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OR.0002.16.2015 
  
 
 

PROTOKÓŁ Nr XVI/15 
 z XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 20 listopada 2015 r. 
od godz. 14:00 do godz. 15:15 

 
 
Proponowany porządek obrad 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał: 

 

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

 

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

3) w  sprawie  dokonania  zmiany  w  treści  Uchwały  Nr  XV/104/15  Rady  Miejskiej           
w  Zalewie  z  dnia  28  października  2015  r.  w  sprawie  określenia  wysokości 
stawek podatku od nieruchomości, 

 

4) w  sprawie  dokonania  zmiany  w  treści  Uchwały  Nr  XV/105/15  Rady  Miejskiej            
w  Zalewie  z  dnia  28  października  2015  r.  w  sprawie  określenia  rocznych 
stawek podatku od środków transportowych na 2016 r., 

 

5) w  sprawie  dokonania  zmiany  w  treści  Uchwały  Nr  XV/106/15  Rady  Miejskiej            
w Zalewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej,  

 

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 2016,   

 

7) w  sprawie  dokonania  zmiany  w  treści  Uchwały  Nr  VIII/59/15  Rady  Miejskiej            
w  Zalewie  z dnia  29  kwietnia 2015  r.  w  sprawie powołania  doraźnej  Komisji 
Statutowej Rady Miejskiej w Zalewie.  

 

4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady  XVI  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  14:00             
Iwona  Parzyszek  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Zalewie.  Powitała  Burmistrza  Zalewa, 
Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, pracowników Urzędu oraz Radnych. 
 
Ad 2.  Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek stwierdziła, że na sali znajduje 
się 15 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek oddała głos Burmistrzowi Zalewa 
Markowi Żylińskiemu.  
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  na  wstępie  podziękował  za  100%  frekwencję  radnych        
na sesji. Poinformował, że były trzy powody zwołania sesji nadzwyczajnej. Pierwszy z nich 
dotyczy  znowelizowania  uchwał  podatkowych.  Główną  przyczyną  było  podpisanie  przez 
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Prezydenta Rzeczy Pospolitej ustawy o rewitalizacji. Stało się to w końcówce października 
2015r.,  a  ustawa  weszła  w  życie  18  listopada  br.  Zgodnie  z  sugestiami  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej w Olsztynie należy podjąć nowelizację uchwały wynikającej z tejże ustawy. 
Mianowicie należy ustalić wysokość podatku od metra kwadratowego gruntu podlegającego 
tejże rewitalizacji. Jest to skomplikowana ustawa, która w pewnym sensie odnosi się do tzw. 
obszarów wymagających rewitalizacji obszarów po byłych poligonach wojskowych, obszarów                
po PGR-ach i obszarów starych miast. W gminie Zalewo nie ma opracowanego  programu, 
ponieważ jest to nowa ustawa, która wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2016r.,                   
ale w sytuacji, jeśli program zostanie zrealizowany to, aby wprowadzić w życie                      
to  opodatkowanie  należy  wprowadzić  je  do  uchwały  podatkowej.  Drugi  punkt  dotyczy 
wskazania przez Regionalną Izbę Obrachunkową zagadnienia, co, do którego nie wszyscy 
byli  przekonani,  a  mianowicie  w  uchwałach  podatkowych  należy  poprawić  termin  wejścia       
w życie uchwał. W poprzedniej uchwale był termin 14 dni od ogłoszenia uchwały. Powinien 
być  zapis,  że  uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  1  stycznia  2016r.,  czyli  z  datą  otwarcia 
nowego  roku  podatkowego.  W  przyszłym  tygodniu  w  czwartek  odbędzie  się  Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie w związku z tym Burmistrz poprosił radnych, 
aby przychylili się do zmian w uchwałach podatkowych. Ostatnim powodem zwołania sesji 
nadzwyczajnej  był  program  współpracy gminy  Zalewo  z  organizacjami  pozarządowymi, 
ponieważ zgodnie    z ustawą do końca października należy program ten przyjąć. Przy okazji 
wstawiono do porządku obrad projekty uchwał nr 1 i nr 2 w celu realizacji zmian w budżecie 
na 2015r. oraz projekt uchwały nr 7 dotyczący pracy Komisji Statutowej.      
 
W  związku  z  brakiem  propozycji  zmian  do  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  Iwona 
Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad.  
 
Za  przyjęciem  porządku  obrad  głosowało  15  radnych,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosu. Porządek obrad został przyjęty.  
 
 
Ad 3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał: 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała projekt uchwały  
 

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

 
Następnie  poinformowała,  że  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy  Zalewo  na  lata 
2015 – 2031 oprócz kwot dochodów i wydatków zmianie nie uległy pozostałe pozycje. Kwota 
deficytu oraz kwota zadłużenia na 2015 rok i lata następne jest na tym samym poziomie.  
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie.  
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała projekt uchwały  
 

 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015r., 
 
Następnie  Skarbnik  Gminy  Alina  Błażewicz  poinformowała,  że  w  budżecie  gminy  Zalewo               
na 2015 r., uległy zmianie:  
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Załącznik Nr 1 Dochody 
 

Zmniejszenie planu dochodów o 238.537,00 zł, w tym: 
- dotacje związane z działalnością MOPS Zalewo 238.537,00 zł, ( ma to związek z decyzjami 
wojewody dotyczącymi zmniejszenia dotacji na świadczenia rodzinne i świadczenia                
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                    
z ubezpieczenia społecznego na kwotę 205.046,00 zł 
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia    
z pomocy społecznej 3.153,00 zł, 
- dodatki mieszkaniowe kwota 338,00 zł, 
- pozostała działalność na dożywianie dzieci w szkołach o 30,000,00 zł.    
Łącznie  jest  to  kwota  238.537,00  zł.  Ta  sama  kwota  jest  po  stronie  wydatków,  ponieważ     
jeśli zmniejsza się dochody to w dziale 852 Pomoc społeczna o tą samą kwotę zmniejsza   
się wydatki. 
 
Załącznik Nr 2 Wydatki 
 

Proponowane zmiany: 
 
Dział 600 Transport i łączność 
Zwiększenie wydatków bieżących o 10.000 zł – zakup usług pozostałych. 
Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 10.000,00 zł - remont dróg gminnych                        
w technologii nawierzchni trwałych. 
 
Dział 630 Turystyka 
Przeniesienia  między  paragrafami  na  kwotę  400,00  zł.  (przeniesienia  między  zakupem 
materiałów a usługami pozostałymi). 
Zmniejszenie wydatków bieżących o 15.200,00 zł. (wydatki przeznaczone na gaz                 
do ogrzewania świetlicy wiejskiej w Dobrzykach). 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 
Przeniesienia między paragrafami na łączną kwotę 2.000,00 zł (dotyczy to remontu 
mieszkań komunalnych). 
 
Dział 710 Działalność usługowa 
Przeniesienia między paragrafami na łączną kwotę 1.800,00 zł (związane jest                        
to z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego). 
 
Dział 750 Administracja publiczna  
Przeniesienia między paragrafami w Urzędzie Miejskim w Zalewie na kwotę 14.500,00 zł.  
 
Dział 801 Oświata i wychowanie 
Przeniesienia między paragrafami na wniosek dyrektorów szkół dokonano przeniesień 
między paragrafami na łączną kwotę blisko 190.000.00 zł.  
 
Dział 852 Pomoc społeczna 
Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę zmniejszonych dotacji (238.537,00 zł).  
Przeniesienia między paragrafami na wniosek Pani Kierownik MOPS. 
 
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
Przeniesienia między paragrafami na wniosek dyrektorów szkół. 
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Przeniesienia między paragrafami na łączną kwotę 2.000,00 zł. 
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Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Zwiększenie wydatków bieżących o 5.200,00 – zakup gazu do świetlicy w Dobrzykach. 
Zwiększenie  wydatków  inwestycyjnych  o  10.000,00  zł  -  remont  i  wyposażenie  świetlicy 
wiejskiej Janiki Wielkie. ( zalecenia kominiarskie w świetlicy wiejskie) 
 
Na koniec Skarbnik Gminy Alina Błażewicz poinformowała, że powyższe zmiany                 
nie powodują zwiększenia deficytu. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oznajmił, że zmniejszenie planu dochodów o 238.537,00 zł, 
jest konsekwencją decyzji wojewody na podstawie wykonania planowanego budżetu            
w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Zalewie.  W  stosunku  do  planu  jest  to  stan 
faktyczny  potrzeb  zrealizowanych  przez  jednostkę  stąd  też  w  wyniku  analizy  wykonania 
budżetu  za  trzy  kwartały  i  złożonego  sprawozdania,  wojewoda  swoją  decyzją  zmniejsza 
dotację. Kwotę 190.000,00 zł należy rozpatrywać łącznie t.j. dział 801 Oświata i Wychowanie 
oraz  854  Edukacyjna  opieka  wychowawcza.  Wszystko  to  jest  spowodowane  zmianami          
w czterech jednostkach oświatowych przez dyrektorów szkół.  
 
Radny  Jan  Lichacz  zapytał,  dlaczego  wojewoda  decyzją  zdjął  30.000,00  zł  z  dożywiania     
czy ta decyzja w jakiś sposób była uzasadniona.  
 
Skarbnik  Gminy  Alina  Błażewicz  odpowiedziała,  że  potrzeby  związane  z  dożywianiem 
zgłaszane są  przez  Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w  Zalewie  i to  MOPS monitoruje 
całą sprawę dożywiania.  
 
Radny  Jan  Lichacz  oznajmił,  że  wojewoda  na  wniosek  gminy,  co  roku  dokładał  większą 
kwotę do dożywiania i była to kwota ok. 4,00 zł na jednego ucznia. Gdyby wojewoda zabrał    
kwotę 2,00 zł od ucznia to dożywianie ograniczyłoby się do samych obiadów bez śniadań.             
Radny przyznał, że nie zna sytuacji, ale jest zaskoczony decyzją wojewody. Jego zdaniem 
byłoby lepiej, aby środki te zostały w budżecie do końca roku.      
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że rozmawiał na ten temat z Kierownikiem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolantą Skrzypiec, która poinformowała, 
że  wojewoda zwrócił się z zapytaniem do gminy  Zalewo  czy zostaną  wykorzystane środki          
na  dożywiane  do  końca  roku  czy  nie.  Po  dyskusji  z  Panią  Kierownik  Burmistrz  uzyskał 
odpowiedz, że środki nie zostaną wykorzystane taką odpowiedź przesłano do wojewody.      
 
Radny  Jan  Lichacz  poinformował,  że  rozmawiał  z  Panią  Kierownik  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zalewie, ale kwestii dotyczącej niewykorzystania środków                 
nie  pamięta.  Następnie  oznajmił,  że  na  spotkaniu  z  Panią  Kierownik  chodziło  mu  tylko            
o to, aby wojewoda podjął starania o przywrócenie tzw. puli dyrektorskiej. Kiedyś dyrektorzy 
szkół mieli tzw. pulę, z której mogli przydzielać uczniom posiłki. Jednym podpisem  zostało     
to zniesione. Wcześniej dyrektorzy mogli 10% uczniów dopisać do listy osób dożywianych     
z  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  mimo  nie  spełnienia  kryteriów  dochodowych.       
W  chwili  obecnej  na  wniosek  doraźny,  jednorazowo,  jeżeli  dziecko  jest  głodne  dyrektor 
może, jeśli  się to powtarza  złożyć wniosek  po raz kolejny.  Wojewoda  miał  w  w/w  sprawie 
interweniować do ministerstwa, aby odwrócić ten zapis. Na ten temat wypowiadał                 
się również Pan Poseł Piotr Żuchowski. Mają ten sam problem tak jak wszystkie pozostałe 
gminy  wiejskie.  Na  koniec  radny  dodał,  że  jeżeli  w  grudniu  zostanie  ograniczona  składka        
na dożywianie do kwoty 2,00 zł to należałoby wystąpić do wojewody z prośbą, aby środków 
tych nie zmniejszał.  
 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz oznajmiła, że kwota 30.000,00 zł jest zmniejszeniem dotacji 
od wojewody także  tak czy inaczej należy to  w chwili  obecnej skorygować,  a  ewentualnie       
w grudniu dokonać zwiększeń.  
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Radny  Jan  Lichacz  odpowiedział,  że  rozumie.  Jeżeli  dalej  kwota  dożywiania  zostanie           
na dotychczasowych warunkach do końca grudnia to nie ma problemu, ale jeżeli spowoduje                     
to zmniejszenie składki do 2,00 zł wtedy będzie mniejsza kwota na dożywianie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oznajmił, że 30.000,00 zł jest zdjęte z dożywiania. 
Następnie  dodał,  że  rozmawiał  z  Kierownikiem  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej        
w  Zalewie  Jolantą  Skrzypiec  i  nie  wniosła  ona  żadnych  uwag  i  zastrzeżeń  do  tej  pozycji. 
Burmistrz  poinformował,  że  decyzje  wojewody  należy  wprowadzić  do  budżetu,  natomiast 
zastrzeżenia zgłoszone przez  radnego Jana Lichacza po powrocie  Pani  Jolanty Skrzypiec    
ze szkolenia zostaną przedyskutowane wspólnie z Panią Skarbnik.         
 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  poinformował,  Przewodniczącą  Rady  Miejskiej  w  Zalewie 
Iwonę  Parzyszek,  że  zwołanie  sesji  nadzwyczajnej  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  dotyczącej 
projektów uchwał nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 uważa za zasadne, natomiast projekty uchwał     
nr 1 i nr 2 oraz materiały sesyjne, co niektórzy otrzymali parę godzin przed sesją stawiają 
radnych  w  wielkim  kłopocie.  Jak  je  przeanalizować  i  przygotować  się  do  sesji!  Ale  stało       
się  porządek  obrad  sesji  został  przyjęty  i  wszystko  jest  pozamiatane.  Następnie  radny 
oznajmił, że miał nie zabierać głosu, ponieważ nie miał czasu solidnie się do tego 
przygotować. Na sesji w dniu 28 października 2015r. zwrócił uwagę Pani Skarbnik,               
że  komputer  wykonujący  dodawanie  i  odejmowanie  chyba  się  myli,  ponieważ  odejmując           
i dodając zmiany nic matematycznie nie gra. Pani Skarbnik skwitowała wypowiedź radnego, 
że wszystko jest dobrze i że Burmistrz ma takie uprawnienia i możne zmienić. Radny szukał 
tego  potwierdzenia, ale  na  dochody nie znalazł  przepisu,  aby  Burmistrz mógł  je  zmieniać. 
Wydatki  tak,  a  dochody  są  stałe,  których  Burmistrz  tak po  prostu  nie  może sobie  zmienić     
t.j. dotacje budżetowe, kredyty, zwrócenie pożyczki itd. W materiałach otrzymanych              
na tą sesję 20 listopada br. porównując zmiany z podjętymi uchwałami w dniu                      
28  października  2015r.  znów  nic  nie  gra.  Dochody  zostały  zmniejszone  o  238.000,00  zł,         
a w zamian dochody po zmianach wzrastają o 29.171,00 zł. Podobna sytuacja jest,             
gdy zmniejsza się wydatki o 238.000,00 zł a wydatki po zmianach zwiększają się o tę samą 
kwotę 29.171,00 zł. Pozostałe wszystkie kwoty są zgodne tak jak jest to pokazane.        
Radny  oznajmił,  że  jest  w  podeszłym  wieku  i  nie  wszystko  rozumie.  Uważa,  że  osoby 
powyżej 70 roku życia nie powinny kandydować na radnych. Radny wierzy w to, że obecny 
rząd i władza zmieni wszystko. Już mówią, że kadencje samorządową się skróci, ponieważ 
jest  sfałszowana.  Rady  przeżył  już  raz  to  samo,  gdy  był  Radnym  Wojewódzkiej  Rady 
Narodowej wtedy doszedł AWS. Na koniec poprosił o wyjaśnienie, aby spokojnie mógł spać. 
Co  się  robi,  dlaczego  podejmowana  jest  uchwała  dotycząca  zmniejszenia  planu  dochodu 
budżetowego  gminy  o  kwotę  238.537,00  zł,  a  plan  dochodów  po  zmianie  jest  wyższy           
od planu przyjętego 28 października 2015r. o 29.000,00 zł. 
 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odpowiedziała, że Burmistrz miedzy sesjami może 
wydawać  zarządzenia  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy.  Jeżeli  przychodzą  decyzje 
wojewody  to  Burmistrz  ma  prawo  zarządzeniem  wprowadzić  je  do  budżetu  po  stronie 
dochodów  i  po  stronie  wydatków.  Dlatego  też,  gdy  radni  wezmą  ostatnią  uchwałę  z  dnia      
28 października br.,  a  w międzyczasie między  sesją  było wydane zarządzenie to  dochody      
i  wydatki  nigdy  nie  będą się  zgadzały.  Aby  wszystko  się  zgadzało  należałoby włączyć  do 
tego zarządzenie Burmistrza. 
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk zapytał, czy nie można by zapisać w uchwale, że zmniejsza 
się plan dochodów o konkretną kwotę. 
 
Skarbnik  Gminy  Alina  Błażewicz  odpowiedziała,  że  nie,  ponieważ  zarządzenie  Burmistrza 
jest  oddzielnym  aktem.  W  uchwale  nie  można  tego  ująć.  Ciągłość  dochodów  i  wydatków 
byłaby wtedy gdyby były same sesje i same uchwały rady zmieniałyby budżet.                         
A zarządzeniem Burmistrz zmienia budżet, ponieważ ma taką możliwość. Jeżeli przychodzą 
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decyzje wojewody zwiększające bądź zmniejszające dotacje na poszczególne działy            
to  Burmistrz  może  wprowadzić  to  zarządzeniem.  Taka  sama  kwota  po  stronie  dochodów     
jak  i  wydatków  nie  rzutuje  na deficyt,  ale  rzutuje również na  ogólny  plan  dochodów                 
i wydatków.           
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk podziękował, za wyjaśnienie. Następnie oznajmił,                   
że wcześniej głosował za zmianami w budżecie, dlatego teraz też będzie głosował              
za.  Na  koniec  radny  poinformował,  że  na  dzisiejszej  sesji  uchwalany  jest  projekt  uchwały      
nr  1,  a  w  nim  kwota  deficytu  10.137.378,99  zł  na  2016  rok.  Projekt  wieloletniej  prognozy 
finansowej gminy Zalewo na lata 2016-2032 zakłada deficyt w 2016 roku 13.240.969,00 zł      
i radni projekt ten będą uchwalali w grudniu 2015r. Jest to parę dni, a są to tak duże sumy. 
 
Skarbnik  Gminy  Alina  Błażewicz  odpowiedziała,  że  projekt  budżetu  stanowi  nowy  plan         
na nowy rok budżetowy. Nie ma porównania,  ponieważ  znajdują  się w  nim  nowe  zadania 
inwestycyjne,  więc  siłą  rzeczy,  jeżeli  zakłada  się  budżet  deficytowy  to  niestety,  ale  kwota 
długu na lata 2016 i kolejne będzie większa.  
 
Radny  Mirosław  Mićko  zapytał,  czego  dotyczy  kwota  190.000,00  zł  w  dziale  801  Oświata        
i wychowanie. 
 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odpowiedziała, że są to głownie przeniesienia z wydatków 
rzeczowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.  
 
Radny  Mirosław  Czyszek  zapytał  czy  w  dziale  tym  są  to  przeniesienia  np.  z  wydatków          
na wynagrodzenia czy z wydatków na węgiel czy odwrotnie.    
  
Skarbnik  Gminy  Alina  Błażewicz  odpowiedziała,  że  nie  posiada  szczegółowych  informacji.     
Może  być  tak,  że  wydatków  rzeczowych  gdzie  mieści  się  opał,  zakup  środków  czystości 
przenosi się środki na wynagrodzenia. 
 
Radny Mirosław Czyszek zapytał, czy wcześniej dyrektorzy szkół nie doszacowali 
wynagrodzeń w planach. 
 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odpowiedziała, że widocznie tak. 
 
Radny  Jan  Lichacz  oznajmił,  że  niedoszacowania  w  budżetach  jednostek oświatowych 
wynikają między innymi z nauczania indywidualnego, które wchodzi w trakcie roku i o którym 
nauczyciele nie wiedzą, że może ono wystąpić. W Zespole Szkół w Zalewie w chwili obecnej 
jest drugi bądź trzeci przypadek nauczania indywidualnego gdzie dyrektor szkoły występuje 
do Burmistrza z wnioskiem o wyrażenie zgody na udzielenie takiego nauczania.                   
Są to dodatkowe zajęcia, które prowadzone są z uczniem tylko w domu. Czyli nauczyciele 
dojeżdżają  do  ucznia.  Jest  to  dodatkowe  12  godzin,  które  dodatkowo  dochodzi  i  od  tego 
nalicza się również pochodne, które należy wypłacić nauczycielowi. Jeżeli w każdej ze szkół 
pojawi się dwóch lub trzech uczniów wtedy automatycznie istnieje pod koniec roku 
zagrożenie, że może zabraknąć pieniędzy, dlatego dyrektorzy już teraz muszą mieć             
to  na  uwadze.  Zazwyczaj  na  koniec  roku  nie  wydatkują  tego,  co  do  złotówki,  ponieważ 
wynagrodzeń  i  pochodnych  nie  da  się  wydatkować,  co  do  złotówki.  Ale  nie  mogą  zostać        
w takiej sytuacji, że 30 grudnia nie mają zapłaconych spraw, które związane są z płacami    
lub  pochodnymi.  Jak  co  roku  jest  sytuacja,  że  przychodzi  koniec  grudnia  i  dyrektorom 
pozostają  środki,  ale  wtedy  już  nie  przenoszą  oni  tych  środków  na  rzeczówkę,  ponieważ 
pozostaje  krótki  okres  na  rozliczenie  tego  w  danym  roku  budżetowym.  Z  tego  wynika            
ta sytuacja i automatycznie, gdy jakakolwiek złotówka idzie na wynagrodzenie to wszystkie 
pochodne musza być zapłacone. Taki wymóg jest jednoznaczny.              
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Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  oznajmił,  że  nie  zrozumiał  części  pierwszej  wystąpienia 
radnego Tadeusza Kaczmarczyka w związku, z czym zapytał go, dlaczego podważa projekt 
uchwały  nr  1  i  nr  2  i  gdzie  są  jakiekolwiek  błędy  i  gdzie  jest  brak  logiki.  Burmistrz  dodał,            
że spróbuje to natychmiast wyjaśnić lub skorygować.  
 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  odpowiedział,  że  nie podważa  tylko  pyta,  ponieważ  nie  wie 
czy  Burmistrz  może  28  października  2015r.  zwiększyć  dochody  o  prawie  600.000,00  zł.           
i czy Burmistrz ma takie możliwości.  
 
Skarbnik  Gminy  Alina  Błażewicz poinformowała,  że  jeżeli  Burmistrz  zwiększy  dochody         
np. o 600.000,00 zł lub 1.000.000,00 zł to również po stronie wydatków musi dokonać tego 
zapisu. Wynika to z decyzji wojewody, ponieważ zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
Burmistrz ma takie uprawnienia i może wprowadzić do budżetu zmiany polegające               
na zwiększeniu dotacji i zwiększeniu po drugiej stronie wydatków na ten cel.   
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk oznajmił, że jeżeli od poprzedniej uchwały odejmie i zmniejszy 
dochody o 6.000,00 zł  i powiększy to powinno wyjść 23.328.000,00 zł, a tu jest 
23.912.000,00 zł  
 
Skarbnik  Gminy  Alina  Błażewicz  oznajmiła,  że  29  października  2015r.  zostało  wydane 
zarządzenie  Burmistrza  w  sprawie  zmian  w  budżecie  gminy  Zalewo  na  2015r.  Burmistrz 
zarządzeniem wprowadził zmiany kwot dotacji związanych z wypłatą akcyzy. Gmina Zalewo 
dostała  dotacje  na  wypłatę  akcyzy  i  wprowadzono  ją  decyzją  Burmistrza  do  budżetu.            
W uchwale nie można tego zawrzeć, ponieważ zostało to zawarte w zarządzeniu Burmistrza. 
Jedyną rzeczą, jaką może zrobić jest dopisanie w uzasadnieniu, że pomiędzy sesjami było 
zarządzenie Burmistrza ze zmianami na konkretną kwotę, aby była jasność sytuacji.   
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk poinformował, że gdyby o tym wiedział to by nie pytał. 
 
Radna Zofia Witkowska poprosiła Panią Skarbnik, aby nie poddawała się emocjom                 
i aby spokojnie wszystko wyjaśniła. 
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  poinformował,  że  jeżeli  Pani  Skarbnik  poinformowała,        
że decyzją wojewody zostało wprowadzone ileś wypłaty akcyzy dla rolników z tytułu zwrotu 
to on, jako Burmistrz musi wydać na podstawie decyzji wojewody zarządzenie w tej sprawie.  
Zarządzenia  Burmistrza  nie  idą  do  szuflady  Pani  Skarbnik,  Pani  Sekretarz  czy  jego,  tylko 
wysyłane są do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jest to tak samo analizowane jak całość 
budżetu i wszystkie dokumenty z tym związane. Takie słowa bolą, ponieważ                        
tak to zabrzmiało jak gdyby 600.000,00 zł zostało przywłaszczone.           
    
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  oznajmił,  że  niemal,  co  sesja  i  komisje  pojawia     
się ta sama historia. W związku z tym zaproponował, aby Pani Przewodnicząca Rady Iwona 
Parzyszek sprowadziła fachowca i dla tych radnych, którzy zechcą, osoba ta przeprowadziła 
szkolenie na temat konstrukcji budżetu. Wszystkie nieporozumienia wynikają z tego,            
że  radni  -  część  z  nich  nie  zna  podstawowych  mechanizmów.  Poza  tym  trzeba  czytać 
literalnie  od  deski  do  deski  uchwały,  bo  w  każdej  z  uchwał  dotyczącej  zmian  w  budżecie 
gminy Zalewo jest np. w tej uchwale też w § 6 ust., 2  który mówi ,, Ponadto upoważnia się 
Burmistrza  do  dokonywania  innych  zmian  w  planie  wydatków  niż  określone  w  art.  257 
ustawy o finansach publicznych i to jest ten właśnie przypadek. Sprawy finansowe są bardzo 
trudne i trzeba znać wiele ustaw, ale jeżeli radni nie wiedzą jak się konstruuje budżet gminy     
i  jakie  mają  być  zapisy  w  dokumentach  to  łatwo  popełnić  jakiś  błąd  w  wyliczeniach. 
Wiceprzewodniczący dodał, że ten sam błąd w wyliczeniach popełniał w czasie pierwszego 
roku  funkcjonowania,  jako  radny  Rady  Miejskiej  w  Zalewie.  Myślał  wtedy,  że  jest  to  takie 
proste i weźmie jedną uchwałę i porówna z drugą i wyjdzie to, co powinno wyjść, ale tak też 
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nie  było.  W  związku  z  powyższym  Wiceprzewodniczący  poprosił,  aby  zrobić  dla  radnych 
szkolenie z zakresu konstrukcji budżetu.         
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  odpowiedziała,  że  z  nowym  rokiem  na  pewno 
przyjdą  oferty  związane  ze  szkoleniami  dla  radnych  i  jeżeli  będzie  taka  wola  radnych,          
aby zrobić takie szkolenie to nie widzi żadnego problemu.   
 
Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek 
poddała uchwałę pod głosowanie.  
 

         Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński podziękował za głosowanie nad w/w uchwałą i przeprosił    
za  emocje.  Następnie  dodał,  że  pracują  nad  budżetem  non  stop  i  są  po  ciężkiej  pracy 
konstruowania budżetu gminy Zalewo na 2016 rok. Jak z podatkami i dochodami własnymi 
jest  kłopot  to  wszyscy  wiedzą.  Wszystkim  dyrektorom  jednostek  narzucono  zarządzeniem 
zerowy wskaźnik wzrostu płac, zerowy wskaźnik rzeczowych nakładów a jednak z każdym 
kierownikiem czy dyrektorem mieli trudne rozmowy, ponieważ strasznie trudno było 
poskładać  przyszłoroczny  budżet.  Na  koniec  raz  jeszcze  przeprosił  za  emocje,  ale  kadra 
urzędu pracuje nad tymi zagadnieniami w całym składzie z jedną myślą  – jak służyć całej 
społeczności gminy żeby nie naruszyć niczyich interesów i żeby nikt kosztem                      
innych  nie  funkcjonował  w  gminie.  Cały  czas  robi  się  to  wyłącznie  patrząc  na  dobro 
publiczne. Jest to ciężka praca i nie ma żadnego powodu, aby doszukiwać się jakichkolwiek 
złych manewrów czy czegokolwiek innego.             
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała projekt uchwały  
 
 

3) w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XV/104/15 Rady 
Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

 
Następnie  poinformowała,  że zmian  w  uchwale  w  sprawie  określenia  stawek  podatku           
od  nieruchomości  dokonano,  ponieważ  w  dniu  9  października  2015  r.  Prezydent  podpisał 
ustawę  o  rewitalizacji  (Dz.U.  z  2015  r.  poz.1777)  i  w  art.37  wprowadził  zmiany w  ustawie       
z dnia     12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 
r.,  poz.  849;  z  2015  r.  poz.  528,  poz.  699,  poz.  774,  poz.  1045  i  poz.  1283).  Powyższa 
zmiana została ujęta w §1. Natomiast w §4. Uchwały Nr XV/104/15 Rady Miejskiej w Zalewie 
z dnia 28 października 2015 r. wprowadzono mylny zapis o treści „Uchwała wchodzi w życie           
po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa       
Warmińsko-Mazurskiego, nie wcześniej jednak, niż z dniem 1 stycznia 2016 r.”.                
Zapis ten został zmieniony w § 2. i otrzymał brzmienie o treści: „Uchwała podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje                      
od 1 stycznia 2016 r.” W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszej Uchwały                      
w proponowanej redakcji jest w pełni uzasadnione   
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie.  
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
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Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała projekt uchwały  
 

 

4) w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XV/105/15 Rady 
Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia 
rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 r., 

 
Następnie poinformowała, że w § 3 Uchwały Nr XV/105/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 
28 października 2015r., w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku                
od środków transportowych wprowadzono mylny zapis o treści „ Uchwała wchodzi w życie   
po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r. Niniejsza uchwała  
wprowadza nowy zapis § 3 o brzmieniu ”Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1stycznia 2016 r.”. 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie.  
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała projekt uchwały  
  

 

5) w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr XV/106/15 Rady 
Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  28  października  2015  r.  w  sprawie  opłaty 
targowej,  

 
Następnie  poinformowała,  że  w  uchwale  uchyla  się  §  4.  Uchwały  Nr  XV/106/15  Rady 
Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  28  października  2015  r.  w  sprawie  opłaty  targowej  o  treści: 
„Opłata targowa pobierana jest  bezpośrednio w  miejscach  handlu przez  inkasenta,  którym 
jest „ Zakład Gospodarki Komunalnej „ Spółka z o.o. w Zalewie. Dowodem uiszczenia opłaty 
targowej jest pokwitowanie wydane przez inkasenta (tzw. bilet opłaty targowej). Bilety opłaty 
targowej wydawane będą dla inkasenta za pokwitowaniem przez Urząd Miejski w Zalewie”. 
Po czym dodała, że § 4. Uchwały Nr XV/106/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia                  
28  października  2015  r.  w  sprawie  opłaty  targowej  otrzymuje  następującą  treść:  „Opłata 
targowa  pobierana  jest  bezpośrednio  w  miejscach  handlu  przez  inkasenta,  którym  jest 
„Zakład Gospodarki Komunalnej „ Spółka z o.o. w Zalewie”. Następnie dodała, że uchyla się 
również § 9. Uchwały Nr XV/106/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 października 2015 r. 
w  sprawie  opłaty  targowej  o  treści:  „Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia 
ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie wcześniej 
jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.”., Po czym dodała, że § 4. Uchwały Nr XV/106/15 Rady 
Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  28  października  2015  r.  w  sprawie  opłaty  targowej  otrzymuje 
następującą  treść:  „Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego  i obowiązuje od 1 stycznia  2016 r.” 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie.  
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
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Inspektor w Referacie Rozwoju Lokalnego Barbara Pawelczyk odczytała projekt uchwały  
 

 

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 2016,   

 
Następnie poinformowała, że program współpracy Gminy Zalewo z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2016, został opracowany na podstawie art. 5a ustawy     
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Stanowi on uszczegółowienie 
przedmiotu współpracy Gminy Zalewo z organizacjami pozarządowymi w roku 2016         
oraz  określa  cele  programu,    zasady  współpracy,  formy  współpracy,  priorytetowe  zadania 
publiczne, a także okres realizacji i sposób realizacji programu. Program współpracy          
jest programem rocznym i uchwalany jest do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres 
obowiązywania programu. 
 
Radny Mirosław Mićko zapytał, czy zmieniły się kwoty dotacji na poszczególne zadania. 
 
Inspektor  w Referacie Rozwoju  Lokalnego  Barbara  Pawelczyk  odpowiedziała, że  w  jednej 
pozycji. W 2015 roku dotacja na ,,Zapewnienie bezpieczeństwa na jeziorach Gminy Zalewo’’ 
wynosiła 12.000,00 zł a na rok przyszły jest wyższa o 7.000,00 zł i wynosi 19.000,00 zł. 
 
Radny  Mirosław  Czyszek  poprosił  Panią  Barbarę  Pawelczyk,  aby  przypomniała  radnym 
nazwy  zadań  oraz  kwoty  dotacji  na  poszczególne  zadania  przeznaczone  w  2015  roku             
i planowane na 2016 rok. 
 
Inspektor  w  Referacie  Rozwoju  Lokalnego  Barbara  Pawelczyk  odczytała  nazwy  zadań       
oraz udzielone dotacje w 2015 roku i planowane na 2016 rok. ( Załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu).  
 
Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek 
poddała uchwałę pod głosowanie.  
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka odczytał projekt uchwały 
 

 

7) w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr VIII/59/15 Rady 
Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  29  kwietnia  2015  r.  w  sprawie  powołania 
doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Zalewie.  

 
 
Następnie  poinformował,  że  ze  względu  na  ilość  i  obszerność  zmian,  jakich  należało 
dokonać w aktualnie obowiązującym Statucie oraz ich znaczenia dla sprawnego 
funkcjonowania Rady Miejskiej w Zalewie Komisja Statutowa uznała konieczność 
zaproponowania Radzie Miejskiej nowego statutu zastępującego dotychczas obowiązujący. 
Takie  rozwiązanie  będzie  miało  również  duże  znaczenie  dla  przejrzystości  i  praktycznego 
stosowania  w/w  statutu przez  organy  gminy.  W  związku z  powyższym,  podjęcie  niniejszej 
uchwały jest  uzasadnione.  Po czym oznajmił, że w starym statucie  było około  dwudziestu 
zmian. Aktualnie Komisja Statutowa dopracowuje w statucie przygotowanie sesji 
nadzwyczajnej. Zainteresowani radni mogą w każdej chwili zapoznać się z projektem statutu 
oraz naniesionymi do niego poprawkami.       
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Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie.  
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
 
Ad. 4 Sprawy różne.  
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński podziękował radnym za obecność na sesji nadzwyczajnej.  
 
Radna Halina Krajnik w imieniu mieszkańców miejscowości Bajdy podziękowała 
Burmistrzowi za odprowadzenie wody i wykonanie opaski wokół świetlicy w Bajdach. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  na  wstępie  poprosiła  Przewodniczących  Komisji 
stałych, aby do końca listopada przygotowali plany pracy komisji. Następnie poinformowała, 
że dnia 16 grudnia 2015r. odbędzie się sesja zwyczajna.     
 
 Ad 5. Zamknięcie obrad. 
 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  zamknęła  
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie.  
                        
 
 

                                                                                           Przewodnicząca Rady Miejskiej                                                                        
   Protokołowała:                                                                                                                 
   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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