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BR 0002/16/11 
 
 
 
 

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

z dnia 30 listopada 2011 r. 
od godz. 10.30 do godz. 13.45 

 
z następującym porządkiem posiedzenia:  

 
 

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

z  dnia 26 października 2011 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady 

Miejskiej w Zalewie. 
5. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc październik br. przez komisje 

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

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

1) w sprawie: dokonania zmian w treści uchwały Nr XXXIX/308/09 Rady   Miejskiej 
w Zalewie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie. 

2) w  sprawie:  utworzenia  przez  Gminę  Zalewo  placówki  wsparcia  dziennego, 
prowadzonej  w  formie  świetlicy  (spełniającej  funkcję  opiekuńczą)  pod  nazwą: 
,,Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica ,,Słoneczko’’ w Zalewie’’ oraz 
nadania jej statutu.     

3) w sprawie: określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
4) w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od  środków   

                     transportowych  na 2012 r.  
5) w  sprawie:  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  dla    celów  wymiaru  podatku 

rolnego na terenie Gminy Zalewo w roku 2012. 
6) 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 2012’’.  

7) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. 

8) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziału 30/100 w nieruchomości 
zabudowanej  oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/34 
położona w obrębie Półwieś, gmina Zalewo. 

 
8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych 
9. Sprawy różne. 
10. Zamknięcie obrad. 
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Ad 1. i 2. Otwarcie obrad Sesji i sprawdzenie kworum. 
 
Obrady  XVI  zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  10.30  Pani 
Iwona Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała Radnych, Burmistrza 
Zalewa,  pracowników  Urzędu,  Sołtysów,  zaproszonych  gości,  mieszkańców  miejscowości 
Kupin  oraz  przedstawicieli  prasy.  Następnie  przechodząc  do  punktu  2.  porządku  obrad 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że po sprawdzeniu  - zgodnie z listą obecności - na sali 
znajduje  13  Radnych,  co  stanowi  kworum  niezbędne  do  podejmowania  prawomocnych 
uchwał. Później przedstawiła porządek obrad, proponując wprowadzenie do porządku obrad 
trzech uchwał 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 
2011r., uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok oraz uchwały w sprawie 
odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie  
 

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

z  dnia 26 października 2011 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady 

Miejskiej w Zalewie. 
5. Informacja  o  zrealizowanych  tematach  za  miesiąc  październik  br.  przez  komisje 

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

6. Wnioski i zapytania Radnych. 
7. 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: dokonania zmian w treści uchwały Nr XXXIX/308/09 Rady   

Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  27  marca  2009r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie. 

4) w  sprawie:  utworzenia  przez  Gminę  Zalewo  placówki  wsparcia  dziennego, 
prowadzonej w formie świetlicy (spełniającej funkcję opiekuńczą) pod nazwą: 
,,Placówka  Wsparcia  Dziennego  –  Świetlica  ,,Słoneczko’’  w  Zalewie’’  oraz 
nadania jej statutu.  

5) w sprawie: określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
6) w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od  środków   

                        transportowych  na 2012 r.  
7) w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla  celów wymiaru podatku 

rolnego na terenie Gminy Zalewo w roku 2012 
8) 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 2012’’.  

9) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu 
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. 

10)  w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziału 30/100 w nieruchomości 
zabudowanej  oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 
3/34 położona w obrębie Półwieś, gmina Zalewo. 

11)  w sprawie: odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady 
Miejskiej w Zalewie 
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8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych 
           9. Sprawy różne. 
          10. Zamknięcie obrad. 
 
Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie 
wstrzymał się od głosu.  
 
 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 26 października 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,  oraz  odzwierciedla  on  przebieg  Sesji.  Następnie  poddała  go  pod 
głosowanie. Za przyjęciem protokołu z  XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z  dnia 
26 października 2011r. głosowało 13 Radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał od 
głosu. 
 
O godz. 10.40 do obrad Sesji dołączył Radny Jan Lichacz.  
 
 
Ad  4.  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 
Powyższą informację obejmująca okres od 27 października do 30 listopada  br. przedstawił 
Burmistrz Zalewa. Stanowi ona załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
Burmistrz  dodatkowo  poinformował  obecnych  o  spotkaniach  i  wyjazdach,  które  odbył  od 
ostatniej sesji oraz o liczbie zrealizowanych uchwał  i wydanych  zarządzeń. 
 
O godz. 10.50 do obrad Sesji dołączyła Radna Zofia Witkowska. 
 
 
Ad 5. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc październik br. przez komisje 
stałe: Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług, Komisję  Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych,  Komisję  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  i  Planowania 
oraz Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Pożarowej i Ochrony 
Środowiska. 
 
Przewodnicząca Pani Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie informacji. 
 
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług – Radny Mirosław Czyszek 
poinformował,  iż  Komisja    Rolnictwa,  Handlu  i  Usług  w  miesiącu  październiku  nie  miała 
indywidualnego  tematu  i  obradowała  nad  zaopiniowaniem  materiałów  na  XV  zwyczajną 
Sesję Rady Miejskiej w Zalewie.  
 
-  Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych  –  Radna 
Zofia Witkowska poinformowała, że w miesiącu październiku br. tematem Komisji Zdrowia, 
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych było ,,Bezpieczeństwo mieszkańców  miasta i gminy 
Zalewo’’.  Na  spotkanie  komisji  zaproszony  został  Kierownik  Posterunku  Policji  w  Zalewie 
Pan  Waldemar  Krzyżanowski.  Przewodnicząca  przedstawiła  w  skrócie  informację,  czym 
dokładnie zajmuje się Policja na terenie naszej gminy i co jest największym problemem: 
,,Kierownik Posterunku Policji stwierdził, że nadal najpoważniejszym problemem jest 
ubóstwo naszej społeczności, brak dobrze płatnej pracy, która w pełni zaspakajałaby 
potrzeby  przeciętnej  rodziny.  Wszystko,  to  wiążę  się  z  tym,  że  na  terenie  naszej  gminy 
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występują  wszelkiego  typu  patologie  takie  jak  alkoholizm,  przemoc  domowa  czy  ubóstwo. 
Sytuacje te stwarzają, że wpływa to na stosunki społeczne współzależności oraz związane z 
naruszeniem przepisów prawa. Kierownik stwierdził, że nadal głównym problemem na 
terenie  naszego miasta i  gminy  są  przestępstwa  drobne  o  niskim ciężarze  gatunkowym  w 
szczególnym znaczeniu dotyczy  to  niszczenia mienia  i kierowania  pojazdem w stanie 
nietrzeźwości  lub  po  spożyciu  alkoholu.  Podkreślił,  iż  skłania  to  Posterunek  Policji  do 
zaspakajania wszelkich potrzeb lokalnych mieszkańców między innymi chodzi o 
bezpieczeństwo. Przedstawił, również sytuację kadrową Posterunku Policji w Zalewie, która 
liczy  dziesięciu    funkcjonariuszy  oraz  jeden  etat  cywilny.  W  posterunki  znajdują  się  dwa 
zespoły: zespół ds. Kryminalnych z trzema etatami oraz zespół ds. Prewencji z sześcioma 
etatami  w  tym  jeden  dzielnicowy,  natomiast  etat  cywilny  dotyczy  stanowiska  sekretarki. 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych – Radna Pani Zofia 
Witkowska przedstawiła również, sprawozdanie za okres trzech kwartałów 2011 roku wraz z 
tematyką liczbową wykroczeń: 
- ujawniono wykroczeń, które skierowano o ukaranie do Sądu – 45,  
- nałożono mandatów karnych – 186, 
- udzielono pouczeń za wykroczenia – 437. 
Czyli ogólnie na terenie miasta i gminy represjonowano 668 wykroczeń.     
Kończąc Przewodnicząca Komisji przedstawiła, zagrożenia przestępczością za okres trzech 
kwartałów 2011 roku: 
- ogółem przestępstw stwierdzono – 101, 
- z tego o charakterze kryminalnym – 63, 
- wykrywalność – 73,0%, 
- przy wskaźniku wykrywalności ogólnej – 83,2%.  
Reasumując wszystko Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Kierownik Pan Waldemar 
Krzyżanowski przedstawił, że Posterunek Policji w Zalewie pomimo dużej ilości nakładanych 
zadań, wszelkich zmian zarówno osobowych jak i organizacyjnych daje sobie radę  
spełniając wszelkie oczekiwania zarówno przedłożonych jak i lokalnej społeczności.     
 
Na Komisji wysnuto następujące wnioski: 
 
- Zabezpieczenie środków w budżecie gminy na monitoring – zostało to poparte także przez 
Kierownika Posterunku Policji w Zalewie Pana Waldemara Krzyżanowskiego. 
 
- Wystosowanie odpowiedniego pisma do Komendanta Wojewódzkiej Policji w Olsztynie w 
sprawie naprawy elewacji budynku Posterunku Policji w Zalewie.  
 
 
- Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania 
-  Radny  Jan  Lichacz  odczytał  przedmiotową  informację  i  stanowi  ona  załącznik  nr  2  do 
niniejszego protokołu.   
 
 
- Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Pożarowej i 
Ochrony  Środowiska  –  Radna  Dorota  Obszańska  poinformowała,  że  tematem  Komisji 
Bezpieczeństwa  Publicznego,  Ochrony  P.  Pożarowej  i  Ochrony  Środowiska  w  miesiącu 
październiku br. był ,,Wywóz nieczystości płynnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Zalewie’’. Temat ten został przedstawiony i omówiony przez pracownika Zakładu Gospodarki 
Komunalnej  w  Zalewie  Pana  Tadeusza  Majewskiego.  Na  koniec  Przewodnicząca  komisji 
odczytała,  radnym  cennik  wywozu  nieczystości  płynnych  –  fekali  przez  wóz  asenizacyjny 
DAF  NIL  19SE  (  pojemność  beczki  6m³)  i    stanowi  on  załącznik  nr  3  do  niniejszego 
protokołu.  
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- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług - Radny Mirosław Czyszek 
poinformował, że w ramach poprawki chciałby zabrać głos. Dodał, iż w miesiącu 
październiku  br.  Komisji  Rolnictwa,  Handlu  i  Usług  debatowała  nad  tematem  dotyczącym 
,,Analizy  stanu  przedsiębiorczości  na  terenie  Miasta  i  Gminy  Zalewo.  Prace  nad  gminnym 
programem  wspierania  przedsiębiorczości.’’  Przewodniczący  poinformował,  że  na  komisji 
omawiano  analizę  i  stan,  w  jakim  aktualnie  znajdują  się  przedsiębiorcy  Gminy  Zalewo. 
Dodał, że potrzeba więcej czasu i wnikliwej analizy, więc temat ten będzie kontynuowany na 
komisji w grudniu br.  
 
 
Ad  6. Wnioski i zapytania Radnych. 
 
 
-  Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  –  zapytała  Burmistrza  Marka  Żylińskiego,  czy  Radni 
byli  i  są  informowani  o  drodze  administracyjnej  w  sprawie  biogazowni.  Dodała,  że  na  Sali 
znajdują się mieszkańcy miejscowości Kupin, którzy czują się oszukani, ponieważ dzieje się 
wokół nich coś bez ich woli. Przewodnicząca powiedziała, że Pani Sołtys Kupina otrzymuje 
informację, iż inwestycja jest w toku pomimo, odbytych spotkań i tych, które miały odbyć się 
w przyszłym czasie z inwestorem, który miał przedłożyć dokumentacje z propozycjami.  
 
-  Radna  Zofia  Witkowska  zapytała,  czy  do  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  wpłynęła  petycja  w 
sprawie  biogazowi  od  mieszkańców  miejscowości  Kupin.  Na  koniec  radna  dodała,  że  jeśli 
jest to prawda, to dlaczego ta petycja nie została przedstawiona na poszczególnych 
komisjach.   
 
- Przewodnicząca Iwona Parzyszek powiedziała, że pytanie to powinno być skierowane do 
Burmistrza.  Dodała,  iż  widziała  wczoraj  tę  petycję  i  jest  ona  u  Niego.  W  petycji  widnieje 
zapis, do widomości Rada Miejska w Zalewie i nie jest wstanie udzielić odpowiedzi, dlaczego 
petycja nie wpłynęła do Rady Miejskiej.      
 
- Radny    Marcin  Felczak  powiedział,  że Przewodnicząca Iwona Parzyszek jest radną  
z okręgu miejscowości Kupin.  Więc gdzie do tej pory była i interesowała się tą sprawą.   
 
- Przewodnicząca Iwona Parzyszek odpowiedziała, że reagowała z Panią Sołtys na każdą 
informację,  nie  otrzymywała  wiadomości  od  urzędników,  na jakim  etapie  jest  biogazownia. 
Dodała,  iż  uczestniczyła  wraz  z  radnymi  w  konsultacjach.  A  jeżeli  Pani  Sołtys  Kupina 
dzwoniła, to pomagała jej m.in. w pisaniu pism jak i również petycji.   
 
- Burmistrz Marek Żyliński powiedział, że Przewodnicząca Iwona Parzyszek uczestniczyła 
we wszystkich spotkaniach dotyczących biogazowi. Jest osobą, która cały czas interesuje się 
tą sprawą, dlatego zarzuty dotyczące braku zainteresowania wspomnianą sprawą są 
nietrafne.  Burmistrz  dodał  również  iż  uczestniczył  w  tych  spotkaniach  i  miał  kontakt  z 
inwestorem.  Powiedział,  że  nie  ma  żadnej  sytuacji  ze  strony  Urzędu  Miejskiego,  aby  coś 
ukrywano  przed  mieszkańcami  Kupina.  Prawdą  jest,  iż  petycja  mieszkańców  Kupina  była 
zaadresowana do Burmistrza Zalewa z dopiskiem do wiadomości Rada Miejska w Zalewie. 
‘’Petycja  wpłynęła  do  sekretariatu  Urzędu  Miejskiego.’’  Obowiązkiem  Burmistrza  nie  było 
sprawdzenie tego czy mieszkańcy zrobili, to w jednym czy dwóch egzemplarzach i czy ten 
drugi egzemplarz został dostarczony do Rady Miejskiej. Burmistrz poprosił, aby pochopnie 
nikogo nie osądzać. Dodał, że Radni od samego początku wiedzieli o inwestycji biogazowni i 
Ci, którzy byli zainteresowani uczestniczyli w spotkaniach i rozmawiali o tym 
przedsięwzięciu. Inwestor prezentował na spotkaniu, te przedsięwzięcie. Burmistrz, 
powiedział, że po wizycie w Niemczech w miejscowości Salfelld wizytowali dokładnie w takiej 
samej biogazowi i nie widział tam, żadnych zagrożeń. Dodał, również,  że procedura która 
została wdrożona musi zostać przeprowadzona, gdyż takie są przepisy administracyjne. Do 
tej  pory,  żadna  decyzja  nie  została  podjęta  jak  i  również  nie  została  wydana  decyzja  o 
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warunkach zabudowy, która jest etapem przedwstępnym jakiejkolwiek inwestycji. Na koniec 
Burmistrz  dodał,  że  gdy  wpłyną  wniosek,  to  procedurę  musi  przeprowadzić  jak  i  również 
wszystkie uzgodnienia, które w chwili obecnej trwają. Powiedział, iż nadejdzie taki czas gdy 
będzie musiał podpisać decyzję przy której będzie miał ogromny dylemat, czy wydać lub nie 
wydać  decyzji.  Administracyjnie  musi  ją  wydać,  ponieważ  nie,  ma  żadnych    przesłanek,  
które  by  nie  umożliwiały  wydanie  tej  decyzji. W momencie, gdy podejmie decyzję na nie 
to organ drugiej instancji, wezwie go do zmiany stanowiska, ponieważ nie będzie żadnych 
przesłanek. Jeżeli Burmistrz uprze się to w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym dostanie 
karę. Burmistrz, poprosił Przewodniczącą, aby temat został dalej kontynuowany.  
 
-  Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  oznajmiła,  że  jest  jej  przykro  ze  względu,  na  to  iż 
mieszkańcy Kupina twierdzą, że nie współpracowała z Panią Sołtys.  
 
- Mieszkaniec Kupina podkreślił, że mieszkańcy nie są informowani, o jakichkolwiek 
czynnościach dotyczących biogazowni. Dodał, że nikt nie pytał się mieszkańców o zgodę na 
przeprowadzenie inwestycji. Oznajmił, iż Burmistrz zapewniał, że nic bez zgody 
mieszkańców nie powstanie. Powiedział, również że Radni od samego początku wiedzieli o 
inwestycji ale, gdy radnych pytano nikt o niczym nie wiedział.   
 
-  Radna  Dorota    Blonkowska  poprosiła, aby  nie  uogólniać  wypowiedzi  dlatego,  że  nikt  z 
mieszkańców Kupina nie zapytał ją o temat dotyczący biogazowi.   
 
- Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła, mieszkankę Kupina o odczytanie petycji.   
 
- Mieszkanka Kupina odczytała, petycję. Stanowi ona załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu.  
 
-  Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  dodała,  że  współpracowała  z  Panią  Sołtys  Anetą 
Kozak oraz pracownikami urzędu. Na koniec poprosiła Burmistrza o ustosunkowanie się do 
przeczytanej petycji.  
 
- Burmistrz Marek Żyliński powiedział, że nie zgadza się z wszystkimi zarzutami zawartymi 
w petycji. Nic w sprawie budowy biogazowi w Kupinie konkretnego się nie wydarzyło. Kiedy 
inwestor  tej  inwestycji  na  gruntach  prywatnych  złożył  wniosek  administracyjny  o  wydanie 
decyzji  o  warunkach  zabudowy  miał  On  obowiązek  uruchomić  procedurę  administracyjną, 
gdyż  nie  mógł  schować  wniosku  do  biurka.  Mieszkańcy  muszą  zrozumieć,  nie  ma  żadnej 
decyzji,  jeśli  nawet  decyzja  o  warunkach  zabudowy  przy  jego  uporze  i  drugim  podejściu 
przez  organ  drugiej  instancji  będzie  wydana.  Nadal  temat  będzie  otwarty,  dlatego,  że 
następnym  ruchem  będzie  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę,  mieszkańcy,  Rada Miejska  i 
Burmistrz jako społeczni funkcjonariusze mogą zawsze reagować. Do dzisiejszego dnia nie 
wydarzyło się nic, trwa tylko procedura, którą musi prowadzić. Wpłynął wniosek o wydanie 
decyzji  o  warunkach  zabudowy  i  musiał  go  uruchomić,  w  związku  z  wymogami  procedur 
administracyjnych  
W momencie, kiedy zostaną zebrane do projektu decyzji wszystkie uzgodnienia włącznie z 
petycją mieszkańców spotka się z Radcą Prawnym a następnie bedą dyskutować jakie kroki 
podjąć  w  tej  sprawie.  Są  wyroki,  NSA  gdzie  były  takie  przypadki  gdzie  Burmistrzowie 
dostawali kary. Mieszkańcy muszą zrozumieć, że jest to proces administracyjny. Powiedział, 
iż zgłoszono również projekt decyzji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i uzyskali 
odpowiedz pozytywną. Na koniec dodał, że  gdy przyjdzie moment zakończenia zgłaszania 
uwag to wspólnie z Radcą Prawnym będą próbowali zgodnie z przepisami prawnymi podjąć 
odpowiednią decyzję. Powiedział również, iż wczoraj kontaktował się z inwestorem w 
sprawie wycofania wniosku i uzyskał informację, że inwestor na etapie decyzji o warunkach 
zabudowy nie wycofa się. Najważniejszym etapem będzie wydanie pozwolenia na budowę, 
gdzie  ważnym  elementem  będzie  zgoda  mieszkańców.  Burmistrz  zadeklarował,  że  dołoży 



 7 

wszelkich starań, aby uwzględnić głosy mieszkańców w podejmowaniu decyzji. Póki, co nic 
się w tej sprawie nie wydarzyło.  
 
- Przewodnicząca Iwona Parzyszek oznajmiła, w swojej obronie, że przedwczoraj 
rozmawiała z Panią Sołtys Anetą Kozak w sprawie porady prawnej, którą przeprowadziła z 
Radcą  Prawnym.  Dodała,  iż  po  wczorajszym  spotkaniu  z  Sołtysami  spotkała  się  z  Panią 
Sołtys  i  debatowały  nad  rozwiązaniem  kwestii  biogazowni.  Na  koniec  dodała,  że  z  Panią 
Sołtys  do  tej  pory  współpracowało  się  jej  bardzo  dobrze  i  nie  wie  skąd  w  mieszkańcach 
Kupina do jej osoby jest taka złość.  
                                                                                                                                                                     
-  Mieszkanka  Kupina  powiedziała,  że  rozmawiała  z  Radnym  Waldemarem  Mićko,  który 
poinformował ją, że w sprawie biogazowi nic mieszkańcom już nie uda się zrobić. 
Powiedziała, również, że na zebraniach mówiono o przywozie do biogazowni odpadów klasy 
III, a z dokumentacji, którą widziała u Pani Katarzyny Jendernalik wynika, iż jednak będzie to 
kategoria II i III, do wsadu 80% miała zajmować kiszonka kukurydzy, a jednak z 
dokumentacji wynika, że  80 % będą zajmowały odpady poubojowe.         
 
- Radca Prawny Adam Czołba wyjaśnił, że z dokumentacji, z którą zapoznał się wynika, iż 
sam wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wpłynął do tut. urzędu 31 
października  br.  Od  10  listopada  br.  wszczęto  postępowanie  administracyjne  więc  jest,  to 
faza początkowa. Organ Gminy nie może odmówić wszczęcia postępowania. Organ 
zgromadził  do  tej  pory  pewną  dokumentację,  ale  na  chwilę  obecną  decyzji  nie  ma,  więc 
trudno mówić o naruszeniu jakichkolwiek praw mieszkańców czy podmiotów. Powiedział, że 
skoro decyzji jeszcze nie ma i są pewne uzgodnienia w zgromadzonej dokumentacji przez 
organ jak i petycja. Decyzja o warunkach zabudowy jest pierwszym etapem w całym długim 
procesie  inwestycyjnym  i  jest  wstępnym  dokumentem  dla  inwestora,  który  na  tym  terenie 
może  potencjalnie  realizować  taką  inwestycję.  Burmistrz  na  pewno  nie  będzie  wydawał 
decyzji pochopnie, tylko będzie brał pod uwagę wszystkie zgłoszone informację i 
uzgodnienia.  Organ  Gminy  Zalewo  musiał  wszcząć  całe  postępowanie  administracyjne  i 
musi się ono zakończyć decyzją. Jaka będzie decyzja na chwilę obecną nie wiadomo.  
 
-  Mieszkaniec  Kupina  poinformował,  że  część  radnych  nie  wiedziała  o  tej  inwestycji.  Nie 
chce  aby  biogazownia  powstała  ze  względu,  na  fakt,  iż  będą  do  niej  przewożone  różne 
odpady, które będą przejeżdżały przez miejscowość i zanieczyszczały powietrze.    
 
-  Przewodnicząca  Pani  Iwona  Parzyszek  powiedziała,  że  na  komisjach  między  radnymi 
były poruszane rozmowy na temat biogazowni. 
  
- Radna Dorota Blonkowska oznajmiła, że  oprócz  rozmów na komisjach poruszano 
powyższy temat na spotkaniu z inwestorami. Radna oznajmiła, iż rozumie obawy 
mieszkańców Kupina. Dodała, że gdyby mieszkańcy zostali zawiezieni do takiej biogazowni 
,to zobaczyliby czy to co mówią jest prawdą.       
 
-  Radny  Jan  Lichacz  powiedział,  że mieszkańcy  Kupina znają jego  stanowisko  na temat, 
biogazowni.  Dodał,  że  sytuacja  w  chwili  obecnej  nie  ma  żadnej  akceptacji.  Zaproponował, 
aby wystosować do inwestora pismo z prośbą o odstąpienie od inwestycji, gdyż nie posiada 
ona społecznej akceptacji w naszym środowisku.  
 
- Burmistrz Marek Żyliński powiedział, że wniosek w/w radnego jest dobry, tylko z takim 
samym  wnioskiem  do  inwestora  wystąpił  wczoraj.  Podkreślił,  po  raz  kolejny,  iż  procedura 
administracyjna  trwa  i  nie  zakończyła  się.  Wie,  że  mieszkańcy  nie  chcą  biogazowni.  Jako 
Burmistrz musiał wdrożyć postępowanie administracyjne po to, aby na końcu kiedy zakończą 
się konsultacje podjąć stosowną decyzję. Na koniec poprosił o zakończenie w tym temacie 
dyskusji. 
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- Radny Mirosław Czyszek oznajmił, że podziela stanowisko Radnego Jana Lichacza.          
Dodał, że przed tygodniem kontaktował się telefonicznie z inwestorem z prośbą o 
odstąpienie od tej inwestycji. Inwestor oznajmił mu, że na tym etapie nie można nic zrobić. A 
jeżeli chodzi o stanowisko Rady to wszyscy podzielają stanowisko społeczeństwa i Rada nie 
jest odpowiedzialna za podejmowanie decyzji administracyjnych. Na koniec powiedział, aby 
nie oskarżać Wiceprzewodniczącej Iwona Parzyszek o brak współpracy dlatego, że głównie 
to z jej strony są udzielane w kierunku Rady informacje, co do zaawansowania tej inwestycji i 
działań jakie są podejmowane.    
 
- Przewodnicząca Pani Iwona Parzyszek powiedziała, że stanowisko Rady jest takie, że 
nie chcą budowy biogazowni. 
 
- Radny Pan Edward Całka – stwierdził, że w związku z  punktem 6 porządku obrad Sesji, 
chciałby zapytać na jakim etapie realizacji jest jego wniosek  z Sesji sierpniowej  dotyczący 
remontu przejścia dla pieszych przy mostku na ul. Kolejowej.  
 
- Burmistrz Marek Żyliński podpowiedział, że dopóki nie ma aktualnych planów 
zagospodarowań  przestrzennych  Gminy  Zalewo,  to  w  sytuacjach  kiedy  inwestor  prywatny 
będzie inwestował na gruntach prywatnym i spełniał wszystkie przepisy to wtedy Burmistrz i 
Rada nie będą mogli w tej sytuacji nic zrobić.    
 
- Przewodnicząca Iwona Parzyszek zgłosiła wniosek dotyczący wystosowania przez 
Burmistrza wniosku do Rady o wyrażenie opinii przez radnych na temat budowy biogazowni.    
 
-  Burmistrz  Marek  Żyliński  powiedział,  że  jeśli  zajdzie  taka  potrzeba,  to  wystosuje  do 
radnych takie pismo.  
 
 
Ad 7. Podjęcie uchwał: 
 
Przewodnicząca 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  2011-

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

 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 

2) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 r. 
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
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Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Skrzypiec przedstawiła 
projekt uchwały 
 

3) w  sprawie:  dokonania  zmian  w  treści  uchwały  Nr  XXXIX/308/09  Rady  Miejskiej  w 
Zalewie  z  dnia  27 marca  2009r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zalewie. 

 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
 
 
Przewodnicząca  Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Sekretarz Gminy Krystyna Milczarek przedstawiła projekt uchwały 
 

4) w sprawie: utworzenia przez Gminę Zalewo placówki wsparcia dziennego, 
prowadzonej w formie świetlicy (spełniającej funkcję opiekuńczą) pod nazwą: 
,,Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica ,,Słoneczko’’ w Zalewie’’ oraz nadania jej 
statutu.  

 
Burmistrz Marek Żyliński wyjaśnił, że wynikło to ze zmiany ustawy o wspieraniu  rodziny i 
pieczy zastępczej, która przeniosła w bieżącym roku zadania własne na Gminy. Dotychczas 
placówka prowadzona była przez Starostwo Powiatowe w Iławie i finansowana przez powiat i 
gminę. Po roku 2012 to gmina będzie finansowała Świetlice ,,Słoneczko’’ w Zalewie.      
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
 
Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 

5) w sprawie: określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości 
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
 
Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 

6) w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od  środków 
transportowych na 2012 r.  
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Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 

 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
 
Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 

7) w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla  celów wymiaru podatku rolnego 
na terenie Gminy Zalewo w roku 2012. 

 
- Burmistrz Marek Żyliński wyjaśnił, że doszedł do wniosku, iż skoki skupu żyta w powiecie 
Iławskim  i  Ostródzkim  są  bardzo  zróżnicowane.  Cena  ogłoszona  przez  GUS  jest  o  100% 
wyższa  do  roku  ubiegłego.  Dyskutując  w  w/w  sprawie  z  Panią  Skarbnik  wykoncypowali 
kwotę 60 zł za 1 q, czyli obniżkę kwoty 74,18 zł ogłoszonej przez GUS. Projekt w/w uchwały 
pojawił się na komisjach i od półtora tygodnia bardzo intensywnie dyskutowano na ten temat 
zdając  sobie  sprawę  zarówno  ze  skomplikowania  prawnego  oraz  analizowania  potrzeb 
gminy jak i sytuacji rolników zamieszkujących gminę. Do Urzędu i tak przyjdą rolnicy, którzy 
będą  przynosili  wnioski  o  umorzenie  podatku  rolnego  tak  jak,  to  było  w  latach  ubiegłych. 
Dlatego Burmistrz zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały dotyczącą zmiany stawki 60 zł 
za 1q do kwoty 53 zł za 1q.   
 
- Przedstawiciel Izby  Rolniczej Zbigniew  Gąsior przedstawił, koncepcję Warmińsko-
Mazurskiej  Izby  Rolniczej  oraz  Rady  Powiatowej  Warmińsko-Mazurskiej  Izby  Rolniczej  w 
Powiecie Iławskim na temat wydania opinii w sprawie w/w projektu uchwały.  Stanową one  
załączniki  nr  5  i  6  do  niniejszego  protokołu.  Dodał,  że  kwota  przedstawiona  dziś  przez 
Burmistrza stanowi kwotę wyższą od ubiegłego roku o ponad 40%, dlatego prosił o 
przychylenie  radnych  do  w/w  opinii  i  ponownego  przemyślenia  jak  i  przedyskutowania 
przedstawionego projektu uchwały.  
 
- Radny Marcin Felczak powiedział, że popiera Przedstawiciela Izby Rolniczej. Przypomniał 
wszystkim  chwilę,  gdy  Burmistrz  zaczął  piastować  funkcję  w  gminie  Zalewo  i  oznajmił,  że 
będzie próbował ściągnąć jak najwięcej pieniędzy z środków zewnętrznych UE. A 
rozwiązaniem w chwili obecnej nie jest to, aby ściągnąć podatkiem te pieniądze z rolników. 
Radni mogą obniżyć swoje diety i działać społecznie. 
 
-  Burmistrz  Marek  Żyliński  oznajmił,  że  podtrzymuje  to  co  powiedział  i  w  konstrukcji 
budżetu  na  rok  2012  wyrzucił  i  nie  będzie  zgłaszał  żadnych  inwestycji,  które  miały  być 
finansowane ze środków gminnych. Z tego powodu, że nie ma pieniędzy zewnętrznych w UE 
i gmina musi czekać na lata 2014-2015.   
 
-  Radny  Edward  Całka  wyjaśnił,  że  Radni  podchodzili  do  tego  tematu  na  wszystkich 
komisjach  i  wymieniali  różne  argumenty  na  ten  temat.  Przyjęli  pewna  opcję,  która  według 
nich nie powinna położyć budżetu i są świadomi, że gmina ma ogromne potrzeby. Radni nie 
są wrogami rolników, tak nie było i nie jest. Radny przypomniał, że nie tylko rolnicy utrzymują 
gminę  są  przedsiębiorcy,  renciści,  emeryci,  którzy  płacą  podatki  i  nie  mają  żadnych  praw 
negocjacyjnych.  Państwo  Polskie  funkcjonuje  na  zasadzie,  że  pewne  grupy  ludności  mają 
ustalony  podatek  i  jest  określona  wysokość  procentowa.  Renciści  i  emeryci  wiedzą,  jaki 
podatek jest im zabierany i nikt nie zadaje im pytania czy starczy im na leki. Wszyscy płaca 
podatki,  część  może  negocjować,  a  część  nie.  Przypomniał,  że  głosowano  na  sesji  nad 
projektem uchwały w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od  środków 



 11 

transportowych na 2012 r. i nikt nie zabrał głosu, nie zapytano jakie podwyżki zastosowano 
do poprzednich lat i podniesiono je wysoko. Dodał, że Radny Marcin Falczak powiedział, aby 
radni  zrezygnowali  z  diet,  bo  to  ich  praca  ale  widocznie  radny  nie  zdążył  policzyć  czy 
przyniesie to dla gminy jakąś korzyść bo są, to bardzo śmieszne kwoty. Dieta radnych nie 
jest żadną formą podatku. Na komisjach została zaproponowana znaczna zniżka podatku  i 
głos rolników jest brany pod uwagę i analizowany.   
 
- Radna Jolanta Grzywna powiedziała, że przez tyle dni dyskutowano z Burmistrzem na ten 
temat i wypracowano kompromis, do którego powinni przychylić.  
 
- Radny Mirosław Czyszek dodał, że rozmowy na ten temat były napięte i gorące, doszli do 
kompromisu ustalając stawkę na 53 zł za 1q i powinni to zaakceptować.  
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały z naniesioną autopoprawką stawki 60 zł 1q na 53 zł za 1q. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 14 osób, 1 osoba była przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak przedstawiła projekt uchwały 
 

1) 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 2012’’. 

 
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt się 
nie wstrzymał od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik  Referatu  Inwestycji  i  Gospodarki  Mieniem  Komunalnym  Jan  Michalewski 
przedstawił projekt uchwały 
 

2) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
 
Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik  Referatu  Inwestycji  i  Gospodarki  Mieniem  Komunalnym  Jan  Michalewski 
przedstawił projekt uchwały 
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3) w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziału 30/100 w nieruchomości zabudowanej  
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów jako działka Nr 3/34 położona w 
obrębie Półwieś, gmina Zalewo. 

 
Omówienia i prezentacji przy pomocy pokazu slajdów dokonał Pan Jan Michalewski 
Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym. Przedstawił On dokładne 
położenie  w/w  nieruchomości,  przeznaczenie  w  planie,  powierzchnię  oraz  oznaczenia  w 
ewidencji gruntów.   
 
- Przewodnicząca Iwona Parzyszek w związku z brakiem uwag poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
-  Przewodnicząca  Pani  Iwona  Parzyszek  przy  n/w  projekcie  uchwały  wprowadziła  do 
porządku obrad Sesji n/w podpunkty:  

a)  powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
b)  odczytanie protokołu, 
c)  podjęcie uchwały w n/w sprawie  

 
Za  przyjęciem  do  porządku  obrad  w/w  podpunktów  głosowało  15  Radnych,  nikt  nie  był 
przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.  
 
-  Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  odczytała,  wniosek  o  odwołanie  Radnego  Marcina 
Felczaka z funkcji Wiceprzewodniczącego  Rady Miejskiej w Zalewie.  Stanowi  on  załącznik  
nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
- Przewodnicząca Iwona Parzyszek odczytała projekt uchwały 
 

4) w sprawie: odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
 w Zalewie 

 
- Przewodnicząca Iwona Parzyszek poddała w/w projekt uchwały pod dyskusje. 
 
Kolejno głos zabrali: 
 
-  Radna  Zofia  Witkowska  oznajmiła,  że  wnioskodawcą  tego  wniosku  był  Przewodniczący 
Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Pan Mirosław Czyszek, który powinien bardziej 
popracować nad uzasadnieniem wniosku oraz powinien zawrzeć więcej zarzutów 
dotyczących odwołania Radnego. Jej zdaniem zarzuty, które zostały zarzucone 
Wiceprzewodniczącemu są bezpodstawne: 
-  po  pierwsze  współpraca  -  Wiceprzewodniczący  urzęduje  i  pełni  swoje  dyżury,  jest  w 
kontakcie  z  radnymi,  powiadamia  o  wszystkich  komisjach  i  przygotowanych  uchwałach. 
Dodała,  iż  o  współprace  i  dobrą  atmosferę  w  Radzie  dba  Przewodnicząca,  natomiast 
Wiceprzewodniczący powinien wspomagać pracę Przewodniczącej. 
 
- Radny Mirosław Czyszek powiedział, że wnioskodawcą jest grupa Radnych nie On sam.         
 
- Radna Zofia Witkowska powiedziała, że po drugie Radny zarzuca 
Wiceprzewodniczącemu kolorowy ubiór - niestety żyjemy w państwie demokratycznym i nikt 
nikomu nie będzie zarzucał jak się ubierać. Każdy, ubiera się jak chce. 
- po trzecie lansowanie swojej osoby – jeśli ktoś lansuje się aktywnie, to jest zła cecha, na 
pewno nie. 
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Na  koniec  powiedziała,  że  skrzywdzono  Wiceprzewodniczącego  i  dodała,  że  radnym  się 
bywa, a człowiekiem się jest.  
 
- Radna Dorota Blonkowska powiedziała, że była jedną z osób, która podpisywała wniosek. 
Wniosek  jest  bardzo  ogólnikowy  i  powinno  być  w  nim  wyszczególnione  o,  co  dokładnie 
radnym chodziło.    
 
-  Radny  Edward  Całka  przypomniał,  radnym  pewne  fakty  historyczne.  Otóż  rok  temu  na 
sesji  inauguracyjnej  wybrano  Radnego  Marcina  Felczaka  na  Wiceprzewodniczącego  Rady 
Miejskiej w Zalewie. Radny powiedział, że Pan Marcin często w swoich wystąpieniach, wtedy 
kiedy radni nie zgadzali się z jego opinią lub zdaniem używał formuł ,,Jakie wartości Państwo 
w życiu reprezentujecie’’, ,,I co dla Państwa jest najważniejsze’’ ostatnio nawet używał słów 
,,Co ja mam tańczyć na stole’’, nikt od Radnego tego nie wymaga, bo na tym nie polega jego 
praca. Radny powiedział, że trzeba w końcu odpowiedzieć na pytanie 
Wiceprzewodniczącego  i te wartości, które radni wyznają to koleżeńskość, uczciwość, 
wzajemne  zaufanie  i  współpraca.  Fakt,  jakim  został  obdarzony  Wiceprzewodniczący,  to 
ogromne jednogłośne zaufanie. Wybór Pana Marcina na Wiceprzewodniczącego był 
poprzedzony wystąpieniem, które na radnych wywarło ogromne zaskoczenie. 
Wiceprzewodniczący  zaprezentował  się  w  swoim  wystąpieniu  jako  osoba  młoda,  prężna, 
dynamiczna z otwartą głową były, to same superlatywy i właśnie to wystąpienie 
zadecydowało, że został On wybrany na tą funkcję. Radny powiedział, że funkcja 
Wiceprzewodniczącego jest funkcją wybieralną. Powiedział również, że to, co 
Wiceprzewodniczący robił w minionym tygodniu dało mu do zrozumienia, że gdy podpisywał 
wniosek  robił  dobrze,  szkoda  tylko,  że  we  wniosku  nie  zawarto  wszystkich  zastrzeżeń. 
Wiceprzewodniczący zdołał już wywrzeć  wrażenie, że jest skanowany czy prześladowany 
za kolorowe stroje, tylko zapomniał, że wszystkie spotkania z komisji i sesji są nagrywane. 
Radny dodał, że chciałby usłyszeć od Radnej Zofii Witkowskiej kto zarzucił 
Wiceprzewodniczącemu  kwestie  dotyczącą  ubioru.  Odpowiedział,  że  nikt  tego  nie  zrobił. 
Wystosował do Przewodniczącej pismo dotyczące udostępnienia obydwu nagrań z komisji i 
po odsłuchaniu stwierdza, że nikt na komisjach nie zarzucił Wiceprzewodniczącemu kwestii 
dotyczącej ubioru. Wiceprzewodniczący dając wywiad do prasy sam tych słów użył i w ten 
sposób nie pierwszy raz miną się z prawdą. Rzeczą ludzką jest to, że każdy stara się wypaść 
jak  najlepiej  a  kiedy  ktoś  wytknie  nam  błąd  wpadamy  w  złość.  Jest  to  złość  wywołana  z 
naruszeniem  autoportretu.  Na  koniec  Radny  powiedział,  że  wprowadzanie  w  błąd  opinii 
publicznej  w  ten  czy  inny  sposób  to  nie  rzecz,  jaką  należałoby  upowszechniać  i  chwalić. 
Mieliśmy  okazję  tu  i  na  tej  sali  przekonać  się,  że  Wiceprzewodniczący  próbował  oskarżyć 
Panią protokolantkę o fałszerstwo bez sprawdzenia faktów, a kto inny niż 
Wiceprzewodniczący  ma  największą  możliwość  sprawdzenia.  Nie  trzeba  było  sprawę  w 
bulwersujący sposób ogłosić na sesji. Kolejną sprawą była próba odwołania sesji 
nadzwyczajnej, na której podejmowane były ważne uchwały dotyczące uruchomienia 
zewnętrznych środków budżetowych. Wiedział doskonale, że procedura związana ze 
zwołaniem sesji nadzwyczajnej była zgodna ze statutem. Dziś kolejny raz wykorzystał, że na 
Sali znajduje się grupa ludzi słusznie nie zadowolonych z pewnego problemu, który ich nęka 
i uderzył w Wiceprzewodniczącą Rady. W prostych głosowaniach nie ma, żadnych 
problemów, ale gdy podejmowane są trudne uchwały powstrzymuje się od głosu. Jest to jego 
zdanie, wstrzymanie się od głosu to brak stanowiska ani ,,Za’’ ani ,,Przeciw’’.  
Społeczeństwo wybrało Wiceprzewodniczącego na Radnego, aby mógł określić swoje 
stanowisko ,,Za’’ albo ,,Przeciw’’.    
 
- Radna Dorota Obszańska powiedziała, że chciałaby odnieść się do wniosku, pod którym 
podpisała się. Powiedziała, że nie ma nic do Wiceprzewodniczącego, pomyślała dopiero o 
tym  później,  gdy  podpisała  ten  wniosek.  Nie  wie  jak  układała  się  współpraca  pomiędzy 
Przewodniczącą, a Wiceprzewodniczącym, gdyż nie było to dla radnych przekazywane. Ona 
jako Przewodnicząca swojej Komisji oznajmiła, iż z Wiceprzewodniczącym pracowało się jej 
dobrze,  nie  było  żadnych  problemów,  gdy  potrzebowała  pomocy  pomógł  jej.  Na  koniec 
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dodała, iż przykro jej, że ten wniosek został przez nią podpisany i przy głosowaniu będzie 
przeciwko odwołaniu go z funkcji Wiceprzewodniczącego.         
 
- Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła, Wiceprzewodniczącego Marcina Falczaka, 
aby mógł odnieść się do słów wypowiedzianych przez Radnych. 
 
-  Wiceprzewodniczący  Marcin  Falczak  powiedział,  że  jego  wartości  to  wolność  słowa  i 
demokracja.  Radny  Edward  Całka  źle  odsłuchał  przesłuchanie  dlatego,  że  gdy  pytał  się  o 
powód lansowania to Przewodniczący Komisji Mirosław Czyszek odpowiedział, że nie 
przystoi  aby  Wiceprzewodniczący  nosił  kolorowe  skarpetki,  koszule  i  krawaty.  Demokracja 
polega  na  tym,  że  można  mówić  co  się  chce,  wyrażać  swoje  zdanie  i  ubierać  się  jak  się 
chce,  i  głosować  ,,za’’,  ,,przeciw’’  czy  ,,wstrzymać  się  od  głosu’’,  to  są  właśnie  uroki 
demokracji i Radny Całka nie może tego przetrawić.      
 
-  Radny  Edward  Całka  odnosząc  się  do  wypowiedzi  Wiceprzewodniczącego  powiedział, 
aby  przesłuchał  nagranie  z  komisji.    Dodał,  że  Przewodniczący  komisji  Pan  Mirosław 
Czyszek stwierdził, że faktem lansowania była wypowiedź Wiceprzewodniczącego do 
gazety, a nie tak jak Wiceprzewodniczący powiedział, ponieważ to kolosalna różnica.  
 
-  Radny  Jan  Lichacz  zgłosił  wniosek  formalny,  aby  zamknąć  dyskusję  w  przedmiotowej 
sprawie i przejść do dalszej procedury.   
 
- Przewodnicząca Iwona Parzyszek powiedziała, że Radni nie dyskryminują 
Wiceprzewodniczącego jako Radnego, nie zabierają mu mandatu i nie ujmują zasług, jakie 
dokonał dla mieszkańców. Jeżeli nie będzie Wiceprzewodniczącym, to i tak usiądzie między 
nimi i będzie taki sam, nie zakleją mu ust. Radnym chodzi o funkcję, a nie o to jakim jest 
człowiekiem  i  co  sobą  reprezentuje.  Jest  Radnym  i  wybrany  został  przez  mieszkańców 
swojego okręgu i to przed nimi za 3 lata będzie rozliczał się z tego, co zrobił dla swojego 
okręgu.                                              
 

a)  powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
 
Na wstępie głos zabrała Przewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Parzyszek, która 
zaproponowała n/w członków Komisji Skrutacyjnej w składzie: 
 

1. Radna Dorota Blonkowska – Przewodnicząca Komisji, 
2. Radna Dorota Obszańska – Członek Komisji, 
3. Radna Bożena Galik – Członek Komisji. 

 
Kandydaci do Komisji Skrutacyjnej wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji. 
 
 

b) odczytanie protokołu, 
 

Po zakończeniu głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Dorota Blonkowska 
odczytała protokół Komisji Skrutacyjnej z ustalenia wyników głosowania w sprawie odwołania 
radnego Pana Marcina Felczaka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie.  
W/w protokół stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu 
 
             c)  podjęcie uchwały w n/w sprawie 
 
 
w sprawie: odwołania radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie 
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Za  przyjęciem  uchwały  w/w  sprawie  głosowało  11  osób,  3  osoby  były  przeciw,  1 
wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 

 
Ad 8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych 
 
- Burmistrz Marek Żyliński poprosił, Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieniem 
Komunalnym  Jana  Michalewskiego  o  zabranie  głosu  w  sprawie  dotyczącej  zapytania 
Radnego Edwarda Całki. 
  
- Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
powiedział, że sprawę zgłoszono telefonicznie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg - 
Delegatury  w  Elblągu  skąd  przyjechała  komisja,  która  obejrzała  kładkę  i  nawierzchnię 
mostu. Ubytki kładki zostały naprawione. 
 

 
 
Ad 9. Sprawy różne. 
 
W sprawach różnych głos kolejno zabierali: 
 
Pani Aneta Kozak – Sołtys Sołectwa Kupin zapytała, czy na rok 2012 została 
uwzględniona budowa świetlicy wiejskiej w Kupinie.  
 
- Burmistrz Marek Żyliński wyjaśnił, że dokumentację projektową na pewno w budżecie 
uwzględniono.  Dodał,  że  w  przyszłych  latach  nie  będą  budować  świetlic  w  100%  ze 
środków  własnych  tylko  będą  czekać  aż  będzie  szansa  na  pozyskanie  funduszy ze 
środków  zewnętrznych.  Na  Kupin  jest  zawarta  w  budżecie  kwota  łączna  w  wysokości 
9.245,00  zł  z  funduszu  sołeckiego  plus  15.000,00  zł  kwota  dofinansowania  na  budowę 
świetlicy w Kupinie.      
 
- Radna Dorota Blonkowska zapytała, czy ustalone są wstępne terminy, co do 
przebudowy mostu w Jerzwałdzie   
 
- Burmistrz Marek Żyliński powiedział, że procedury są na etapie uzgodnień.  
 
- Pan Zbigniew Wyszyński .- Sołtys Sołectwa Półwieś powiedział, że zgłaszał do Pana 
Jana Michalewskiego kwestię czterech lamp, które nie świecą. Dodał również, że  wyrwano 
skrzynkę energetyczną ze słupa. Na koniec zapytał, czy zostanie to naprawione.  

 
- Burmistrz Marek Żyliński powiedział, że miał taką samą sytuację ze świetlicą wiejską w 
Śliwie,  która  była  zdewastowana.  Przy  pomocy  mieszkańców  i  Radnego  Pawła  Jesionki 
świetlicę pomalowano oraz zagospodarowano teren wokół niej. Gmina nie przeznaczyła na 
ten  cel  wsparcia  finansowego,  a  zostało  to  zrobione  z  ogromnym  zaangażowaniem. 
Burmistrz  dodał,  że  oświetlenie  jest  w  gestii  gminy  i  zostanie  naprawione.    Na  koniec 
Burmistrz  poprosiła,  aby  kwestie  przepalonych  żarówek  oraz  zdewastowanych  lamp  na 
bieżąco zgłaszać do Pana Jana Michalewskiego. 

    
-  Kierownik    Referatu    Inwestycji    i    Gospodarki    Mieniem    Komunalnym    Jan  
Michalewski powiedział,  że  proste  prace  polegające  na  wymianie  bezpieczników  czy  
włączników      wykonuje  Pan  Szawko,  który  jest  zamiejscowym  elektrykiem  i  wykonuje 
prace  w  godzinach  wieczornych.  Awarie,  które  są  wandalizmem  są  wykonywane  przez 
przedsiębiorstwo z  Iławy. Informację od  Sołtysa  Półwsi  uzyskał  wczoraj i  nie zgłaszał  
jeszcze tej kwestii ze względu na to, że usterkę zobowiązany jest zgłosić do Iławy gdzie jest  
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prywatny przedsiębiorca, który ma podpisaną umowę z gminą i każdorazowo kiedy 
przyjeżdża wystawia fakturę za kilometry i prace które wykonuje. Jeżeli jest to jedna lampa 
wraz z żarówką to koszt usługi wynosi ok. 1.000,00 zł dlatego, też czeka aż dostanie więcej 
zgłoszeń aby obniżyć koszty związane z przyjazdem.          
 
-  Radny  Mirosław  Czyszek  poprosił,  Burmistrza  o  interwencje  na  drodze  z  Zalewa  do 
Boreczna przy kopalni żwiru gdzie od niedzieli znajduje się na drodze warstwa nieusuniętego 
żwiru.  Drugą  sprawą  jest  uzupełnienie  kruszywa  na  poboczu  tego  samego  odcinka  drogi, 
dlatego że na poboczu są dołki. 
 
-  Burmistrz  Marek  Żyliński  powiedział,  że  to,  co  się  dzieje  koło  żwirowni  to  faktycznie 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Natomiast kwestie uzupełnienia kruszywa 
mogą zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych w Iławie.  
 
-  Radna  Dorota  Obszańska  powiedziała,  że  przy  remoncie  drogi  z  Zalewa  do  Wielowsi 
miały  być  remontowane  przestanki  w  Śliwie,  Borecznie  i  Wielowsi.  W  Wielowsi  trochę 
pomalowano  przestanek  i  miały  być  wstawione  drugie  ławki.  Ławki  zostały  zabrane  przez 
ZGK w Zalewie i nie ma ich, czy jest szansa aby je odzyskać             
 
- Burmistrz Marek Żyliński powiedział, że planowano w tym roku remont przestanków na 
odcinku z Wielowsi do Zalewa ale po dyskusjach i analizie wprowadzono to do budżetu na 
przyszły  rok,  także  przestanki  na  odcinku  z  Zalewa  do  Jerzwałdu  będą  remontowane  w 
przyszłym roku.   
 
- Kierownik ZGK w Zalewie Mirosław Stańczyk poinformował, że ławek nie było i wycięto 
rury.  

 
-  Burmistrz  Marek  Żyliński  powiedział,  że  ławki  zostaną  zrobione  w  trakcie  remontu 
przystanku w Wielowsi. 
 

 
Ad 10. Zamknięcie obrad. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek o godz. 
13.45 zamknęła XVI 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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