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 OR.0002.17.2015 
 
 
 

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

z dnia 16 grudnia 2015 r. 
od godz. 11.00 do godz. 14.15 

 
 
 

Proponowany porządek obrad 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
 

2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 

3. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 28 października 2015 r. 
 

4. Przyjęcie protokołu z XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 20 listopada 2015 r. 
 

5. Odczytanie protokołu Nr VI z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia                           
10 listopada 2015 r. 
 

6. Informacja  o  zrealizowanych  tematach  za  miesiąc  październik  2015  r.  przez 
komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję 
Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania oraz Komisję 
Rolnictwa Handlu i Usług. 
 

7. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  Gminie  Zalewo  w  roku 
szkolnym 2014/2015. 
 

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

9. Wnioski i zapytania Radnych. 
 

10. Podjęcie uchwał: 
 

1) w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo  na  lata  
2016 - 2032. 
 

a) odczytanie projektu uchwały, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, 
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej  

i Planowania, 
d) dyskusja, 
e) głosowanie – podjęcie uchwały 

 

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2016r. 
 

a) odczytanie projektu uchwały, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, 
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej  

i Planowania, 
d) dyskusja, 
e) głosowanie – podjęcie uchwały 

 

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

4) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015 r. 
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5) 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, dane o nieruchomościach rolnych, dane o nieruchomościach 
leśnych, 
 
 

6) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Zalewo na lata 2016 – 2024, 

 

7) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo, 
 

 

8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla  Gminy Zalewo na rok 2016, 

 

9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Zalewo  na rok 2016, 
 

10) w sprawie powierzenia  zadań  własnych  gminy Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie, 
 

 

11) w  sprawie  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  w  obszarze 
obejmującym  część  obrębów  geodezyjnych  Janiki  Wielkie,  Mazanki,  Pozorty,  
gmina Zalewo, 
 

12) w  sprawie  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  w  obszarze 
obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo, 

13) w  sprawie  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  w  obszarze 
obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo, 

14) w  sprawie    uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
dla obszaru na terenie wsi Matyty w gminie Zalewo, 

15) w sprawie  obciążenia  służebnością  przechodu  i  przejazdu  części  
nieruchomości  położonej w Zalewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 146/6, obręb Zalewo nr 2, 
 

16) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  zabudowanej  oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów    jako  działka  Nr  146/5,  położonej  w  obrębie 
Zalewo nr 2, 
 

17) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok     
kalendarzowy 2016, 
 

18) w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy 
komisji stałych na rok 2016.  

 
          11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
 

          12. Sprawy różne. 
 

          13. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady  XVII  zwyczajnej  Sesji Rady Miejskiej  w Zalewie otworzyła  o  godzinie  11.00  Iwona 
Parzyszek  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Zalewie.  Powitała  Burmistrza  Zalewa,  Panią 
Sekretarz,  Panią  Skarbnik,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy,  pracowników 
Urzędu, Radnych, Przewodniczących Osiedli, Sołtysów, Radnych Powiatowych, Kierownika 
Posterunku  Policji  w  Zalewie  zaproszonych  gości  oraz  Prezesa  Zakładu  Drobiarskiego   
Lech-Drób w Zalewie Bogusława Lech. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek oddała głos Prezesowi Zakładu 
Drobiarskiego Lech-Drób w Zalewie Bogusławowi Lech.  
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Prezes Zakładu Drobiarskiego Lech-Drób  w Zalewie Bogusław Lech  poinformował,  że  jest 
współwłaścicielem Zakładu  Drobiarskiego Lech-Drób  w Zalewie.  Znalazł się  na sesji  Rady 
Miejskiej  w  Zalewie z  przyczyn  dla  niego  nie  do  końca  miłych,  które  mogą  wpłynąć               
na  to,  co  rzeczywiście w  przyszłym czasie  może  wydarzyć  się, jeśli  chodzi  o  rozwój  firmy           
Lech-Drób  w  Zalewie,  który  w  pewnym  momencie  został  przecięty.  Wszyscy  ci,  którzy 
spotkali  się  z  przypadkowym  zdarzeniem,  jakim  jest  pożar  wiedzą,  jakie  jest  to  niemiłe, 
nieprzyjemne  i  dokuczliwe  zwłaszcza  nie  tylko  z  punktu  widzenia  dramatu  dla  właścicieli 
firmy, ale również  dla pracowników. Z takim dramatem  spotkał  się  Zakład  Drobiarski       
Lech-Drób, który zatrudnia ponad 550 osób. Nadal na dzień dzisiejszy osoby                          
te  są  we  władaniu  firmy  i pracują.  Niektóre  z  nich  są  na  urlopach wypoczynkowych              
lub bezpłatnych natomiast reszta na  czas odbudowy zakładu przeniosła się do innych firm. 
Zadeklarowaliśmy, że odbudujemy zakład i weźmiemy się od razu do pracy. Nam nie chodzi 
tylko  o  samo  istnienie  firmy,  ale  również  o  to  ile  osób  w  niej  prawowało  i  w  jaki  sposób 
pracownicy, a nawet rodziny były związane z tym zakładem. Zakład obsługiwał nie tylko firmy 
w  Polsce,  ale  i  w  całej  Europie.  Rozwoziliśmy  drób  nie  tylko  po  Polsce,  ale  do  również         
do  takich  krajów  jak  Rumunia,  Francja,  Litwa,  Łotwa,  Estonia,  Niemcy,  Belgia  i  Holandia.  
Zakład przetwarzał około 200-250 ton drobiu to jest około 14-15  samochodów ciężarowych 
dziennie  przy  pracy  na  trzy  zmiany.  Po pożarze  stał  się  dramat  nie tylko  w Polsce,               
ale  i  w  całej  Unii  Europejskiej,  ponieważ  rynek  nie  był  w  stanie  przyjąć  tego  żywca,           
który na tym rynku pozostał. Pan Burmistrz Marek Żyliński był na spotkaniu hodowców kur, 
którzy błyskawicznie zorganizowali spotkanie w firmie. Hodowcy ze łzami w oczach 
rozmawiali  z  właścicielami  firmy  o  tym,  ponieważ  dla  nich  też  jest  to  dramat,  ponieważ            
w  chwili  obecnej  tracą  swój  dorobek  życia.  Bogusław  Lech  podał  przykład,  że  z  piątku          
na  sobotę,  kiedy  w  firmie  wybuchł  pożar  cena  kury  rosołowej  wynosiła  1,50  –  1,70  zł,               
a w chwili obecnej spadła do ceny 0,00 zł. Kura mięsna, która wynosiła 2,20 -2,30 zł obecnie 
kosztuje  0,40  zł.  Na  dzień  dzisiejszy,  jeżeli  chodzi  o  kurę  rosołową  hodowcy  dopłacają         
do  tego,  aby  kto  ktokolwiek  ją  zabrał  tylko,  dlatego  że  koszty  utylizacji  dla  niektórych           
już są rujnujące. Hodowcy zadeklarowali pomoc przy odbudowie zakładu było to z ich strony 
bardzo  miłe,  ale  ze  strony  prawnej  niestety  jest  to  niemożliwe.  Prezes  w  imieniu  Zakładu 
Drobiarskiego Lech-Drób w Zalewie podziękował Burmistrzowi Zalewa Markowi Żylińskiemu 
za to, że od początku jest z nimi i uczestniczył w większości spotkań, które były 
organizowane  w  Urzędzie Wojewódzkim,  Urzędzie Marszałkowskim w  Olsztynie i  nie  tylko 
tam. Burmistrz posiada  wiedzę jak wygląda  sprawa  Zakładu Drobiarskiego  Lech-Drób           
w  Zalewie.  Nie  ma  żadnych  praw  i  przepisów,  które  mogłyby  pomóc  firmom  w  takim 
przypadku,  kataklizmu,  jaki  stał  się  w  ich  zakładzie.  Ludzie  przynajmniej  na  rok  czy  dwa 
stracą pracę i jedynie, co zakład może zrobić i to, co powinni zrobić to wszystkich zwolnić 
bądź  ogłosić  upadłość  zakładu  i  była  by  to  ochrona  zakładu.  W  tym  momencie  państwo 
przejęłoby wynagrodzenia dla pracowników jednakże w tym momencie, kiedy firma próbuje 
się odbudować, zachować wszystkich pracowników przez okres, co najmniej dwóch, trzech 
miesięcy  by  się  zorganizować  niestety  takiej  pomocy  państwo  nie  przewiduje.  Utrzymanie   
tak dużej liczby pracowników kosztuje firmę około 200.000,00 zł dziennie. W tej chwili zakład 
z  zewnątrz  wygląda  bardzo  dobrze,  ponieważ  są  to  mury  obłożone  płytą  warstwową.         
Cały  środek  jest  spalony  i  właściwie  częściowo  zawalony.  W  dzień  w  dzień  pracownicy         
w zorganizowanych grupach usuwają skutki pożaru. Prezes Zakładu Drobiarskiego         
Lech-Drób w Zalewie Bogusław Lech oznajmił, że w chwili obecnej zakład prowadzi 
rozmowy z zakładami drobiarskimi o wynajęcie jakiegokolwiek zakładu by część 
pracowników  przekazać na  te  zakłady. Jednocześnie  próbują  uruchomić  to,  co  im  zostało     
w zakładzie. Wszędzie są przepisy tak obwarowane, że od strony prawnej muszą wszystko 
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zorganizować od nowa. Jeśli tak będzie to Prezes ma nadzieję, że z dniem                                    
1  stycznia  2016  r.  ruszą  do  pracy  w  innym  zakładzie  i  co  najmniej  70-80  osób  pracę 
dostanie. Zakład w większości utrzymuje pracowników produkcyjnych, kierowników, a także 
pracowników  biurowych.  Pracownicy,  którzy  chcieli  się  zwolnić  i  znaleźć  pracę  to  zwolnili     
się było ich zaledwie 20 osób. Pozostali pracownicy chcą pracować i przychodzą codziennie 
do  pracy.  Chcą  oni  przyczynić  się  do  jak  najszybszej  odbudowy  zakładu.  W  związku              
z tą sytuacją Prezes Zakładu Drobiarskiego Lech-Drób w Zalewie Bogusław Lech oznajmił, 
że  napisał  pismo  do  Urzędu  Miejskiego  w  Zalewie  z  prośbą  o  umorzenie  podatków  bądź 
rozłożenie  ich  na  raty.  Jeśli  będzie  taka  możliwość  to  będą  bardzo  wdzięczni,  ponieważ        
w chwili obecnej każde środki finansowe są im potrzebne. Koszt odbudowy takiego zakładu 
na dzień dzisiejszy wynosi około 30.000.000,00 zł jest to bardzo duża kwota. Zakład zostanie 
odbudowany, a nawet zostanie bardziej rozbudowany będzie wtedy nowocześniejszy              
i ładniejszy. Obsługiwano pięćdziesiąt krajów Afryki i Azji, do których towar docierał - płynął 
trzy miesiące. Jest to drugi zakład w Europie, jeśli chodzi o kurę rosołową, mięsną, indyka        
i kurczaka. Przed nimi jest tylko firma z Holandii natomiast w Polsce nie ma drugiego takiego 
zakładu, który produkowałby tak dużą ilość drobiu, jeśli chodzi o kurę i kurczaka.                  
Ta specjalizacja, która powstała była wysiłkiem wielu lat ciężkiej pracy. Nie jest to takie łatwe 
by  wypracować  sobie  rynki  nie  tylko  Europejskie,  które  są,  blisko  ale  i  w  krajach,  które 
znajdują  się chociażby  daleko  za  oceanem.  Prezes Zakładu  Drobiarskiego  Lech-Drób           
w  Zalewie  Bogusław  Lech  dodał,  że  takie  są  ich  plany  i  zamierzenia.  Na  koniec  swojej 
wypowiedzi Bogusław Lech życzył wszystkim obecnym na Sali zdrowych, wesołych                
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku oby był on lepszy       
i spokojniejszy, chociaż będzie dla ich zakładu szczególnie trudny.  
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński  oznajmił, że paradoksem  polskiego  prawa  jest  to, że  dla 
tego  rodzaju  sytuacji  nie  ma  wprost  możliwości  wspomożenia  tak  potężnej  firmy  poprzez 
działania  osłonowe  w  stosunku  do  pracowników,  bo  o  to  w  szczególności  chodzi.  Reszta 
będzie wartością rzeczową, trwałą i powstającą. Natomiast kwestia odpraw i zabezpieczenia 
socjalnego  pracowników  w  sytuacji  ogłoszenia  upadłości,  likwidacji cały  kraj składałby          
się na odprawę. W sytuacji, kiedy z pełną determinacją właściciele zakładu mówią,               
że  odbudują  zakład  i  doprowadzą  go  do  pierwotnego  stanu,  a  nawet  wyższego  poziomu 
produkcji, jakości i wyposażenia zakładu budżet państwa mówi, że nie mają na to pieniędzy. 
Jest  to  przykre,  ponieważ,  jako  Burmistrz  puka  do  wszystkich  drzwi  i  stara  się  na  miarę 
swoich  możliwości i  kompetencji  wspomagać działania  właściciela.  Póki, co  efekt  jest  taki,     
o którym wspomniał w swoim wystąpieniu Prezes Zakładu Drobiarskiego Lech-Drób              
w Zalewie Bogusław Lech. Burmistrz w imieniu wszystkich obecnych na sesji Rady Miejskiej 
w Zalewie podziękował Panom Bogusławowi i Henrykowi Lech, którzy                                  
już 21 listopada 2015 r. rano po pożarze ze łzami w oczach poinformowali go, że odbudują 
zakład. Tu oprócz całego dramatu, tragedii tego wydarzenia jest potężna wartość 
edukacyjna, solidarności i poczucia, że w biedzie należy wspólnymi siłami wszystko 
uratować.  Drugą  rzeczą  jest  edukacyjna  wiedza,  jaki  jest  to  układ  naczyń  połączonych,         
że  nie  jest  to  kwestia  jakiegokolwiek  producenta,  który  produkuje  telefonię  komórkową         
np.  na Finlandię  tylko  jest to  cały proces. Burmistrz uczestniczył  w spotkaniu korporantów        
i dla niego był to dramat, ponieważ ci ludzie faktycznie ze łzami w oczach mówili, że mają 
kilkadziesiąt tysięcy kury do odbioru, którą muszą karmić i poić, a nie mogą jej zagazować, 
bo  Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii  nie  zgadza  się  na  to,  a  korzystający  z  sytuacji  tego 
biznesmen  mówi  ,,Proszę  mi  przywieźć  za  darmo  kury pod  bramę  to  może  łaskawie              
je od Państwa odbiorę’’. To rzuciło się na cały cykl produkcyjny, sektor rynku żywnościowego 



5 
 

w Polsce. Również kwestia gminy Zalewo, w której mieszka około 7 tysięcy mieszkańców,     
a  pracowników  Firmy  Lech-Drobu  jest  około  550  osób.  Każdy  wie  doskonale,  że  nie  jest       
to  kwestia  prostych  podatków,  które  były  uchwalane  w  poprzednim miesiącu,  ale  jest            
to  kwestia  wszystkich  korporantów  z  poziomu  całej  gminy  Zalewo,  ale  również  Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o.  w Zalewie, który w  swoim zakresie gospodarki     
wodno-kanalizacyjnej obsługiwał Zakład Lech-Drób i był on jego podstawowym korporantem. 
W tym zakładzie jest około 1.700.000,00 zł obrotów z tytułu zrzucanych, podczyszczonych 
ścieków z Lech-Drobu. Są to również bardzo duże straty w obrotach finansowych 
jednoosobowej  Spółki  Skarbu  gminy  Zalewo.  Są  to  również  na  kilkaset  tysięcy  obroty 
szacowane przez inne firmy pracujące na terenie gminy Zalewo. Jest siła nabywcza rodzin 
Zalewskich  i  osób  pracujących  w  Lech-Drobu.  Z  dnia  na  dzień  ci  ludzie  tracą  dochody          
w  związku  z  tym  nie  są  klientami  sklepów  spożywczych  i  całości  układu  gospodarczo-
usługowego. W  decyzjach  podatkowych  i  po  dzieleniu  tego  wszystkiego  na  sołectwa, 
programy  i  potrzeby  gminy  widać  jak  ogromnym,  ważnym    partnerem  jest  Lech-Drób           
tak  jak  i  inne  zakłady,  które  dają  miejsca  pracy  i  wpływy  podatkowe  do  budżetu  gminy.   
Każdy doskonale wie, że od płac wszystkich osób zatrudnionych w Zalewie blisko 40% przez 
Ministerstwo Finansów idzie odpisów z PIT-ów, a kiedy ludzie nie mają pracy i nie zarabiają 
pieniędzy  tych odpisów  z  PIT-ów  w budżecie  nie ma.  Dlatego też  w  dniu  dzisiejszym jest 
bardzo ważny temat, a mianowicie uchwalenie budżetu gminy Zalewo na 2016 rok.             
Na komisjach zostało to przeanalizowane i przedyskutowane  projekt budżetu zgodnie            
z deklaracją radnych zostanie przyjęty, ale wszyscy mają pełną świadomością,                     
że w momencie, kiedy zobowiązania podatkowe zgodnie z ordynacją podatkową urealnią się 
wtedy spokojnie możliwości prawne krok po kroku będą analizować. W dniu dzisiejszym jest 
kwestia zobowiązań pieniężnych za usługi wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej         
Spółki z  o. o.  w  Zalewie. Każdy  wie,  że  budżet  gminy  Zalewo  na 2016  rok  trzeba  będzie 
aktualizować  niestety,  ale  aktualizować  w  dół.  Główną  pozycją,  jaką  trzeba  będzie  ściąć       
to wydatki bieżące, które muszą bilansować się z dochodami bieżącymi. Dochody bieżące    
w  2016  roku  spadną.  Burmistrz  chyli  czoła  przed  determinacją  właścicieli  Lech-Drobu             
i dziękuje za publiczne deklaracje, które są pewnikiem, że zakład ten zostanie odbudowany. 
Jest to bardzo ważne dla społeczności Zalewskiej. Burmistrz stwierdził, że trudny okres roku 
2016 gmina przetrzyma będzie to doświadczenie przykre, a jednak wzmacniające wszystkich 
w  gminie.  Na  koniec  Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  podziękował  w  imieniu  wszystkich 
obecnych  na  Sali  Prezesowi  Zakładu  Drobiarskiego  Lech-Drób  w  Zalewie  za  życzenia, 
wysiłek  oraz  wartość,  którą  stworzyli  przez  lat  kilkanaście  i  którą  trudno  jest  zmierzyć, 
ponieważ  jest to marka,  firma,  która  znana jest  w całej  Europie  i na świecie.  Podziękował 
również za miejsca pracy i wysiłek oraz dodał, że wszyscy współczują im w tym nieszczęściu 
i dramacie. Burmistrz myśli, że wspólnymi siłami na miarę możliwości prawnych                       
i ekonomicznych całego organizmu będą się starali z tego nieszczęścia w 2016 roku wyjść 
jak najszybciej.    
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek oznajmiła Prezesowi Zakładu Drobiarskiego      
Lech-Drób w Zalewie Bogusławowi Lech, że wszyscy radni dołożą wszelkich starań                
i  możliwości  by  pomóc  firmie.  Wszyscy  wierzą  w  to,  że  po  odbudowie  zakładu  stanie  się       
on bardziej silniejszy.  
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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 zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 19              
w  sprawie  odwołania  –  w  związku  ze  złożoną,  pisemną  rezygnacją  –  Przewodniczącego 
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  oraz  dokonania  zmiany  w  treści  Uchwały               
NR I/3/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 28 listopada 2014 r. 
 
W  związku  z  brakiem  propozycji  zmian  do  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  Iwona 
Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad z zaproponowaną zmianą.    

 
Za przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowaną zmianą głosowało                      
15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
 
Po zmianach porządek obrad wyglądał następująco: 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
 

2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 

3. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 28 października 2015 r. 
 

4. Przyjęcie protokołu z XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 20 listopada 2015 r. 
 

5. Odczytanie protokołu Nr VI z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia                           
10 listopada 2015 r. 
 

6. Informacja  o  zrealizowanych  tematach  za  miesiąc  październik  2015 r.  przez 
komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,  Komisję 
Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania oraz Komisję 
Rolnictwa Handlu i Usług. 
 

7. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  Gminie  Zalewo  w  roku 
szkolnym 2014/2015. 
 

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

9. Wnioski i zapytania Radnych. 
 

10. Podjęcie uchwał: 
 

1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata  
2016 - 2032. 

 

a) odczytanie projektu uchwały, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, 
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej  

i Planowania, 
d) dyskusja, 
e) głosowanie – podjęcie uchwały 

 

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2016r. 
 

a) odczytanie projektu uchwały, 
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, 
c) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej  

i Planowania, 
d) dyskusja, 
e) głosowanie – podjęcie uchwały 
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3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata              

2015 - 2031, 
 

4) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015 r. 
 

 

5) 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, dane o nieruchomościach rolnych, dane o nieruchomościach 
leśnych, 

 
 

6) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Zalewo na lata 2016 – 2024, 

 

7) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo, 
 

 

8) w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych dla  Gminy Zalewo na rok 2016, 

 

9) w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Narkomanii  dla  Gminy 
Zalewo  na rok 2016, 

 

10) w  sprawie  powierzenia    zadań    własnych    gminy  Zakładowi  Gospodarki  Komunalnej   
Sp. z o. o. w Zalewie, 

 
 

11) w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze 
obejmującym część  obrębów  geodezyjnych  Janiki  Wielkie,  Mazanki,  Pozorty,    gmina 
Zalewo, 

 

12) w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze 
obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo, 

13) w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze 
obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo, 

14) w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego          
dla obszaru na terenie wsi Matyty w gminie Zalewo, 

15) w sprawie  obciążenia  służebnością  przechodu  i  przejazdu  części  nieruchomości  
położonej  w  Zalewie,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  146/6,  obręb 
Zalewo nr 2, 

 

16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 146/5, położonej w obrębie       
Zalewo nr 2, 

 

17) w  sprawie  uchwalenia  planu  pracy  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  na  rok  kalendarzowy 
2016, 

 

18) w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji 
stałych na rok 2016, 

 

19) w sprawie odwołania – w związku ze złożoną, pisemną rezygnacją                                 
–  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  oraz  dokonania 
zmiany w treści Uchwały NR I/3/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia                              
28 listopada 2014 r. 

 

          11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
 

          12. Sprawy różne. 
 

          13. Zamknięcie obrad. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z XV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                       
z  dnia 28 października 2015 r. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała,  że  zapoznała  się  z  protokołem  
z Sesji, który wyłożony był do wglądu w Biurze Rady i, że odzwierciedla on przebieg Sesji. 
Następnie   poddała  go  pod  głosowanie  bez   odczytywania.  Za   przyjęciem   protokołu   
z    XV  zwyczajnej    Sesji    Rady    Miejskiej    w    Zalewie  z    dnia  28  października  2015  r. 
głosowało 15 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.                
Protokół został przyjęty. 
 
 
Ad. 4. Przyjęcie protokołu z XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 20 listopada 2015 r. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała,  że  zapoznała  się  z  protokołem  
z Sesji, który wyłożony był do wglądu w Biurze Rady i, że odzwierciedla on przebieg Sesji. 
Następnie   poddała  go  pod  głosowanie  bez   odczytywania.  Za   przyjęciem   protokołu   
z    XVI  nadzwyczajnej    Sesji    Rady    Miejskiej    w    Zalewie  z    dnia  20  listopada  2015  r. 
głosowało 15 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.                
Protokół został przyjęty. 
 
 
Ad. 5. Odczytanie protokołu Nr VI z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia                           
10 listopada 2015 r. 
 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Pan  Tadeusz  Kaczmarczyk  odczytał  protokół  Nr  VI           
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 listopada 2015 r. ( Załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu)  
 
 

 

Ad.  6.  Informacja  o  zrealizowanych  tematach  za  miesiąc  październik  2015  r.  przez 
komisje  stałe:  Komisję  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury i  Spraw  Społecznych, Komisję 
Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  i  Planowania  oraz  Komisję  Rolnictwa 
Handlu i Usług. 
 
Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Oświaty, Kultury  i Spraw  Społecznych    Zofia Witkowska 
przedstawiła informację o tematach zrealizowanych przez komisję w miesiącu        
październiku 2015 r. (Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  i  Planowania  Jan 
Lichacz przedstawił informację o tematach zrealizowanych przez komisję w miesiącu 
październiku 2015 r. (Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Handlu i Usług Mirosław Czyszek przedstawił informację 
o tematach zrealizowanych przez komisję w miesiącu październiku 2015 r. (Załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu). 
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Ad.  7.  Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  Gminie  Zalewo  w  roku 
szkolnym 2014/2015. 
 
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie Grażyna Tuszewicka-Pełka 
przedstawiła  informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  w  Gminie  Zalewo  w  roku 
szkolnym 2014/2015. ( Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Oświaty, Kultury  i Spraw  Społecznych    Zofia Witkowska 
podziękowała Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Zalewie Grażynie 
Tuszewickiej-Pełka  za  przedstawienie  i  opracowanie  informacji  o  stanie  realizacji  zadań 
oświatowych w Gminy Zalewo w roku szkolnym 2014/2015.  
  
 
Ad.  8.  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 
Sprawozdanie obejmujące okres od 29 października 2015r. do 16 grudnia 2015r.   
przedstawił Burmistrz Zalewa, jednocześnie poinformował obecnych o spotkaniach                 
i wyjazdach, które odbył od ostatniej sesji oraz o liczbie zrealizowanych uchwał i wydanych 
zarządzeń. (Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 
 
 
 Ad. 9. Wnioski i zapytania Radnych.                 
 

Radny Mirosław Czyszek poprosił Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego, aby powiedział coś 
na temat spotkania z przedsiębiorcą, który zamierza budować w Zalewie farmę 
fotowoltaiczną.  
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek o godzinie 12:05 ogłosiła przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 12:20. 
 
 
 
Ad 10. Podjęcie uchwał           
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
 
1) w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo   na  

lata 2016- 2032 
 

a) odczytanie projektu uchwały, 
 

Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała projekt w/w uchwały 
 
 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, 
 

Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej               
w Olsztynie. (Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 
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c) odczytanie  opinii  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  
i Planowania, 
 

Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej i Planowania Jan 
Lichacz odczytał opinię w/w komisji. (Załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

d) dyskusja, 
 

 

Brak dyskusji. 
 

 

e)  głosowanie – podjęcie uchwały 
 

 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie projekt uchwały. 
 

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.  
 

2) w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2016 r. 
 

 

a) odczytanie projektu uchwały, 
 

Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała projekt w/w uchwały 
 

 

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, 
 

Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej               
w Olsztynie. (Załączniki nr 9 i 10 do niniejszego protokołu). 
 
 

c) odczytanie  opinii  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  
i Planowania, 

 

Przewodniczący    Komisji    Budżetu,    Finansów,    Aktywizacji    Gospodarczej  i  Planowania      
Jan Lichacz odczytał opinię w/w komisji. (Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 

 

d) dyskusja, 
 

Brak dyskusji. 
 
 

e) głosowanie – podjęcie uchwały. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie projekt uchwały. 

 
Za przyjęciem  uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński podziękował radnym za jednomyślne głosowanie i przyjęcie 
budżetu na 2016 rok. Stwierdził, że jest to bardzo ważne wydarzenie w życiu ekonomiczno-
społecznym  każdego  samorządu.  Po  długich  merytorycznych  dyskusjach  na  Komisjach 
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doszło do takiego głosowania. Wszyscy wiedzą, że gminę Zalewo czeka aktualizacja zmian 
w budżecie w momencie, kiedy otrzyma ona dane zewnętrzne. Na dzień dzisiejszy gmina nie 
posiada danych takich jak  wysokość oczekiwań  pogorzelców Zakładu  Drobiarskiego  Lech-
Drób, a także nie zna możliwości prawnych wynikających z  tzw. zasad udzielania pomocy 
publicznej  –  de  minimis  oraz  możliwości  prawnych  gminy.  Następnie  Burmistrz  oznajmił,      
że spotka się z Kierownikami wszystkich jednostek w trybie pilnym i poprosi                         
ich  o  przeanalizowanie  pozycji  swoich  budżetów.  Jeśli  chodzi  o  Urząd  Miejski  jest  już 
umówiony na spotkanie dotyczące analizy planowanych wydatków rzeczowych przez 
poszczególne  referaty.  Gdy  będzie  posiadał  dane  czeka  go  szereg spotkań  na  wysokości 
okręgów  wyborczych  radnych  z  udziałem  sołtysów,  aby  można  było  zweryfikować  pewne 
rzeczy. Tam gdzie jest to możliwe i pewne zadania mogą poczekać kilka kwartałów czy też 
rok  będzie  prosił  o  to  by  je  wykreślić  z  budżetu.  Największym  problemem  jest  kwestia 
zbilansowania  wydatków  bieżących  z  dochodami  własnymi,  ale  Burmistrz  ma  nadzieję,         
że gmina poradzi sobie z tym. Gmina Zalewo czeka na podział subwencji ogólnej              
tzw.  subwencji  oświatowej,  którą  otrzymają  w  pierwszym  kwartale  2016  r.  Sytuacja  ta  nie 
hamuje tego, o czym mówił wcześniej na temat prac dotyczących skanalizowania Gubławek   
i  Wieprza.  Gmina  posiada  również  zgodę  na  dołączenie  sieci  kanalizacyjnej Bukowca,         
ale  jest  to  prywatna  wyspa.  Burmistrz  chce  wykonać  to  w  takiej  technologii,  jaka  jest              
w  Jaśkowie.  Gmina  posiada już dokumentacje na  skanalizowanie Gajd  i Półwsi natomiast      
w  chwili  obecnej  trwają  prace  nad  dokumentacją  dotyczącą  skanalizowania  Jerzwałdu            
i Dobrzyk tzn. będzie to polegało na pociągnięcu nitki kanalizacyjnej wzdłuż jeziora Ewingi - 
drogi  Zalewo-Susz  w  kierunku od  Przedsiębiorstwa  Biofeed,  aż  do  zrzucenia  ścieków           
na Półwieś. Te inwestycje gdzie jest szansa pozyskania środków europejskich będą 
zdecydowanie prowadzone, ponieważ jest to szansa wykorzystania dotacji z Unii 
Europejskiej,  które  jeszcze  są.  Gmina  będzie  musiała  zacisnąć  pasa  by  o  to,  co  możliwe 
aplikować. Wszystko to na bieżąco będzie konsultowane by razem jak najbardziej 
ekonomiczne  decyzje  podejmować,  które  będą  służyć  rozwojowi  całego  organizmu  gminy 
Zalewo.  Na  koniec  Burmistrz  raz  jeszcze  podziękował  za  jednomyślne  głosowanie  nad 
przyjęciem budżetu gminy Zalewo na 2016 rok.       
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek oznajmiła, Burmistrzowi, że radni są do dyspozycji 
Burmistrza i wspólnie z nim są gotowi do dalszej pracy.   
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały   
 
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata         

2015 – 2031, 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem  uchwały głosowało 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 przedstawiła projekt uchwały   
 
4) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2015 r., 
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk poinformował, że był za przyjęciem wszystkich zmian              
w  budżecie  i  nadal  jest.  Przeglądając  dokładnie  zmiany  zauważył,  że  w  przychodach               
i  rozchodach  budżetu  w  2015  roku  tzn.  w  rozchodach  w  punkcie  4  §  991  widnieje  kwota 
40.335,00 zł jest to kwota, która bez żadnych zmian powtarzała się od 2014 roku. W związku 
z tym zapytał, co to za kwota i dla kogo jest przeznaczona.  
 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odpowiedziała, że w budżecie zabezpiecza się pewien limit 
kwoty ogółem z przeznaczeniem na pożyczki. Komu one będą udzielane decyduje Burmistrz. 
Pożyczkę tę zaplanowano dla Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Zalewie, jako 
zabezpieczenie  wkładu  unijnego.  Miejsko-Gminnego  Centrum  Kultury  w  Zalewie  pisało 
projekt unijny i do momentu, kiedy nie dostali dofinansowania z Unii Europejskiej to gmina    
na  ten  cel  udzielała  im  pożyczkę,  po  czym  po  rozliczeniu  projektu  Miejsko-Gminnego 
Centrum Kultury w Zalewie zwracało pożyczkę.  
 
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 przedstawiła projekt uchwały   
 
5) 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,  dane  o nieruchomościach  rolnych,  dane  o  nieruchomościach 
leśnych, 

 
Następnie  poinformowała,  że  wzory  druków  deklaracji  oraz  informacji  zostały  określone 
zgodnie z zapisem : 
 

1) ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991  r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  (  tj.  Dz.  U.  z 
2014r., poz. 849 ze zmianami), 

2) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381              
ze zm.), 

3) ustawy z dnia 20 października 2002 r. o podatku leśnym  ( t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz.465)  

   

Powyższe  ustawy  z  dniem  1  stycznia  2016  r.  wprowadziły  zmiany,  które  zobowiązały                
do  wprowadzenia nowych zapisów  w drukach deklaracji i informacji. 
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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. 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta Skrzypiec przedstawiła 
projekt uchwały   
 
6) w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwiązywania  Problemów  Społecznych  w  Gminie 

Zalewo na lata 2016 – 2024, 
 
Następnie  poinformowała,  że  zgodnie  z  art.  17  ust.1  pkt  1    ustawy  o  pomocy  społecznej 
gmina zobowiązana jest do opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania 
problemów społecznych. Okres obowiązywania dotychczasowej strategii wygasa z końcem 
grudnia 2015 r., dlatego też niezbędne jest przyjęcie nowego dokumentu w celu poprawnego 
realizowania zadań gminy. 
 
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.  
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  na  wstępie  poinformował,  że  pierwsza  uchwała 
dotycząca  powołania  Komisji  Statutowej  mówiła  o  tym,  że  Komisja  Statutowa  zajmie  się 
zmianami  kosmetycznymi  w  Statucie.  Jak  się  okazało  zmian  tych  było  bardzo  dużo,  więc 
zmieniono  uchwałę  w  sprawie  powołania  Komisji  Statutowej.  W  Komisji  tej  pracowało 
czterech rannych tj. Iwona Parzyszek, Jan Lichacz, Mirosław Czyszek oraz on, jako 
Przewodniczący Komisji. Ostatecznie radni otrzymali projekt uchwały i informację                   
o  zmianach  w  statucie  gminy  Zalewo.  Wiceprzewodniczący  Rady podkreślił,  że  żadna           
ze zmian nie niesie żadnych zmian ustrojowych w większości były to zmiany kosmetyczne. 
Wszystkie zaproponowane radnym zmiany zostały przeanalizowane przez Radcę Prawnego 
gminy  Zalewo  i  zostały  zaopiniowane  pozytywnie.  Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady 
Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 
7) w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zalewo, 

 

Radna  Zofia  Witkowska  poinformowała,  że  na  wspólnym  posiedzeniu  Komisji  Oświaty            
i Budżetu dyskutowano na temat Komisji Rewizyjnej, a mianowicie § 51 pkt. 4. W związku     
z dyskusją na Komisjach radna zapytała jak odniósł się Radca Prawny do kontroli,           
jakie przeprowadza Komisja Rewizyjna.    
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Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka odpowiedział, że Radca Prawny nie odpowiedział 
na  to  pytanie  jednoznacznie.  Jego  zdaniem  zapisy  mogą  być  różne,  ponieważ  nie  było 
jednoznacznego  stanowiska  postanowiono,  że  w  tym  zakresie  nie  dokonuje  się  zmian,    
czyli zostaje tak jak radni mają zapisane w statutach.    

 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek podziękowała Sekretarz Gminy Krystynie Milczarek 
oraz  pracownicy  urzędu  Karolinie  Tankielun  za  pomoc  przy  aktualizacji  Statutu  Gminy 
Zalewo.  

 

Radna  Zofia  Witkowska  oznajmiła,  że  gdy  robiono  jakiekolwiek  zmiany  to  tych  trzech 
punktów dotyczących kontroli kompleksowych i sprawdzających w Statucie być nie powinno. 
Dyskutowano o tym na Komisjach, że Komisja Rewizyjna nie powinna przeprowadzać takich 
kontroli,  ponieważ  nie  ma  do  tego  uprawnień.  Na  Komisjach  było  większość  radnych              
i  wszyscy  byli  za  tym  żeby  nie  było  tego  w  statucie.  Zdaniem  radnej  dwa  podpunkty              
w § 51 pkt. 4 powinny zostać wykreślone na przyszłość. Ustalono, że do przeprowadzania 
kontroli kompleksowych są odpowiednie powołane organy, a nie Komisja Rewizyjna.          
To samo tyczy się kontroli sprawdzających. Jedynie Komisja Rewizyjna może zająć 
stanowisko odnośnie kontroli problemowej. W związku z tym dwa podpunkty w § 51 pkt. 4 
powinny zostać wykreślone, aby nie dokonywać tego i powielać.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka oznajmił, że rozumie wystąpienie Radnej           
Zofii Witkowskiej i przyznał, że procedowano w ten sposób na posiedzeniu Komisji Oświaty           
i Budżetu. Natomiast Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa, która procedowała                      
w  poniedziałek,  a  zwłaszcza  członkowie  Komisji  Rewizyjnej  wnieśli  zastrzeżenia,  co  do 
zmian,  jakie  proponowała  Komisja  Oświaty  i  Budżetu.  Po  konsultacji  z  Radcą  Prawnym, 
który  został  poproszony  na  posiedzenie  Komisji  radni  doszli  do wniosku,  aby  zapisy             
te  pozostawić,  ponieważ  tak  czy  inaczej  każda  kontrola  Komisji  Rewizyjnej  musi  być 
prowadzona  zgodnie  z  procedurami.  W  związku  z  tym  nie  chcieli  kruszyć  kopii  o  zapisy          
i  doszli  do  wniosku,  że  w  tej  materii  nie  ma  to  większego  znaczenia,  bowiem  Komisja 
Rewizyjna  i  tak  musi  działać  w  zakresie  swoich  kompetencji  i  uprawnień  określonych            
w  Statucie.  Komisja  Rewizyjna  może  kontrolować  te  jednostki,  które  są  podległe  Radzie, 
więc radni uznali, że nie chcą kruszyć kopii o jedno słowo w zapisie statutu.  

 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poinformowała, że Statut Gminy Zalewo jest 
zgodny z ustawą o samorządzie gminnym.  
 
Wobec braku kolejnych 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. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka, jako Przewodniczący Komisji Statutowej  
podziękował radnym za przyjęcie w/w uchwały. Następnie stwierdził, że gdyby nie pomoc 
Pani  Sekretarz  Gminy  Krystyny  Milczarek  oraz  pracownika  obsługującego  Radę  Miejską       
w Zalewie Pani Karoliny Tankielun Komisja Statutowa nie wykonałaby swojej pracy, 
ponieważ  była  to żmudna półroczna praca. Uwieńczono ją  w dniu  dzisiejszym przyjęciem        
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w głosowaniu. Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka w imieniu całej Komisji Statutowej 
podziękował  Pani  Krystynie  Milczarek  oraz  Karolinie  Tankielun  za  pomoc.  Na  koniec 
Wiceprzewodniczący poinformował, że zapisy nowej uchwały, którą Rada Miejska przyjęła  
w  dniu  dzisiejszym  w  §  4  i  5  mówią  wyraźnie,  że  do  chwili  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego  w  Olsztynie  obowiązuje  radę  Statut, 
nad którym  pracowano  do chwili obecnej. Procedura dotycząca sprawdzenia  i  ogłoszenia 
statutu  będzie  trwała  około  półtora  miesiąca  tj.  Wojewoda  ma  miesiąc  na  zapoznanie         
się  z  propozycją  rady  i  jej  zaopiniowaniem  następnie  jest  około  dwutygodniowy  czas           
na  ogłoszenie  uchwały  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego.    
W  granicach lutego Rada Miejska w  Zalewie będzie  pracowała  na  bazie nowego  Statutu,    
co niewątpliwie radnym zostanie to ogłoszone. Na razie w razie konieczności należy używać 
obowiązującego Statutu.   

  

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek podziękowała Wiceprzewodniczącemu Rady 
Edwardowi Całce za poprowadzenie Komisji Statutowej. 

 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 

 
8) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla  Gminy Zalewo na rok 2016, 
 
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.  
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

9) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 
Zalewo  na rok 2016, 

 
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.  
Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Katarzyna 
Jendernalik przedstawiła projekt uchwały  
 
10) w sprawie powierzenia  zadań  własnych  gminy Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie, 
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Następnie poinformowała, że w celu zapewnienia najbardziej efektywnej realizacji 
wynikających  z  przepisów  ustawy,  przytoczonych  w  sentencji  niniejszej  uchwały,  zadań 
własnych gminy Zalewo zasadnym jest powierzenie ich realizacji własnej Spółce Komunalnej 
–  Zakładowi  Gospodarki  Komunalnej  w  Zalewie  Sp.  z  o.  o.  Zgodnie  z  ustawą  z  dnia            
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej, gospodarka komunalna może być prowadzona 
przez jednostki samorządu terytorialnego w  szczególności w formach samorządowego 
zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Wyboru formy prowadzenia gospodarki 
komunalnej  dokonuje  Rada  Gminy.  Zakres  powierzonych  zadań  obejmuje  zadania  własne 
Gminy  Zalewo.  W  związku  z  powyższym  podjęcie  przedmiotowej  uchwały  jest  niezbędne        
i zasadne.  
 
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  powitała  Panią  Annę  Talaga  z  Pracowni  Studiów 
Architektonicznych  i  Planowania  Przestrzennego  ,,ATA’’  w  Elblągu,  która  to  jest  autorką 
uchwał planistycznych.  
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Katarzyna 
Jendernalik przedstawiła projekt uchwały  
 
11) w  sprawie  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  w  obszarze 

obejmującym  część obrębów geodezyjnych Janiki Wielkie, Mazanki, Pozorty,  
gmina Zalewo, 

 
Anna  Talaga  z  Pracowni  Studiów  Architektonicznych  i  Planowania  Przestrzennego  ,,ATA’’     
w Elblągu poinformowała, że obszar planu objęty procedurą to tereny zielone leśne, tereny 
żółte  to rolne,  ale  tereny  żółte  w  paski  to tereny,  które  mogą  być  zagrożone  ponad 
normatywnym hałasem i są to  tereny, na których w uchwale jest zakaz budowy budynków 
mieszkalnych i budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Natomiast w tych miejscach 
będzie  można  budować  budynki  gospodarcze,  urządzenia  i  budowle,  które  są  niezbędne     
do obsługi  produkcji rolnej. Na terenie  południowym  część  jednego  siedliska to  zabudowa 
zagrodowa  i  to  siedlisko  jest  utrzymane.  Natomiast  tereny  żółte  bez  kresek  ukośnych 
oznaczają  tereny,  na  których  może  powstać  nowa  zabudowa  zagrodowa  gdyby taka  wola 
właściciela terenu była lub gdy ktoś teren ten by odkupił. Na tym terenie nic złego nie będzie 
się działo poza wiatrakami. Wiatraki są w uchwale i wysokość ich jest zapisana do 225 m     
a to, dlatego, żeby wysokością można było utrzymać poziom hałasu, który wyznaczony jest 
na  rysunku  planu.  Na  rysunku  planu  znajduje  się  kreska  i  jest  to  wyznaczenie  poziomu 
hałasu maksymalnego poza tą granicą. Hałas maksymalny dopuszczony prawem w normach 
obowiązujących w Polsce nie może przekraczać tych norm. 
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Przewodniczaca Rady Iwona Pzryszek poinformowała, że jest to uchwała, która posiada dwa 
załączniki tj. Załącznik nr 2 i 3 które należy przegłosować.    
 
Następnie  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa 
Katarzyna  Jendernalik  odczytała  uwagi,  które  stanowią  Załącznik  Nr  2  do  w/w  uchwały          
tj. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych podczas wyłożenia                 
do  publicznego  wglądu  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego        
w  obszarze  obejmującym  część  obrębów  geodezyjnych  Janiki  Wielkie,  Mazanki,  Pozorty, 
Gmina Zalewo. 
 
Radny  Mirosław  Czyszek  poinformował,  że  jest  właścicielem  części  obszaru,  na  którym 
ustalany  jest  miejscowy  plan  zagospodarowania przestrzennego.  W  związku  z  tym  Radny 
Mirosław Czyszek oznajmił, że wyłącza się z głosowania nad projektem uchwały nr 11.  
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poinformowała, że w tym momencie w głosowaniu 
udział weźmie 14 radnych. 
 
Wobec braku pytań Przewodnicząca Rady poddała uwagi stanowiące Załącznik Nr 2 do w/w 
uchwały pod głosowanie. 
 
Za nie uwzględnieniem uwag w Załączniku Nr 2 do w/w uchwały głosowało 14 osób, 
nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosu.  Uwagi  w  Załączniku  Nr  2  nie 
zostały uwzględnione w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego           
w obszarze obejmującym  część obrębów geodezyjnych Janiki Wielkie, Mazanki, 
Pozorty,  gmina Zalewo, 
 
Następnie  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa 
Katarzyna Jendernalik odczytała uwagi, które stanowią Załącznik Nr 3 do w/w uchwały  
 
Wobec  braku  pytań  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała  uwagi  stanowiące 
Załącznik Nr 3 do w/w uchwały pod głosowanie. 
 
Za nie uwzględnieniem uwag w Załączniku Nr 3 do w/w uchwały głosowało 14 osób, 
nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosu.  Uwagi  w  Załączniku  Nr  3  nie 
zostały uwzględnione w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego           
w obszarze obejmującym  część obrębów geodezyjnych Janiki Wielkie, Mazanki, 
Pozorty,  gmina Zalewo, 
 
Na koniec Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie projekt uchwały 
nr, 11 który przedstawiła na wstępie Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Katarzyna Jendernalik. 
 

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

Za przyjęciem  uchwały głosowało 14 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.  
Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Katarzyna 
Jendernalik przedstawiła projekt uchwały 
 
12) w  sprawie  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  w  obszarze 

obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo, 
 
Następnie  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała,  że  do  w/w  projektu 
uchwały nie wniesiono żadnych uwag. 
 
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.  
Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Katarzyna 
Jendernalik przedstawiła projekt uchwały 
 
13) w  sprawie  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  w  obszarze 

obejmującym część obrębu geodezyjnego Bajdy, gmina Zalewo, 
 

Następnie  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa 
Katarzyna Jendernalik  poinformowała,  że do w/w projektu uchwały nie  wniesiono żadnych 
uwag. 
 
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.  
Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Katarzyna 
Jendernalik przedstawiła projekt uchwały 

 
14) w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego dla 

obszaru na terenie wsi Matyty w gminie Zalewo, 
 

Następnie  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa 
Katarzyna Jendernalik  poinformowała,  że do w/w projektu uchwały nie  wniesiono żadnych 
uwag. 
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Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  poinformował,  że  jest  to  działka  gruntu  osoby  fizycznej, 
prywatnej,  która  znajduje  się  w  Matytach  nad  jeziorem Jeziorak  w  kierunku gospodarstwa 
agroturystycznego  Przystań.  Jest  to  sąsiednia  działka  tycząca  gruntów  prywatnych  w  tym 
również objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka Nr 105, którą 
gmina Zalewo pozyskała  od Agencji  Nieruchomości Rolnej i jest  ona  zagospodarowywana    
w  ramach  środków  z  budżetu  gminy  przez  Sołtysa  i  Radę  Sołecką.  Niedawno  na  działce      
tej  postawiono  wiatę,  działka  ta  ma  służyć  inwestycjom  planowanym  przez  firmę,  która 
stawia na tym obszarze docelowo trzydzieści domków rezydencjalnych.    
 
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. 

 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poprosił Panią Annę Talaga z Pracowni Studiów 
Architektonicznych i Planowania Przestrzennego ,,ATA’’  w Elblągu o  poinformowanie 
wszystkich obecnych o oczekiwaniach rolników, inwestorów i budżetu gminy Zalewo             
w sprawie zakończenia inwestycji farm wiatrowych, które trwają w gminie od kilkunastu lat. 
Następnie Burmistrz przypomniał, że w chwili obecnej na placu boju te trzy miejscowe plany  
zagospodarowania przestrzennego, które zostały zatwierdzone przez radnych, których 
inwestorem jest firma Energo z Warszawy, która to cały proces inwestycyjny ma 
przeprowadzić  od  początku  do  końca  łącznie  z  eksploatacją  farm  wiatrowych.  Dla  gminy 
Zalewo jest to bardzo ważne wydarzenie, ponieważ kiedy pierwsze łopaty siłowni wiatrowych 
ruszą  wtedy po raz  pierwszy  popłynie prąd  do sieci,  a do  budżetu  gminy  po  raz pierwszy 
wpłyną  środki  z  tego  tytułu.  Na  koniec  Burmistrz  poprosił  Panią  Annę  Talaga  z  Pracowni 
Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego ,,ATA’’ w Elblągu,                       
aby poinformowała wszystkich, co jeszcze czeka inwestorów i gminę w tym przedsięwzięciu       
po dzisiejszej sesji, na której pozytywnie uchwalono trzy plany tyczące turbin wiatrowych.  
 
Pani  Anna  Talaga  z  Pracowni  Studiów  Architektonicznych  i  Planowania  Przestrzennego 
,,ATA’’  w  Elblągu  odpowiedziała,  że  zakończeniem  uchwał  podjętych  przez  radę  jest  ich 
sprawdzenie zgodności z prawem przez Wojewodę. Dopiero wtedy po opublikowaniu           
ich  w  Dzienniku  Urzędowym  jest  termin  14  dni  na  to  by  stały  się  one  obowiązujące. 
Następnie  inwestor  może  przystąpić  do  prac  projektowych,  prace  te  będą  długoczasowe         
i będą trwały około roku bądź dwóch lat. Trwają one tak długo, ponieważ należy 
przeprowadzić badanie gruntów, symulacje oddziaływania na środowisko i sąsiednie 
zabudowania.  Turbiny  to  elektrownie  wiatrowe,  będą na  wysokości  120 metrów plus 60  m 
promień  skrzydła.  Jeżeli  okaże  się,  że  będą  one  za  głośne  to  będzie  można  podnieść           
je  wyżej  dzięki  temu  odległość  i  poziom  hałasu  zostanie  zachowany.  Następnie  musi  być 
decyzja środowiskowa, którą to wydaje Burmistrz na podstawie przeprowadzonego do końca 
monitoringu. Firma jest na ukończeniu tego monitoringu, więc niedługo wystąpi                    
do Burmistrza o decyzje środowiskową. Na podstawie decyzji środowiskowej będzie 
opracowany  projekt  z  pozwoleniem  na budowę,  który  powinien  trwać  około  dwóch  lat 
oczywiście,  jeżeli  wszystko  będzie  w  porządku  i  nie  okaże  się,  że  cokolwiek  zdarzy  się,         
o czym teraz nie wiedzą. Jak wszystko dobrze ułoży się to w przeciągu czterech lat ruszy 
eksploatacja, ale do tego też muszą być sprzyjające warunki prawne i wiele innych 
elementów.    
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Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek podziękowała Pani Annie Talaga z Pracowni 
Studiów Architektonicznych i Planowania Przestrzennego ,,ATA’’ w Elblągu za wyjaśnienia 
oraz uczestnictwo w sesji.  
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek o godzinie 13:30 ogłosiła przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 13:40. 
 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował, że projekt uchwały Nr 15 i 16 dotyczy tego samego terenu, który znajduje się 
przy ul. Żeromskiego w Zalewie tj. budynek sklepu alkohole świata, którego jena część jest 
zawalona  a  druga  jeszcze  stoi.  Uchwały  dotyczą  tej  działki  i  drogi  dojazdowej,  czyli  tzw. 
służebność przejazdu i przechodu do tej działki. Ze względu na to, że od strony                    
ul. Żeromskiego nie ma możliwości zatwierdzenia  zjazdu na tą nieruchomość, więc należy 
zabezpieczyć wjazd od placu centralnego. Służebność przejazdu i przechodu tak planowano, 
aby część, która pozostała miała walory działki budowlanej po to by pierzejowo zabudować 
całą nieruchomość od ul. Żeromskiego.    

 
 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały 
 

15) w sprawie  obciążenia  służebnością  przechodu  i  przejazdu  części  nieruchomości  
położonej w Zalewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 146/6,                     
obręb Zalewo nr 2, 

 
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 przedstawiła projekt uchwały 
 
16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej oznaczonej 

numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 146/5, położonej w obrębie         
Zalewo nr 2, 
 
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 przedstawiła projekt uchwały 
 
17) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie na rok kalendarzowy 2016, 

 
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 przedstawiła projekt uchwały 

 
18) w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Zalewie przedłożonych planów pracy komisji 

stałych na rok 2016, 
 
Następnie  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała,  że  do  planów  pracy 
naniesiono  drobne  korekty  tj.  w  planie  pracy  Komisji  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw 
Społecznych na 2016 r. w miesiącu  czerwcu tj. Sprawozdanie z działalności Klubów 
Sportowych  na  terenie  gminy  Zalewo  oraz  opiniowanie  przedłożonych  projektów  uchwał. 
Natomiast w planie Pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej    
i  Ochrony  Środowiska  naniesiono  zmianę  w  miesiącu  grudniu  dotyczącą  ,,Zaopiniowania 
projektu budżetu Gminy Zalewo na 2017 r. Następnie Przewodnicząca Rady Iwona 
Parzyszek oznajmiła, że na pierwszych komisjach w środę poddała pod dyskusję wątpliwość 
dotyczącą tematu Komisji Rewizyjnej odnośnie kontroli kompleksowej działalności            
ZGK  Spółki  z  o.o.  w  Zalewie.  Po  konsultacji  z  Radcą  Prawnym  jest  pozytywna  opinio              
i Komisja Rewizyjna może dokonać takiej kontroli.  
 
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 przedstawiła projekt uchwały   

 
19) w sprawie odwołania – w związku ze złożoną, pisemną rezygnacją – Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania zmiany w treści Uchwały          
NR I/3/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia  28 listopada 2014 r. 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poinformowała, że na posiedzeniach Komisji została 
odczytana rezygnacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tadeusza Kaczmarczyka          
z  funkcji  Przewodniczącego  oraz  Członka  Komisji  Rewizyjnej.  Po  konsultacji  z  Radcą 
Prawnym Adamem Czołbą, który poinformował ją, że niepodjęcie tej uchwały grozi 
zablokowaniem pracy Komisji Rewizyjnej. Musi być jednak Przewodniczący, a jeżeli obecny 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Kaczmarczyk wyraża taką wolę to rada 
powinna się do niej przychylić. 
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Radny Mirosław Czyszek zapytał Radcę Prawnego Adama Czołbę o to, co będzie, jeśli radni 
w  trakcie głosowania wstrzymają się od głosowania  bądź  będą przeciwni i nie przyjmą  tej 
rezygnacji. Nie podejmą w ogóle tej uchwały, ponieważ będą przeciwni. 
 
Radca Prawny Adam Czołba odpowiedział, że projekt uchwały mówi o odwołaniu                  
w konsekwencji przyjęcia rezygnacji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył 
oświadczenie i do chwili obecnej nie odwołał go chodź mógł to zrobić do chwili głosowania. 
W  konsekwencji  oświadczenia  należy  mówić  o  odwołaniu  Przewodniczącego  tej  Komisji. 
Jego zdaniem Przewodniczący nie chce pracować w tej Komisji i wyraził wolę,  że nie jest 
zainteresowany tym żeby nie tylko nie być Przewodniczącym tej komisji, ale także nie chce 
być jej Członkiem. W tej sytuacji rada powinna się do tego odnieść. Na pewno nie może być 
to sytuacja taka, że Przewodniczący Komisji nie wyraża woli pracy w tej Komisji,                    
a  rada  zmusza go  do  pracy.  Jest  to  sytuacja,  która  nie  jest  logiczna.  Natomiast  uchwała, 
która  była  podjęta  28  listopada  2014  r.  mówiła  w  sumie  o  wszystkich  pięciu  członkach 
Komisji Rewizyjnej w rozbiciu w § 2 na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Po podjęciu 
tej  uchwały  gdyby  rada  w  styczniu  chciałaby  dokonać  wyboru  Przewodniczącego  Komisji 
Rewizyjnej to należałoby wtedy mówić o korektach w tej uchwale. Ewentualnie w § 1 byłby 
piąty Członek Komisji, a § 2 który zostanie uchylony w/w uchwałą będzie miał inną postać, 
jeśli chodzi o nowego Członka Komisji Rewizyjnej.  
 
Radny  Mirosław  Czyszek  oznajmił,  żeby  nie  blokować  pracy  Komisji  Rewizyjnej  będzie 
głosował za odwołaniem Pana Przewodniczącego.  
 
Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek 
poddała uchwałę pod głosowanie. 
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk nie głosował nad projektem uchwały nr 19. 
 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
 

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  11  osób,  nikt  nie  był  przeciw, 3  osoby 
wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poinformowała, że na  następnej Sesji będzie 
wybierany nowy Członek oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  
 
 
Ad. 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poprosił Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki 
Mieniem Komunalnym Jana Michalewskiego o poinformowanie Radnego Mirosława Czyszka 
o szczegółach spotkania z inwestorami na temat farm fotowoltaicznych. 
 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował,  że  w  tej sprawie  odbyło  się  spotkanie ze  Spółką  Jawną  Lubawsko-Iławska, 
która już wykonała kilka zadań związanych z farmami fotowoltaicznymi w wysokości            
od  1-2  MB.  Właściciele  Spółki  myślą  o  farmie  2  MB  w  Zalewie  w  związku  z  tym  odbyły         
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się  do  tej  pory  dwa  spotkania,  na  których  właściciele  obejrzeli  ewentualne  tereny,  które 
mogłyby  być  przydatne  do  postawienia  farm  fotowoltaicznych.  Ostatecznie  padł  wybór         
na  grunty  koło  tzw.  Brzeziniaka.  Gmina  posiada  w  tym  miejscu  około  12  ha  gruntów                
i ze względu na lokalizację i odległość od GPZ te działki są jak najbardziej sprzyjające dla 
nich do wykonania tej inwestycji. W chwili obecnej nie ma oficjalnego wniosku o przekazanie 
w  dzierżawę  gruntów.  Firmę  interesuje  dzierżawa,  a  później  ich  wykup,  więc  nie  można 
formalnie powiedzieć, że wniosek został złożony, ponieważ w tej chwili firma ta opracowuje     
i chce ustalić uwarunkowania środowiskowe. Jeśli im to nie wyjdzie to w ogóle nie przystąpią 
do  tej  inwestycji.    Firma  chce  najpierw  przygotować  się  od  strony  kłopotów,  jakie  może 
spotkać, jeżeli tych kłopotów nie będzie wtedy przystąpią do realizacji zamierzonego 
zadania.      
  
Radny Mirosław Czyszek zwrócił uwagę na to, że gmina Zalewo jest w trakcie 
opracowywania nowego studium zagospodarowania przestrzennego w związku z tym 
podjęto  nie dawno  nową uchwałę.  Teren Brzeziniaka musiałby znaleźć się  w  tym  studium 
zaznaczony,  jako  teren,  na  którym  będzie  produkowana  energia  ze  źródeł  odnawialnych.   
Nie określa, że będzie to tylko fotowoltaika, a pozwoli to na to, że również może zostać tam 
postawiony wiatrak czy biogazownia, która także jest źródłem energii ze źródeł 
odnawialnych. W związku z powyższym radny poinformował, że jeśli nie ma takiego wniosku 
do studium to, aby wniosek ten wprowadzić.   
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oznajmił, że przyjmuje uwagi Radnego Mirosław Czyszka. 
Bardzo słuszne  jest  spostrzeżenie radnego,  a  mianowicie, że  gmina faktycznie przystąpiła   
do aktualizacji studium i jest to bardzo ważny moment w związku z tym Burmistrz poprosił, 
aby wszystkie przemyślenia i sugestie wykorzystać do tego, że otworzono na nowo 
procedury.      W  związku  z  tą  sytuacją  na  przykład  wstrzeliwuje  się  Bukowiec  ze  swoimi 
problemami dotyczącymi zabudowy. Właściciele Bukowca wiedzą, że gmina Zalewo 
otworzyła  możliwości,  ale  by  zaistnieć  w  nowo  aktualizowanym  studium  należy  złożyć 
według  całej  tej  procedury  wniosek.  Następnie  Burmistrz  dodał,  że  przyjmuje  wypowiedz 
Radnego Mirosława Czyszka do analizy. Zapisać zawsze można, że dopuszcza                  
się możliwość, ale to wcale nie oznacza, że tam konkretnie inwestor z konkretnym 
przedsięwzięciem  ma  szansę  się  wstrzelić,  ponieważ  jest  kwestia  możliwości  w  przetargu     
na  tego  rodzaju  inwestycje.  Jedną  najważniejsza  rzeczą  jest  to,  że  dla  gminy  Zalewo 
priorytetem są farmy wiatrowe, a z kolei pojemność energetyczna GPZ, z którego są bardzo 
dumni,  ponieważ  dostali  nagrodę  w  Warszawie.  Ta  pojemność  jest  w  pewnym  sensie 
zamknięta i ograniczona nie można tam bez końca wrzucać kolejnych rozwiązań                    
z  odnawialnych  źródeł  energii.  Priorytetem  dla  gminy  Zalewo  jest  kilkanaście  wiatraków, 
które z miejscowych planów Firma Enerco planuje zrzucić prąd w dobudowanym segmencie 
GPZ, który znajduje się w Zalewie. Więc jeszcze kwestia biogazowni i tego rodzaju 
przedsięwzięć jest w kwestii analizy fachowców, a nie gminy. Gmina Zalewo może 
dopuszczać  możliwość,  a  kwestia  pewnych  procedur  to  długi  i  otwarty  proces.  Burmistrz 
przypomniał, że w zakresie fotowoltaiki w gminie Zalewo pojawiło się kilku inwestorów, którzy 
zniknęli.               
 
Ad. 12. Sprawy różne. 
 
Radny Jan Lichacz odnosząc się do kwestii dotyczącej Brzeziniaka poinformował radnych, 
że  w pierwotnych  założeniach miał  tam powstać cmentarz.  Radny  oznajmił, że można ten 
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teren zabezpieczyć pod cmentarz i nie warto robić komuś nadziei. Na terenie gminy Zalewo 
są inne tereny np. przy oczyszczalni ścieków. W ostatnich dniach było widoczne jak szybko 
ubywa na obecnym cmentarzu miejsca jest to przykre, ale prawdopodobieństwo rozbudowy 
cmentarza  w  obrębie  miasta  będzie  ograniczone.  Należy  powoli  przymierzać  się  do  tego,  
aby  przygotować  wstępnie  możliwości,  aby  móc  w  tamtej  części  miasta  utworzyć  miejsce 
pochówków.   
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  w  imieniu  Sołtysa  Sołectwa  Mazanki  Zdzisława 
Żołądkiewicza poprosiła, aby naprawić w miarę możliwości nawierzchnię drogi                       
w Mazankach, ponieważ jeden z mieszkańców Mazanek przez zły stan drogi uszkodził sobie 
samochód.  Następnie  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poprosiła  o  postawienie 
znaku  informującego  o  miejscowości  Mazanki,  ponieważ  jest  problem  z  dojazdem  do  tej 
miejscowości.     
 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta Skrzypiec korzystając 
z  okazji  poinformowała,  że  Firma  Pana Andrzeja  Brejty  nie  po  raz  pierwszy  wzięła  udział       
w akcji dobroczynnej. W tym roku Pan Andrzej i Łukasz Brejta oraz Prezes Firmy DAM-ROB 
Józef  Majewski  dla  dwóch  rodzin  z  terenu  gminy  Zalewo  ufundowali  świąteczne  upominki     
tj.    zakupili  pralkę  oraz  lodówkę, które  trafiły  do  dwóch  potrzebujących  rodzin. W  związku       
z powyższym Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta 
Skrzypiec  w  imieniu  tych  rodzin  serdecznie  podziękowała  darczyńcom  za  wsparcie  tych 
rodzin, które tego potrzebowały i które to uszanują.  
 
Radny Krzysztof Gawryś podziękował Burmistrzowi Zalewa Markowi Żylińskiemu oraz 
Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Zalewie za pomoc w wyrównaniu 
drogi Jerzwałd – Witoszewo.  
 
Radna Dorota Obszańska  zapytała, kto wykonywał roboty drogowe dotyczące wyrównania 
drogi w Mozgowie.   
 
Kierownik Referatu inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
odpowiedział, że prace te wykonywał Zarząd Dróg Powiatowych w Iławie.  
 
Radna Dorota Obszańska poinformowała, że równanie drogi w Mozgowie polegało na  tym, 
że jechał ciągnik, który ciągnął beton, na którym to stał człowiek. To było całe równanie drogi 
powiatowej. Dziury w drodze jak były tak są! Droga jest w tragicznym stanie, a jeżeli takie 
technologie będą wykonywane to droga ta nigdy nie będzie przejezdna. Radna 
poinformowała, że w poprzedniej kadencji w związku z naprawą mostu w Urowie był objazd 
przez  Mozgowo  i  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Iławie deklarował,  że  w  zamian  droga             
ta zostanie zrobiona, a do tej pory nic się nie dzieje. Droga jest w bardzo złym stanie, jeżeli 
powiat nie będzie reagował na sygnały od mieszkańców to zwrócą się oni do prasy.  
 
Radna Ewa Nykołyszak w imieniu mieszkańców Sołectwa Urowo podziękowała za naprawę 
drogi w Murawkach. Radna podziękowała również Przewodniczącemu Komisji 
Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska Andrzejowi 
Małachowskiemu za pomoc i zainteresowanie w tej sprawie.  
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Radny Mirosław Czyszek potwierdził to, o czym mówiła Radna Dorota Obszańska i wie gdzie 
jest problem. Problem jest w niedostatecznym nadzorze nad wykonywaną pracą. Bo to, kto 
wykonuje i w jaki sposób i jaki jest efekt wykonania naprawy dróg powiatowych jest wręcz 
śmieszny.  Drogi  na  terenie  gminy  Zalewo,  co  rok  są  wykonywane  coraz  lepiej  a  drogi 
powiatowe  wręcz  odwrotnie  tj.  np.  droga  między  Mazankami  a  Girgajnami,  Mazankami          
a    Zatykami  są  w  złym  stanie,  ponieważ  od  podstaw  są  źle  remontowane.  Wykonawca 
remontując robi po bokach drogi burty wówczas droga staje się  rynna, ponieważ woda nie 
ma gdzie odpływać. Wystarczy że po drodze tej przejedzie jeden bądź dwa ciągniki i droga 
staje  się  znów  nieprzejezdna.  W  związku  z  powyższym  radny  poprosił,  aby  nadzór  nad 
remontem dróg powiatowych i sposób wykonywania tych remontów był lepszy.       
 
Radna  Teresa  Jakubiec  podziękowała  w  imieniu  swoim  oraz  mieszkańców  Półwsi  Kolonii    
za naprawę nawierzchni drogi, a także za uznanie tej drogi w przyszłym roku do technologii 
trwalej. 
 
Radna  Halina Krajnik  poinformowała,  że  napisała  do Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Iławie 
wniosek o naprawę drogi powiatowej, do którego załączyła podpisy wszystkich mieszkańców 
Dajn i Sadławek. Do chwili obecnej nie otrzymała na wniosek żadnej odpowiedzi.   
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że Urząd będzie monitował powiat,            
aby odpowiadali na pisma oraz zwróci im uwagę na kwestie, o których była mowa. Następnie 
podziękował  za  mile  słowa  dotyczące  odcinków  dróg  gminnych.  Jest  to  praca  wspólna 
wszystkich tu obecnych. 
 
Radna Halina Krajnik poinformowała, że w czasie przerwy zapytała Radnego Powiatowego   
o tę drogę, a ten odpowiedział jej, że powiat ma problemy z budżetem na 2016 r. i temat 
rozmowy zakończył się.     
 
Radny  Jan  Lichacz poprosił, aby  Zarząd Dróg Wojewódzkich  dokończył oczyszczenie 
poboczy drogi w kierunku do Bądek. Następnie poinformował, że na mostku na Zalewce od 
strony Osiedla 40 lecia PRLu wykruszył się asfalt i powstały dołki w związku, z czym należy 
uzupełnić  te  dołki  masą  bitumiczną.  Na  koniec  radny  zasugerował,  aby  w  przyszłym  roku 
można było przygotować uchwałę intencyjną, którą można by podeprzeć podpisami 
mieszkańców o zaasfaltowaniu odcinka drogi od mostu do skrzyżowania na ul. Kolejowej . 
Odcinek od Ekomariny można by zostawić, jako zabytek by był efekt historyczny natomiast 
tam gdzie jest część mieszkalna żeby było zaasfaltowane i zabezpieczone. 
 
Radny  Jan  Gal  poinformował  ze  dzwonił  w  poniedziałek  do  Zarządu  Dróg  Powiatowych         
z  prośba  o  naprawę  drogi.  W  dniu  dzisiejszym  jest  środa  minęło  3  dni  i  droga  ta  jest 
zrobiona.  
 
Na koniec Burmistrz Zalewa Marek Żylinski z okazji nadchodzących Świat Bożego 
Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego 2016 roku złożył wszystkim obecnym 
najserdeczniejsze życzenia. 
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Ad. 13. Zamknięcie obrad. 
 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  zamknęła 
zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie.   
            
                                                                   
   Protokołowała:                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej                                
   Karolina Tankielun  

                                                                                                                /-/ Iwona Parzyszek                                                           

Anonimizacji dokonano na podstawie art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE i/lub na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej. Wyłączenia jawności dokonał Inspektor Ochrony Danych Osobowych na polecenie 
Burmistrza Zalewa 
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