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BR.0002/17/11 
 
 
 

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

z dnia 28 grudnia 2011 r. 
od godz. 9.00 do godz. 11.10 

 
z następującym porządkiem posiedzenia:  

 
 
 

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

z  dnia 30 listopada 2011 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady 

Miejskiej w Zalewie. 
5. Informacja na temat rozdysponowania funduszu sołeckiego za rok 2011. 
6. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc listopad br. przez komisję stałą: 

Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Pożarowej i Ochrony 
Środowiska. 

7. Wnioski i zapytania Radnych 
8. Podjęcie uchwał: 
   

1) w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 
2012-2020. 

2) w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2012 r. 
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i 

Planowania 
3)  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.   

4) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
5) w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Zalewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 
obejmujących podejmowanie czynności oraz prowadzenie postępowań w 
sprawach dotyczących pieczy zastępczej przewidzianej ustawą z dnia 9 
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ¹ ) (Dz. U. Nr 
149, poz. 887). 

6) w sprawie: uchwalenia opłat za świadczenia realizowane w oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zalewo.  

7) w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2012. 

8) w sprawie: przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomani dla 
Gminy Zalewo na rok 2012. 

9) w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok 
kalendarzowy 2012. 

10) w  sprawie:  przyjęcia  przez  Radę  Miejską  w  Zalewie  przedłożonych  planów 
pracy komisji stałych na rok 2012. 
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9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zalewie 
a) odczytanie wniosku dotyczącego powołania Wiceprzewodniczącego 
    Rady Miejskiej w Zalewie, 
b) zgłoszenie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  
     w Zalewie, 
c)  powołanie Komisji Skrutacyjnej, 
d) przyjęcie regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  
    w Zalewie, 
e) prezentacja (wystąpienie) kandydatów, 
f) przeprowadzenie tajnego głosowania, 
g) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 

w Zalewie. 
      10.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 

            11.  Sprawy różne. 
            12.  Zamknięcie obrad. 
  
 
Ad 1. i 2. Otwarcie obrad Sesji i sprawdzenie kworum. 
 
Obrady  XVII  zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  9.00  Pani 
Iwona Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała Radnych, Burmistrza 
Zalewa, Panią Sekretarz, pracowników Urzędu, Sołtysów, Kierowników podległych 
jednostek, zaproszonych gości oraz przedstawicieli prasy. Następnie przechodząc do punktu 
2.  Porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  stwierdziła,  że  po  sprawdzeniu  -  zgodnie  z  listą 
obecności - na sali znajduje się 12 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do 
podejmowania  prawomocnych  uchwał.  Poczym  przedstawiła  porządek  obrad,  proponując 
zdjęcie  z  niego  punktu  9.  dotyczącego  wyboru  Wiceprzewodniczącego  Rady  Miejskiej  w 
Zalewie  ze  względu,  iż  omyłkowo  nie  dostarczono  dla  Radnych  projektu  uchwały  w  w/w 
sprawie.  Dodała,  iż  punkt  ten  zostanie  przeniesiony  na  najbliższą  sesję.  Przewodnicząca 
zaproponowała,  wprowadzenie  do  porządku  obrad  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzoru 
deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz 
ustalenia wzoru: dane o nieruchomościach, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od 
nieruchomości o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, dane o 
nieruchomościach  rolnych,  dane  o  zwolnieniach  podatkowych  w  podatku  leśnym,  dane  o 
nieruchomościach leśnych.     
Następnie  głos  zabrał  Burmistrz Marek  Żyliński,  który  zgłosił formalny wniosek  o zdjęcie  z 
porządku obrad projektu uchwały Nr 6 w sprawie uchwalenia opłat za świadczenia 
realizowane  w  oddziałach  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  prowadzonych  przez 
Gminę Zalewo, argumentując swój postulat tym, że na sesji w październiku przyjęto uchwałę 
dotyczącą  ustalenia  opłat  za  świadczenia  przedszkola  publicznego  prowadzonego  przez 
Gminę  Zalewo  (Przedszkole  Miejskie  w  Zalewie).  Burmistrz  oznajmił  zatem,  iż  zostanie 
sporządzona analiza ekonomiczna wpływów do Przedszkola z tytułu ustalonych stawek, po 
wykonaniu tej analizy zostanie sporządzony łączny projekt uchwały, zarówno dla 
Przedszkola Miejskiego w Zalewie jak i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Zalewo. 
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  poddała  pod  głosowanie  nowy  porządek  posiedzenia, 
który po zmianach obejmował n/w punkty: 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Sprawdzenie kworum. 
3. Przyjęcie protokołu z XVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia  
     30 listopada 2011 r. 
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej 

w Zalewie. 
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5. Informacja na temat rozdysponowania funduszu sołeckiego za rok 2011. 
6. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc listopad br. przez komisję stałą: 
     Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Pożarowej i Ochrony Środowiska. 
7. Wnioski i zapytania Radnych. 
8. Podjęcie uchwał: 

   
1) w  sprawie:  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo 

na lata 2012-2020. 
2) w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2012 r. 

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej 
     i Planowania 

3) 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. 

4) w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 
5) w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w  Zalewie  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu 
administracji publicznej, obejmujących podejmowanie czynności oraz 
prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących pieczy zastępczej 
przewidzianej  ustawą  z  dnia  9  czerwca  2011r.  o  wspieraniu  rodziny  i 
systemie pieczy zastępczej ¹) (Dz. U. Nr 149, poz. 887).  

6) w  sprawie:  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2012. 

7) w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla 
Gminy Zalewo na rok 2012. 

8) w  sprawie:  uchwalenia  planu  pracy  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  na  rok 
kalendarzowy 2012. 

9) w sprawie: przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów 
pracy komisji stałych na rok 2012. 

10) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od 
nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz ustalenia wzoru: 
dane o nieruchomościach, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku 
od nieruchomości o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym, 
dane  o  nieruchomościach  rolnych,  dane  o  zwolnieniach  podatkowych  w 
podatku leśnym, dane o nieruchomościach leśnych.     

 
      10.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 

            11.  Sprawy różne. 
            12.  Zamknięcie obrad. 
 
Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                
z dnia 30 listopada 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.  Po  czym  poddała  go  pod 
głosowanie. Za przyjęciem protokołu z XVI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 
30 listopada 2011r. głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od 
głosu. 
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Ad  4.  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 
Powyższą informację obejmującą okres od 1 grudnia do 28 grudnia  br. przedstawił Burmistrz 
Zalewa.  Burmistrz  dodatkowo  poinformował  obecnych  o  spotkaniach  i  wyjazdach,  które 
odbył od ostatniej sesji oraz o liczbie zrealizowanych uchwał i wydanych zarządzeń. Stanowi 
ona załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Ad 5. Informacja na temat rozdysponowania funduszu sołeckiego za rok 2011. 
 
Informacja ta została odczytana przez Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieniem 
Komunalnym Jana Michalewskiego i stanowi ona załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad  6.  Informacja  o  zrealizowanych  tematach  za  miesiąc  listopad  br.  przez  komisję 
stałą - Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Pożarowej i Ochrony 
Środowiska. 
  
Na  wstępie  Przewodnicząca  Komisji  poinformowała,  że  w  dniu  21  listopada  br.  odbyło  się 
posiedzenie  Komisji  Rolnictwa,  Handlu  i  Usług  oraz  Komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego, 
Ochrony  P.  Pożarowej  i  Ochrony  Środowiska.  Tematem  posiedzenia  była  ,,Informacja  o 
stanie  utrzymanie  dróg  i  przygotowania  do  sezonu  zimowego  na  terenie  gminy  Zalewo’’. 
Powyższą kwestię, przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Mieniem 
Komunalnym Jan Michalewski. Przewodnicząca Komisji w skrócie przedstawiła w/w 
informację: 
Drogi gminne podzielono na cztery rejony: 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Zalewie - Mirosław Stańczyk. 
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zalewie - Andrzej Brejta. 
3. Firma Handlowo - Usługowa „KAJA” w Zalewie - Janina Kowalska. 
4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „WĘGLOBUD” w Zalewie - 

Krzysztof Małetka. 
 
Mając na względzie dobre utrzymanie dróg, w budżecie 2011 roku wydatkowano na ten cel 
następujące środki finansowe: 
- zimowe utrzymanie: 85.925,76 zł. 
- profilowanie: 82.345,16 zł. 
- remonty bieżące: 50.029,61 zł.    
Tak  duże  nakłady  spowodowały,  że  w  okres  zimowy  wchodzimy  z  dobrze  przygotowaną 
nawierzchnią dróg gminnych. Na dzień komisji nie było pełnej informacji o przygotowaniu do 
zimowego utrzymania  dróg wojewódzkich i powiatowych. Jednak zarządy dróg, ciągle 
obiecują  szybkie  dosłanie  takiej  informacji. Kończąc  Przewodnicząca  Komisji  dodała,  iż 
koordynatorem akcji odśnieżania ze strony gminy jest Pan Jan Michalewski.   
 
 
Ad 7. Wnioski i zapytania Radnych. 
 
Radna  Dorota  Blonkowska  –  wnioskowała,  aby  zabezpieczyć  (ogrodzić  siatką)  zbiornik 
wodny,  który  znajduje  się  naprzeciwko  Zespołu  Szkół  w  Dobrzykach.  Radna  poprosiła, 
Komisję  Bezpieczeństwa  Publicznego,  Ochrony  P.  Pożarowej  i  Ochrony  Środowiska,  aby 
zorganizowali posiedzenie wyjazdowe i sprawdzili czy w gminie nie występuje więcej  takich 
sytuacji, które mogłyby stanowić niebezpieczeństwo.   
 
 
 



 5 

Ad 8. Podjęcie uchwał: 
 
Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 

1. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2012-
2020. 

 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
 

2. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2012 r. 
 

a) Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w  Olsztynie  o  projekcie  uchwały  budżetowej  na  2012  rok.  Opinia  RIO  stanowi 
załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu. 
 

b)  Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i 
Planowania  Jan  Lichacz  odczytał,  opinię  nt.  budżetu  gminy  Zalewo  na  2012r. 
Opinia stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu. 

 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt w/w uchwały 
 
Burmistrz  Marek  Żyliński  powtórzył,  pewną  filozofię  dotyczącą  konstrukcji  budżetu  na 
2012r., chodzi m.in. o wydatki inwestycyjne, które budziły najwięcej emocji. Zostały przyjęte 
wszystkie  zgłoszenia,  potrzeby  od  Radnych,  Sołtysów,  Rad  Osiedlowych  jak  i  również 
indywidualne  zgłoszenia.  Bardzo  starannie  je  analizowano.  Nie  było  zgłoszeń,  które  nie 
byłyby  uzasadnione,  innymi  słowy  nie  byłyby,  to  oczywiste  potrzeby  służące  wypełnianiu 
zadań publicznych na rzecz mieszkańców. Burmistrz stwierdził, że wszyscy mają 
świadomość, iż perspektywa finansowa pieniędzy zewnętrznych UE 2007-2013 w pewnym 
sensie w ubiegłym roku została już wyczerpana, jeśli chodzi m.in. o twarde inwestycje. Starał 
się przez ten rok maksymalnie poszukiwać możliwości aplikacji o środki zewnętrzne, również 
w planach na 2012 rok wstawiono pozycje, gdzie liczą na znalezienie okruchów z pierwszej 
perspektywy finansowej. Doszli do wniosku, że nie wolno wydrenować budżetu do 
zadłużenia maksymalnego, aby gmina Zalewo w następnej perspektywie, która jest realna w 
latach 2014-2015 a więc już w następnej kadencji była bez pieniędzy i nie zostawiła żadnych 
środków finansowych na wkład własny dla potencjalnej drugiej perspektywy, mimo pewnych 
zawirowań  wokół  UE.  Stąd  ta  filozofia  konstrukcji  wydatków  inwestycyjnych  polegająca  na 
wstawieniu w budżecie pozycji przy których jest szansa na pozyskanie pieniędzy 
zewnętrznych albo robione będzie w 100% z pieniędzy gminnych tylko to, co jest niezbędne.          
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 12 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 
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3. 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. 

 
Burmistrz Marek Żyliński wyjaśnił, że korekta w zmianie budżetu gminy Zalewo na 2011r. 
wynika przede wszystkim z pewnej kosmetyki tj. wniosków Kierowników jednostek 
podległych o przesunięcia pomiędzy paragrafami. Dodał, iż drugą sprawą jest to, że gmina 
Zalewo  przed  rozpoczęciem  inwestycji  kolektor  sanitarny  w  Bądkach  zobowiązała  się,  do 
pokrycia strat przy wejściu na grunt prywatny z tytułu szkód w uprawach rolnych i wyłączeniu 
części gruntów na czas prowadzenia inwestycji. Takie zobowiązanie kilka lat temu  zostało 
podjęte  przez  gminę.  Po  zakończeniu  inwestycji  właściciel  gruntu  wystąpił  do  gminy  o 
odszkodowanie.  W  wyniku  dokonanej  ekspertyzy  szkód,  wynegocjowano  z  właścicielami 
gruntów kwotę 10.000,00 zł. Szkody były wycenione na 17.000,00 zł., a dzierżawca 
szacował  na  ponad  20.000,00  zł.  Po  podjęciu  uchwały  przed  końcem  roku  będzie  można 
spotkać się z właścicielami gruntów, podpisać stosowne porozumienia i zobowiązanie 
zrealizować jeszcze w tym roku.  
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 12 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 
 

4. 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 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Skrzypiec przedstawiła 
projekt uchwały 
 

5. w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Zalewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, 
obejmujących  podejmowanie  czynności  oraz  prowadzenie  postępowań  w  sprawach 
dotyczących  pieczy  zastępczej  przewidzianej  ustawą  z  dnia  9  czerwca  2011r.  o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ¹) (Dz. U. Nr 149, poz. 887).  

 
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 12 osób, nikt nie był 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 
 



 7 

6. w  sprawie:  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Zalewo na rok 2012. 

 
Radny  Edward  Całka  powiedział,  że  nie  ma  zastrzeżeń,  co  do  zawartości  programu. 
Poprosił, aby na koniec 2012 roku Radni otrzymali informację o realizacji w/w programu.    
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 12 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 
 

7.  w  sprawie:  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomani  dla  Gminy 
Zalewo na rok 2012. 

 
Radny Edward Całka oznajmił, że tak jak w poprzednim projekcie uchwały nie ma 
zastrzeżeń, co do zawartości programu. Poprosił, aby na koniec 2012 roku Radni otrzymali 
informację o realizacji w/w programu.    
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
 
Przewodnicząca Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały 
 

8. w  sprawie:  przyjęcia  przez  Radę  Miejską  w  Zalewie  przedłożonych  planów  pracy 
komisji stałych na rok 2012. 

 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 

 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 11 osób, nikt nie był przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
 

9. w  sprawie:  przyjęcia  przez  Radę  Miejską  w  Zalewie  przedłożonych  planów  pracy 
komisji stałych na rok 2012. 

 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  i  Planowania 
Jan Lichacz przedstawił, plan pracy w/w komisji na 2012 rok.  Plan ten stanowi załącznik Nr 
5 do niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Zofia 
Witkowska przedstawiła, plan pracy w/w komisji na 2012 rok. Plan ten stanowi załącznik Nr 
6 do niniejszego protokołu. 
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Przewodnicząca  Komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego,  Ochrony  Przeciwpożarowej  i 
Ochrony  Środowiska  Dorota  Obszańska  przedstawiła,  plan  pracy  w/w  komisji  na  2012 
rok. Plan ten stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Dorota  Blonkowska  przedstawiła,  plan  pracy 
w/w komisji na 2012 rok. Plan ten stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Jolanta Grzywna przedstawiła, 
plan  pracy  w/w  komisji  na  2012  rok.  Plan  ten  stanowi  załącznik  Nr  9  do  niniejszego 
protokołu. 
 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 11 osób, nikt nie był przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 
 
O godz. 10.38 doszedł Radny Paweł Jesionka  
 
  
Przewodnicząca Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 
 

10. w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  i  informacji  na  podatek  od  nieruchomości,  na 
podatek rolny, na podatek leśny oraz ustalenia wzoru: dane o nieruchomościach, dane 
o  zwolnieniach  podatkowych  w  podatku  od  nieruchomości  o  zwolnieniach  i  ulgach 
podatkowych w podatku rolnym, dane o nieruchomościach rolnych, dane o 
zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym, dane o nieruchomościach leśnych.     

 
Przewodnicząca  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  brakiem  uwag  poddała  pod  głosowanie 
projekt uchwały. 
 
Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 13 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 

 
 
Ad 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych 

 
Burmistrz  Marek  Żyliński  poinformował,  że  o  13.00  podpisze  umowę  z  PKS  Iława,  który 
wygrał przetarg na  dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Zalewo. Dodał, iż w zapytaniu 
ofertowym,  które  wysłano  uwzględniono  potrzebę  czterech  kursów  m.in.  do  miejscowości 
Wieprz, Gubławki, Huta Wielka, Rudnia i kolonia Bajdy.   
Burmistrz Marek Żyliński udzielając odpowiedzi na wniosek Pani Doroty Blonkowskiej 
poinformował, że Kierownik ZGK w Zalewie w trybie pilnym zajmie się tą sprawą i skontroluje 
stan zbiornika P.poż. i dokona naprawy ogrodzenia.  
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Ad 10. Sprawy różne. 
 

W sprawach różnych głos kolejno zabierali: 
 

- Przewodnicząca Iwona Parzyszek zaprosiła, wszystkich Radnych, Sołtysów, 
Przewodniczących osiedli, Kierowników podległych jednostek na sesję i spotkanie 
noworoczne, które odbędzie się 18 stycznia 2012r.   

 
- Pani Dorota Obszańska – wnioskowała o zabezpieczenie drogi powiatowej na odcinku z 
Wielowsi  do  Boreczna  poprzez  oznakowanie  lub  zamontowanie  balustrady. Głos  zabrał 
Burmistrz  informując,  że  przyjmuje  to  do  wiadomości.  Dodał,  iż  jest  to  droga  powiatowa  i 
będą prosić o interwencje w tej sprawie Zarząd Dróg Powiatowych w Iławie.   
 
- Pani Dorota Blonkowska – powiedziała, ze przy okazji w/w sprawy wnioskuje o 
interwencje  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  miejscowości  Jerzwałd,  ponieważ  kilka  tygodni 
temu był wypadek i przy rowie została zdarta skarpa. Przy spływaniu wody z drogi wymywa 
wszystko, rów zostaje wtedy zawalony i nie ma przepływu wody.  
 
- Pani Dyrektor MGCK Fryderyka Małachowska – zaprosiła, Radnych, Sołtysów, 
Przewodniczących osiedli na XX finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do MGCK dnia 
8 stycznia 2012r. 
 
- Pan Jan Lichacz – wnioskował o naprawę  wyrwy  przy  zjeździe  z drogi  przy ul. 22 lipca 
na  ul. Elbląską, wskazane jest uzupełnienie i utwardzenie wyrwy. 
 
Na  zakończenie  spraw  różnych  głos  zabrał  Burmistrz  Pan  Marek  Żyliński,  który  z  okazji 
zbliżającego się 2012 roku. podziękował wszystkim zgromadzonym za współpracę, 
życzliwość i dokonania jakie udało się poczynić w 2011r.  Na koniec Burmistrz poinformował, 
że  na  sesji  18  stycznia  2012r.  będzie  zaprezentowana  prezentacja  w  której  podsumują 
działalność inwestycyjną, kulturalną i społeczną w 2011r. oraz przedstawione zostaną plany i 
perspektywy na 2012 rok.  
 

 
Ad 11. Zamknięcie obrad. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Pani Iwona Parzyszek o godz. 
11.10 zamknęła XVII 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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