy  Policji  w  Iławie      
insp. Krzysztof Konert podkreślił, że bardzo się cieszy, że samochód ten będzie 
funkcjonował w Zalewie. Samochód ten w chwili obecnej stoi przed urzędem, więc w czasie 
przerwy każdy będzie mógł go zobaczyć. Na koniec pogratulował raz jeszcze Kierownikowi 
Posterunku  Policji  w  Zalewie  asp.  szt.  Arturowi  Ryll  awansu  i  ma nadzieję,  że  spełni             
on oczekiwania wszystkich mieszkańców Zalewa i przełożonych.          
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Kierownik  Posterunku  Policji  w  Zalewie  asp.  szt.  Artur  Ryll  poinformował,  że  Komisariat 
Posterunku  Policji  w  Zalewie  jest  zawsze  otwarty.  Jak  co  niektórzy  zauważyli  pracuje          
On w różnych godzinach, ponieważ nie boi się interwencji i zabezpieczenia imprez 
masowych. Następnie poinformował, że jeśli są jakieś problemy jest gotowy na to, aby o nich 
porozmawiać.  Na  koniec  dodał,  że  chciałby,  aby  jego  współpraca  z  Urzędem  Miejskim          
w Zalewie układała się jak najlepiej.  
 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                       
z  dnia 24 czerwca 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  XI zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie z  dnia  24 czerwca 2015r. głosowało     
13  Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty. 
 
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 9 lipca 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 XII nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie z  dnia   9 lipca 2015r. głosowało       
13  Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty. 
 
Ad. 5. Przyjęcie protokołu z XIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 6 sierpnia 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  XIII nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie z  dnia 6 sierpnia 2015r. głosowało 
13  Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty. 
 
 
Ad.  6.  Informacja  o  zrealizowanych  tematach  za  miesiąc  czerwiec  2015  r.  przez 
komisje  stałe:  Komisję  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury i  Spraw  Społecznych, Komisję 
Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję Rolnictwa 
Handlu i Usług oraz Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej 
i Ochrony Środowiska. 
 
Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Oświaty, Kultury  i Spraw  Społecznych    Zofia Witkowska 
przedstawiła  informację  o  tematach  zrealizowanych  przez  komisję  w  miesiącu czerwcu 
2015r. (Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  i  Planowania  Jan 
Lichacz przedstawił informację o tematach zrealizowanych przez komisję w miesiącu 
czerwcu 2015r. (Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 
 
Wiceprzewodniczący  Komisji  Rolnictwa,  Handlu  i  Usług  Jan  Gal  przedstawił  informację          
o  tematach  zrealizowanych  przez  komisję  w  miesiącu  czerwcu  2015r.  (Załącznik  nr  3           
do niniejszego protokołu). 
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Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony 
Środowiska  Andrzej Małachowski przedstawił informację  o tematach zrealizowanych przez 
komisję w miesiącu czerwcu 2015r. (Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
 
 
Ad.  7.  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 
Sprawozdanie obejmujące okres od  24 czerwca 2015r.  do 16 września  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 5 do niniejszego protokołu). 
 
 
 Ad. 8. Wnioski i zapytania Radnych.                 
 

Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poprosił  Burmistrza  Zalewa  Marka  Żylińskiego 
oraz odpowiednie służby aby spróbowali zaradzić problemowi, jaki narodził się na wjeździe   
z  drogi  519  między  blokami  nr  10  i  nr  16  przy  ul.  Żeromskiego  w  Zalewie.  Na  drodze            
tej  został  wypłukany  żużel  i  nastąpiło  załamanie  jezdni.  Wiceprzewodniczący  oznajmił,         
że otrzymał zgłoszenia, że przy zjeżdżaniu z tego wjazdu dwa samochody zostały              
już uszkodzone. Następnie  korzystając z  okazji, że w gronie zaproszonych  gości  na sesję 
obecna  była  Pani  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Bartach  Dorota  Skorupka-Skorupska 
Wiceprzewodniczący zapytał ją, co się dzieje z działalnością Uczniowskiego Klubu 
Sportowego  Zefir  w  Bartach.  Radnych  dochodzą  informację  nie  tylko  ze  strony  rodziców,    
ale i tutejszego środowiska, że nie odbywają się zajęcia na wodzie z młodzieżą. W bieżącym 
roku  UKS  Zefir  nie  występował  także  o  żadną  dotację  na  swoją  działalność,  a  uczestnicy 
tego klubu, czyli młodzi żeglarze nie uczestniczyli w żadnej imprezie żeglarskiej 
organizowanej w Ekomarinie. Wiceprzewodniczącego Rady Edwarda Całkę martwi 
szkoleniowa  działalność  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego,  ponieważ  zaprzepaszcza  się 
dorobek  dotychczasowy,  a  przez  trzy  lata  jednak  było  coś  robione.  Ostatnią  sprawą  było 
zapytanie  do  Radnego  Powiatowego  o  cząstkowy  remont  poszerzania  drogi  powiatowej         
z  Bajd  do  Myślic.  Aktualnie  na  tym  odcinku,  który  został  wylany  nowym  asfaltem,  czyli,          
na  którym  położono  nową  nakładkę  butimiczną  są  poszerzane  i  utwardzane  pobocza.               
W  związku  z  remontem  tej  drogi  Wiceprzewodniczący  zapytał  czy  planowany  jest  dalszy 
remont tej drogi w kierunku do końca granicy Gminy Zalewo. Następnie Wiceprzewodniczący 
poinformował Radnego Powiatowego, że dwa lub trzy tygodnie temu na portalach 
społecznościowych była toczona dyskusja, która jego, jako mieszkańca gminy Zalewo nieco 
zaniepokoiła.  Tematyka  tej  dyskusji  dotyczyła  rzekomego  występowania  okolicznych  gmin     
z Powiatu Iławskiego. W związku z tym Wiceprzewodniczący zaapelował, że jeżeli 
jakiekolwiek dyskusje na ten temat będą prowadzone należy je konsultować z Burmistrzem    
i Radą Miejską w Zalewie, ponieważ Wiceprzewodniczący za niepokojące uważa zakulisowe 
rozgrywki  prowadzone  czy  to  w  radzie  powiatu  czy  między  radnymi  powiatowymi,  które 
uważa za niebezpieczne. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek o godzinie 11:45 ogłosiła przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 12:05. 
 
Po przerwie nieobecna Radna Ewa Nykołyszak. 
Obecnych 12 radnych. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek poprosiła  Panią  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej          
w  Bartach  Dorotę  Skorupka-Skorupską  o  odpowiedź  na  zapytanie  Wiceprzewodniczącego 
Rady Edwarda Całki.  
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bartach Dorota Skorupka-Skorupska poinformowała,          
że  to, że  zajęcia w roku  bieżącym nie odbywały się  tak jak w  latach ubiegłych  to  nie jest 
wyraz ich złej woli, ale bolączka, ponieważ mają tylko jednego instruktora, któremu zmieniła 
się sytuacja rodzinna i zwyczajnie nie dysponuje on tak czasem jak dysponował do tej pory. 
Stąd też zajęcia nie odbywają się tak jak w latach ubiegłych. Nauczyciel pracował w UKS 
Zefir  i  wykonywał  zadania  w  ramach  art.  42  Karty nauczyciela,  czyli  miał  obowiązek 
wypracowania w ciągu roku 78 godzin, a wypracował ich ponad 140. Takie podsumowanie     
robione  jest  zawsze  na  koniec  roku  szkolnego,  a  więc  to  nie  jest  tak,  że  nie  pracował          
ale  zwyczajnie  nie  dysponował  czasem.  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Bartach  Dorota 
Skorupka-Skorupska  oznajmiła,  że  ubolewają  nad  tym,  że  nie  uczestniczyli  w  imprezach     
tak  jak  w  latach  ubiegłych.  W  Szkole  Podstawowej  w  Bartach  niestety  nie  ma  innego 
instruktora  wodnego, któremu  można by było powierzyć  dzieci  i mogłyby  one  wystartować   
na wodzie. To cała tajemnica małego udziału UKS Zefir w imprezach. 
 
Radny Powiatowy Jarosław Piechotka poinformował, że inicjatorem remontu drogi 
powiatowej  z Zalewa do Bajd był on oraz Radna Halina Krajnik. Następnie oznajmił, że jako 
Radni Powiatowi informowali, że nie będą nic nikomu obiecywać tylko będą działać.                
Wbrew wszystkim zasadom, które mówią, że nie ma czegoś w budżecie i będą jakiekolwiek 
oszczędności  to  będą  starali  się  trzymać  rękę  na  pulsie  tak,  aby  również  miasto  i  gmina 
Zalewo korzystała z pieniędzy powiatowych. Następnie Radny Powiatowy Jarosław 
Piechotka poinformował, że cząstkowa inwestycja z Zalewa do granicy z Myślicami, będzie 
kończona  w przyszłym  roku.  Po  czym dodał,  że wraz z  Radnym  Powiatowym  Mariuszem 
Kupczyńskim walczą, aby powiat remontował drogi znajdujące się na terenie gminy Zalewo. 
Mają świadomość tego, że wszystkie drogi w powiecie iławskim oraz gminie Zalewo             
są ważne. Na tych terenach  znajdują się również drogi mało przejezdne. Plan na przyszły 
rok jest taki, aby od dawnego punktu energetycznego w Zalewie, który znajduje                   
się na ul. Kilińskiego wybudować chodnik dla pieszych w kierunku drogi do Kupina. Drugim 
planem na przyszły rok jest także remont odcinka drogi Susz – Zalewo – Kupin,                 
który  ma  około 700-800 m, a nawierzchnia  tej  drogi jest w  bardzo  złym stanie. Są  pewne 
priorytety, co do remontu tych dróg w związku z tym chciałby, aby zostały one zrealizowane 
w przyszłym roku. Chciałby, aby w przyszłym roku radni podjęli rozmowy z nimi,                
jako  Radnymi  Powiatowymi  na  temat  wejścia  w  fundusze zewnętrzne  tj.  schetynówek         
lub innych programów z Unii Europejskiej gdzie do inwestycji wartych 1.000.000,00 zł połowa 
dokładana  jest  państwa,  a  następna  połowa  z  samorządu.  Radny  chciałby,  aby  wszyscy 
uczestniczyli  w  tym,  jako  samorząd  gminny,  a  oni  jako  Radni  Powiatowi  będą  działać              
w  powiecie aby scedowanie grona  remontów czy budowli  dróg  wykonać w gminie Zalewo    
bo  to  jest  dla  nich  najważniejsze.  Co  do  pytania  odnośnie  powiatu  z  całym  szacunkiem       
dla  wszystkich  oznajmił,  że  jeśli  otwiera  się  jakąkolwiek  stronę  internetową  i  jest  niekiedy 
informacja ze znakiem zapytania, ludzie są ciekawscy i w to wchodzą. W kwestii powstania 
Powiatu  Lubawskiego  i  odłączenia  się  od  Iławy  coś  leży  na  rzeczy  aczkolwiek  na  pewno     
nie jest  tak,  że  ktokolwiek coś sobie wymyślił.  Na pewno  będą konsultacje z Burmistrzem   
czy  też    radnymi  nie  jest tak,  że  ktoś  tak  chce  i  tak  ma  być.  Na  tą  chwilę  zdanie                  
jego jest  takie, że w  październiku są  wybory i  być może  jest  to  kampania przedwyborcza.     
W chwili obecnej znajdujemy się w Powiecie Iławskim i nic się nie zmienia.     
 
Radny Powiatowy Mariusz Kupczyński w temacie dróg poinformował, że 8 września 2015 r. 
Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie odnośnie środków z rezerwy celowej                      
na dotychczasowo przeznaczane na narodowy program przebudowy dróg zwany 
Schetynówkami, który w chwili obecnej przechodzi w Program Rozwoju Gminnej                     
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Jest to o tyle  ważne, że z nazwą programu zmieniły     
się  również  kryteria  oceniania  wniosków  składanych  przez  gminy  i  powiaty  na  zadania 
wykonywane w ramach tego programu. Szczególną uwagę należy zwrócić na dwa kryteria    
tj. kontynuację ciągu, czyli punktowane będą drogi, które w ostatnich trzech latach już były      
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w jakiś sposób niezależnie od źródła finansowania rozbudowane, przebudowane                     
i   jakiekolwiek   zadanie   było  na  nich realizowane. Druga sprawą jest kryterium kwalifikacji  
drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. O tym także należy pamiętać, ponieważ 
będzie to brane pod uwagę, bo droga powiatowa z definicji ustawy o drogach publicznych 
jest  to  droga,  która  łączy ze  sobą  siedziby  gmin  bądź siedzibę  powiatu z  siedzibą  gminy.        
Nowe  kryteria  dodatkowo  będą  rozpatrywane,  co  w  tej  chwili  jest  dla  nas  jak  najbardziej 
korzystne  z  perspektywy  kontynuacji  zadania  rozpoczętego  na  drodze  1301  od  granicy 
województwa Bajdowo do miejscowości Zalewo. Radny poinformował, że kontynuacja         
tej  drogi  jest  w  planie  i  będą  o  nią  zabiegać.  Następnie  przechodząc  do  odpowiedzi              
na pytanie Wiceprzewodniczącego Rady Edwarda Całki stanowczo zaprotestował, przeciwko 
takiemu sformułowaniu jak zakulisowe rozgrywki w Radzie Powiatu bądź rozgrywki pomiędzy 
radnymi. Radny  oznajmił,  że  nie  prowadzą  żadnych  zakulisowych  rozgrywek.  Działają         
dla dobra gminy i mieszkańców, których głosami zostali wybrani do rady powiatu,                
jako  jej  przedstawiciele.  Więc  jakiekolwiek  tego  typu  sugestie  są  nieuprawnione  w  jego 
ocenie.  Niczym  ani  żadnemu  zdarzeniu  nie  dali  jak  dotychczas  powodu  do  twierdzenia,        
że takie sytuacje mają bądź miały miejsce. Radny zapewnił wszystkich obecnych,                
że  jedynym  ich celem  nadrzędnym  jest  praca  na  rzecz gminy  Zalewo  i  wspólnego  dobra,       
a  nie  jakieś  bliżej  nieokreślone  zakulisowe  rozgrywki.  Jeśli  chodzi  o  pytanie  bądź  uwagę 
dotyczącą  dyskusji  na  portalach  społecznościowych  to  rozumie,  że  pytanie  chyba  było 
skierowane  do  niego,  bo  Wiceprzewodniczący  nie  sprecyzował  imienia  adresata  pytania.     
Mu  osobiście  nie  jest  wiadomo  o  żadnej  dyskusji,  która  toczy  się  na  jakimkolwiek  portalu 
społecznościowym.  On  w  takich  dyskusjach  nie  brał  udziału,  więc  nie  bardzo  wiedział,            
o  jakiej  dyskusji  jest  mowa.  Następnie  oznajmił,  że  jest  artykuł,  który  mówi  o  rzekomym 
wyjściu gminy Lubawa z granic administracyjnych Powiatu  Iławskiego, o którym wspomniał 
Jarosław Piechotka. Jego zdaniem charakter artykułu jest taki sam i są to działania związane 
z okresem przedwyborczym. W artkule tym można dopatrywać się jednej rzeczy,                    
a mianowicie tego, co jest tam wyraźnie napisane tj. niezadowolenia społeczności lubawskiej 
z  pewnego  stanu  rzeczy,  który  oni  odczuwają  w  stosunku  do  zarządu  powiatu  i  pewnych 
czynności,  które  są  podejmowane  na  terenie  gminy  Lubawa.  Stąd  takie  głosy  na  terenie 
gminy  Lubawa.  W  chwili  obecnej  ciężko  to  traktować  na  poważnie.  Jeśli  chodzi  o  jego 
wypowiedź,  która  jest  przytoczona  w  tym  artykule  to  przypomniał  i  zaznaczył,  że  jest 
wybrany  głosami mieszkańców gminy Zalewo  do  zasiadania  w  Radzie  Powiatu i  jego  rolą 
jest między innymi wyrażanie opinii tych mieszkańców, którą w swojej wypowiedzi wyraził. 
Nie jest ona żadną tajemnicą, że takich głosów jest bardzo dużo, bo odnosi się ona do stanu 
faktycznego przez ostatnie kilka lat, a mianowicie do tego jak społeczeństwo gminy Zalewo 
ocenia dotychczasowe działania powiatu w stosunku do gminy Zalewo. W jego ocenie, jeżeli 
wyraża on wolę i zdanie mieszkańców, do czego na mocy mandatu radnego                       
jest zobowiązany przedstawiając oficjalne stanowisko miasta i gminy Zalewo.                      
Nie jest zobowiązany w żaden sposób do konsultowania swoich wypowiedzi z uwagi na fakt, 
iż nie cytuje i nie przedstawia stanowiska władz samorządowych tylko opinię mieszkańców,      
do której ma prawo.                                 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka oznajmił, że został bardzo źle zrozumiany               
i nie uważa żeby, aż takich emocji było potrzeba dla wyjaśnienia sprawy. Następnie oznajmił, 
że jedyną nieprecyzyjną rzeczą, jaka przydarzyła się w jego wypowiedzi to to, że nie powołał 
się na artykuł w gazecie iławskiej, w którym to Radny Powiatowy Mariusz Kupczyński wyraził 
swoją  opinię.  Artykuł  ten  wywołał  bardzo  szerokie  komentarze  społeczne  z  pewną  dozą 
zaniepokojenia, ponieważ większość mieszkańców Zalewa nie zna sytuacji bądź atmosfery 
na  posiedzeniach  Rady  Powiatu.  Wiceprzewodniczący  dodał,  że  wyraźnie  zapytał,  a  nie 
posunął  się  do  żadnych  sugestii.  Tu  poprosił  o  odróżnienie  pytania  od  insynuacji,  dlatego    
że takich insynuacji nie czynił.  Wiceprzewodniczący, jako mieszkaniec gminy Zalewo, który 
zna opinie dwóch stron nie sądzi, aby przed okresem przedwyborczym dobrym zwyczajem 
by było wsadzanie kija w mrowisko. 
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Ad 9. Podjęcie uchwał              
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały   
 

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

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

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  10  osób,  nikt  nie  był  przeciw, 2  osoby 
wstrzymały 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 8 osób, 2 osoby były przeciwne,                        
2  wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta Skrzypiec przedstawiła 
projekt uchwały   
 

3) w sprawie uchwalenia  Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej                
w Zalewie, 

 
Następnie poinformowała, że przyjęcie powyższej uchwały podyktowane jest potrzebą 
wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie 
oraz  dostosowanie  jego  podstawy  prawnej  do  obecnie  obowiązujących  aktów  prawnych.     
W uchwale tej również chodzi o zmianę nazwy świetlicy terapeutycznej z obecnie istniejącej           
,,Świetlica Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zalewie’’ na ,,Świetlica 
Terapeutyczna dla Osób Niepełnosprawnych ,,Tęcza’’ w Zalewie.      
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 

4) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu 
Rejonowego w Iławie w kadencji 2016-2019, 

 
Następnie  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała,  że  na  posiedzeniach 
komisji do zespołu opiniującego kandydatów na ławników wytypowano następujących 
kandydatów: 
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- Edwarda Całkę, 
- Tadeusza Kaczmarczyka, 
- Krzysztofa Gawrysia.  
 
Po czym Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek zapytała w/w osoby czy wyrażają zgodę na 
uczestnictwo w zespole opiniującym kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego             
w Iławie. 
 
W/w kandydaci wyrazili zgodę.  
 
Następnie Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła w/w osoby, aby spośród siebie 
wytypowali Przewodniczącego zespołu. 
 
Na Przewodniczącego Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego 
w Iławie w kadencji 2016-2019 członkowie zespołu wytypowali Edwarda Całkę. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek odczytała projekt uchwały. 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Katarzyna 
Jendernalik przedstawiła projekt uchwały 
 

5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań                
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zalewo, 

 
Następnie poinformowała, że w związku z prowadzonymi pracami na terenie Gminy Zalewo 
mającymi na celu wybudowanie farmy wiatrowej, dnia 13 marca 2015r. do tutejszego Urzędu 
wpłynęło  pismo  firmy  NORD  WIND  ENERGY  I  z  Warszawy  z  wnioskiem  o  rozszerzenie 
obszarów, na których mogą zostać  zlokalizowane urządzenia wytwarzające energię              
z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej 100kW. Przedmiotowe wystąpienie dotyczy 
zwiększenia  wskazanych  w  obowiązującym  Studium  obszarów  pod  lokalizację  elektrowni 
wiatrowych wraz z strefami ochronnymi. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że wniosek merytoryczny o wznowienie prac 
w tym obszarze nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Zalewo wykorzystany jest również do przeanalizowania i ewentualnego 
uwzględnienia  wniosków  mieszkańców  gminy  Zalewo,  które  zostały  złożone  do  studium.   
Gdy rok temu uchwalano studium mieszkańcy ci nie zgłosili swoich uwag i spostrzeżeń teraz 
tę  sytuację  mieszkańcy  chcą  wykorzystać  i  w  całej  procedurze  postępowania  wnioski            
te starannie zostaną rozpatrzone.      
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 12 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 
 

6) w sprawie przystąpienia  do  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego  dla  fragmentu  miasta  Zalewa  obejmującego  działki  gruntu 
położone w obrębie geodezyjnym Zalewo, 

 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  poinformował,  że  90%  obszaru  jest  próbą  uchylenia              
i  stworzenia  nowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  który  na  tym  obszarze 
funkcjonuje  od  1996  roku.  Plan  przysporzył  gminie  Zalewo  dużo  kłopotów,  ale  zgodnie           
z przepisami ustawy o planowaniu przestrzennym nie można uchylić obowiązującego planu, 
lecz można go uchylić uchwalając nowy. Plany do roku 1995 zostały uchylone z mocy prawa 
natomiast z 1996 roku plany  jeszcze zostały. Gmina Zalewo podejmując teraz prace chce 
zaktualizować  stary,  czyli  innymi  słowy  chce  uchylić  stary  i  wprowadzić  nowy.  Ponadto 
rozszerzono cały obszar o pas przybrzeżny tj. linię brzegową jeziora Ewingi.  
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 12 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 nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów,  jako działka Nr 5/9, położonej w 
obrębie Półwieś, 
 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował,  że  pierwsza  część  byłego  torowiska  z  prawej  strony  została  sprzedana 
prywatnemu  właścicielowi.  Jest  to  na  wysokości  tuneli  kolejowych  gdzie  przygotowywane     
są sadzonki do kwiatów. W chwili obecnej wpłyną kolejny wniosek by sprzedać dalszą część 
torowiska w miejscowości Półwieś. Nieruchomość ta jest nieużytkiem i zarośnięta                
jest  krzakami  także  wymaga  dużego  nakładu  pracy  by  przywrócić  ją  do  jakiegokolwiek 
użytkowania.    
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały 
 

8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów,  jako działka Nr 132/4, położonej w obrębie 
Urowo, 

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował, że jest to nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym                         
w  miejscowości  Urowo.  Obecnie  mieszka  tam  jeden  lokator.  Gmina  jest  po  rozmowie           
ze stroną kupującą tę nieruchomość oraz z lokatorem i mieszkańcami miejscowości Urowo. 
Będzie to sprzedaż nieruchomości warunkowa z wpisem do aktu notarialnego, że kupujący 
będzie miał obowiązek zabezpieczenia praw lokatora, który aktualnie mieszka na tej posesji.  



10 
 

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

Za przyjęciem  uchwały głosowało 12 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 zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów,    jako  działka  Nr  32/1,  położona  w  obrębie 
Zalewo nr 2, 

 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował, że działka ta położona jest przy ul. 29 Stycznia. Na działce tej posadowiona 
jest myjnia samochodowa. Działka ta zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej  z tego 
względu, że umowa zawarta jest na okres  15 lat. Z tej preferencji można  skorzystać tylko 
wtedy, jeśli umowa zawarta jest powyżej 10 lat oraz nieruchomość zabudowana jest           
na  podstawie  prawnej  decyzji,  pozwolenia  na  budowę.  Oba  warunki  zostały  spełnione            
w związku, z czym działka ta  zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej.  
 

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

Za przyjęciem  uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały 
 

10) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 5 lat z tym samym 
podmiotem, po umowie zawartej na czas oznaczony do 10 lat, kolejnej umowy 
dzierżawy  części  nieruchomości  określonej  numerem  ewidencyjnym  288/1, 
położonej w obrębie Zalewo nr 2. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował,  że  wcześniejsza  umowa  była  zawarta  na  okres  10  lat  i  mija  z  końcem 
bieżącego  miesiąca.  W  związku  z  tym  firma  przedłużyła  umowę  o  kolejne  5  lat  zgodnie          
z zapisem, który znajdował się w poprzedniej umowie dzierżawy.     
 

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

Za przyjęciem  uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek o godzinie 12:50 ogłosiła przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 13:05. 
 
                  
Ad. 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował Wiceprzewodniczącego Rady Edwarda Całkę, że w chwili obecnej nie wie, jaki 
jest stan obecny drogi na ul. Żeromskiego pomiędzy blokiem nr 10, a nr 16. Po dokonaniu 
lustracji, jeśli wniosek będzie zasadny natychmiast zostanie zrealizowany.  
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Ad. 11. Sprawy różne. 
 
Radna Halina Krajnik podziękowała Burmistrzowi Zalewa Markowi Żylińskiemu oraz 
Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Zalewie Mirosławowi Stańczykowi 
za wykonanie wodociągu na kolonii Bajdy. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński podziękował Radnej Halinie Krajnik za miłe słowa. 
Następnie  oznajmił,  że  Prezes  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.  o  w  Zalewie 
Mirosław Stańczyk ma w planach pociągnięcie opaski wodociągowej do miejscowości Dajny.   
 
Radny  Jan  Lichacz  zapytał  Radnego  Powiatowego  Jarosława  Piechotkę  o  to  czy  Rada 
Powiatu Iławskiego podejmowała uchwałę w sprawie przekazania środków na remont drogi 
gminnej z jednej gmin z Powiatu Iławskiego.  
 
Radny Powiatowy Jarosław Piechotka odpowiedział, że tak. 
 
Radny  Jan  Lichacz  poprosił  Radnego  Powiatowego  Jarosława  Piechotkę,  aby  przekazał 
Radzie Miejskiej w Zalewie taką uchwałę, ponieważ Rada Miejska w Zalewie na bazie takiej 
uchwały chciałaby skorzystać z dobrodziejstwa powiatu. Skoro nie drogi powiatowe to warto  
remontować drogi gminne. 
 
Radny  Powiatowy  Jarosław  Piechotka  poinformował,  że  środki  przekazywane  są  gminie       
w  formie  porozumienia,  czyli  np.  wygląda  to  tak,  że  gmina  inwestuje  w  infrastrukturę 
powiatową.  Jest  to  pewnym  porozumieniem  pomiędzy  starostą  bądź  zarządem  czy  też 
gminą odzyskiwane na inne cele gminne przekazywane na rozwój tych środków.                
Tak to funkcjonuje. Radny Powiatowy Jarosław Piechotka oznajmił, że uchwała 
podejmowana  była  na  przykładzie  Susza.  W  gminie  i  w  powiecie  budowana  była  droga        
ze schetynówki w ciągu Zalewo-Susz do miejscowości Olbrachtówko i gmina Susz dołożyła 
swoje środki po to, aby przy tej drodze na obrębie miasta położony został chodnik aby było 
bezpieczniej.       
 
Radny  Jan  Lichacz  oznajmił,  że  nie  bardzo  to  zrozumiał.  Jego  zdaniem  z  wypowiedzi 
radnego powiatowego wynika, że zasada jest taka, że powiat współuczestniczy w remoncie 
drogi gminnej przekazując jej środki. To, że są porozumienia to wie o tym, ponieważ gmina 
Zalewo korzystała ze schetynówki i dzięki temu wykonano drogę Zalewo-Wielowieś.              
Z uchwały tej wynikałoby dla radnego na pierwszy rzut oka, a może się myli, że być może    
na podstawie porozumienia, którego nie zna powiat partycypował w kosztach remontu drogi 
gminnej. Jeżeli taka sytuacja była to ze swojej strony chciałby wyremontować niektóre ulice 
gminne  na  zasadach  partycypacji  powiatu.  Czyli  jedną  pulę  środków  przeznacza  gmina,        
a  następną powiat. Łatwiej będzie  wtedy  wstrzelić  się  do innych programów europejskich.   
Na koniec Radny Jan Lichacz podziękował Radnemu Powiatowemu Jarosławowi Piechotce 
za informację.  
 
Radny Powiatowy Jarosław Piechotka poinformował, że tego typu uchwały są uzasadniane 
porozumieniami,  które  mówią  o  tym,  że  jeśli  powiat  partycypuje  w  kosztach  dla  gminy           
to później jest to odzyskiwane w innej formie. Nikt na tym nie traci ani nie zyskuje. Jedynie 
zyskuje  społeczeństwo,  ponieważ  ma  zrobione  drogi  bądź  chodniki.  Na  koniec  Radny 
Powiatowy Jarosław Piechotka oznajmił, że przygotuje taki projekt uchwały wraz                    
z uzasadnieniem, aby radni wiedzieli jak się do tego przygotować.   
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka zapytał Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Sp. zoo. w Zalewie Mirosława Stańczyka czy to prawda, że w Zalewie poprawiła się, jakość 
wody.  
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Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. zoo. w Zalewie Mirosław Stańczyk 
odpowiedział, że w Zalewie poprawiła się, jakość wody. Zakończyły się turbulencje                
w dostawach wody które związane były z awarią hydroforni w Kupinie. W związku z tą awarią 
należało    awaryjnie  tłoczyć  wodę  przez  Zalewo  i  Kupin  do  Pozort  i  Tarpna.  W  Kupinie 
obecnie dokonywany jest nowy odwiert głębinowy. Stacja ta, podaje wodę                             
na  te  miejscowości.  W  Zalewie  dokonano  płukania  sieci  wodociągowej  i  dokonywane  jest      
to raz na trzy miesiące, aby doprowadzić sieć wodociągową do porządku. Na koniec Prezes 
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. zoo. w Zalewie Mirosław Stańczyk oznajmił,                  
że ma nadzieję, że utrzyma się to bardzo długo. Następnie oznajmił, że stacja uzdatniania 
wody w Zalewie jest w tragicznym stanie. Czasami przy przepływie 40m 3 wody na godzinę 
filtry  są  skorygowane  i  puszczają  złoża.  W  planach  jest  wykonanie  projektu  modernizacji 
stacji  w  Zalewie.  W  chwili  obecnej  Prezes  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o  o.            
w  Zalewie Mirosław Stańczyk jest w ścisłej współpracy  z  Burmistrzem  Markiem  Żylińskim, 
który dokłada wszelkich starań, aby pomóc zrealizować planowaną inwestycję                     
jak najszybciej.  
 
Radny Powiatowy Jarosław Piechotka zapytał Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego o jego 
osobę w  kontekście  Ekomariny i rowerów wodnych. Burmistrz Zalewa Marek Żyliński           
na pewno o tym nie wiedział, ale niepokojąca dla Jarosława Piechotki jest kwestia rowerów 
wodnych. Jest on na rozdrożach tj. jest Radnym Powiatowym, jako z gminy Zalewo, Susz, 
Kisielice,  a  równocześnie  jest  Dyrektorem  Centrum  Sportu  pracującym  w  Suszu.  Z  tego,      
co  wie  zarząd  powiatu  podjął  pewną  uchwałę  lub  wyciągnęli  pewne  wnioski,  że  rowery 
wodne,  które  przebywają  w  Ekomarinie  w  Zalewie  miały  trafić  do  Susza  gdzie  to  On 
zarządza danymi rowerami. Radny Powiatowy Jarosław Piechotka oznajmił, że jako 
mieszkaniec  Zalewa  złożył  propozycję  Dyrektorowi  Radosławowi  Burzy  wbrew  zarządowi 
powiatu, że jako mieszkaniec Zalewa, ( chociaż rowery te już były w Ekomarinie w Zalewie) 
nie chciał tych rowerów  i zrobił  wszystko, aby  rowery te pozostały w Zalewie. W  tej  chwili 
najgorsze  dla  niego  jest  to,  że  czy  to  jego  dzieci  czy  znajomi  pływając  tymi  rowerami             
w  Zalewie  słyszą  od  obsługi  Ekomariny  ,,Widzicie  fajnie  się  nimi  pływa,  a  Jarek  chciał           
je  zabrać  do  Susza’’.  Radny  Powiatowy  Jarosław  Piechotka  oznajmił,  że  uważa,  że  jest        
po  stronie  dobrodzieja,  jako  że  nie  posłuchał  poleceń  zarządu  i  zostawił  rowery  wodne               
w  Zalewie.  Chciałby,  aby  zostało  to  ukrócone  żeby  budowała  go  współpraca  i  zgoda,            
a nie niezgoda w takiej błahej sprawie, jaką poruszył. Na koniec poprosił Burmistrza Zalewa 
Marka Żylińskiego, aby wyjaśnił tę sprawę z pracownikami obsługującymi Ekomarinę          
lub jej zarządcą, aby tego typu pomówienia na temat jego osoby zniknęły.   
 
Burmistrz Zalewa  Marek Żyliński  odpowiedział, że pracownicy Ekomariny nie są jego 
pracownikami. Może on jedynie zwrócić im uwagę, aby takie sytuacje nie miały już miejsca.  
 
 
Ad. 13. 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) 
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. Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych Osobowych na polecenie 
Burmistrza Zalewa 
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