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OR.0002.18.2015 
  
 
 

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

z dnia 30 grudnia 2015 r. 
od godz. 9:00 do godz. 10:10 

 
 
Proponowany porządek obrad 
 

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

 

1) w  sprawie  aktualizacji  Uchwały  Nr  XXXVIII/290/09  Rady  Miejskiej  w  Zalewie     
z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 
Murawki na lata 2009 – 2015, 
 

2) w  sprawie  aktualizacji  Uchwały  Nr  XLVIII/365/09  Rady  Miejskiej  w  Zalewie       
z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Zalewo na lata 2009 – 2015, 

 

3) w sprawie dokonania zmian w postanowieniach załącznika do uchwały          
NR XLI/56/98 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 19 czerwca 1998 roku                
w sprawie przyjęcia opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Zalewo, 

 

4) zamieniająca Uchwałę Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia                  
25 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Urowo 
na lata 2015 – 2022, 

 

5) zamieniająca Uchwałę Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia                      
2 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bajdy 
na lata 2011 – 2017. 
 

 
 

4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady  XVIII  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzył o  godzinie  9:00             
Edward Całka Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej  w Zalewie. Powitał  Burmistrza  Zalewa, 
Kierowników oraz pracowników Urzędu i Radnych 
 
Ad 2.  Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zalewie Edward Całka stwierdził, że na sali znajduje 
się  12  Radnych,  co  stanowi kworum  niezbędne  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.   
Po  czym  poinformował  radnych,  że  w  proponowanym  porządku  obrad  oraz  projektach 
uchwał  Nr  4  i Nr  5  podczas  przygotowywania  materiałów  sesyjnych  wkradł  się  błąd,               
a  mianowicie  w  w/w    projektach  uchwał  oraz  porządku  obrad  sesji  należy  zastąpić  słowo 
,,zamieniająca’’ słowem ,,zmieniająca’’.  
 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka oddał głos Burmistrzowi Zalewa 
Markowi Żylińskiemu.  
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O godzinie 9:04 na sesję przybył Radny Krzysztof Truszkowski. 
Obecnych – 13 radnych. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński na wstępie poinformował, że wnioskował o zwołanie sesji 
nadzwyczajnej  ponieważ  18  grudnia  2015  r.  pracownicy  Urzędu  Miejskiego  w  Zalewie 
uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym dotyczącym planowanego otwarcia konkursu             
z  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  dotyczącym  dróg  gminnych.  W  związku  z  tym       
po spotkaniu i wysłuchaniu prelegenta z Wydziału Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego   
w  Olsztynie  i  zadaniu  mu  kilku  szczegółowych  pytań  Pani  Anna  Grzeszczak  i  Pan  Rafał 
Konicz,  którzy  byli  na  tym  spotkaniu  wrócili  z  informacją,  że  gmina  Zalewo,  aby  mogła 
aplikować o fundusze na remont dróg w gminie oprócz innych warunków brzegowych należy 
je uwzględnić w tzw. dokumentach planistycznych. W kategorii tych dokumentów 
planistycznych znajdują się takie pojęcia jak Plan Odnowy Miejscowości, Strategia Rozwoju 
Gminy  Zalewo  oraz  Plan  Rozwoju  Lokalnego  Gminy  Zalewo.  W  warunkach  przydzielenia 
środków  przez  Unię  Europejską  pojawił  się  zapis,  że  aby  ubiegać  się  o  drogi  z  tegoż 
programu, aplikujący musi posiadać w dokumentach planistycznych zapis konkretnej drogi,  
o którą wnioskuje. Ponieważ konkurs rozpoczyna się w styczniu 2016 r. Burmistrz 
przypomniał, że statystycznie na gminę przypada 3.000.000,00 zł z programów europejskich 
na  drogi.  Marszałek  Województwa  Warmińsko-Mazurskiego,  kiedy  był  w  gminie  Zalewo       
na  spotkaniu  ostrzegał,  że  jak  będą konkursy  to,  gmina  powinna  aplikować  o  całą  kwotę. 
Jest    wiele  gmin,  które  będą  aplikować  o  środki  na  terenie  Województwa  Warmińsko-
Mazurskiego –  jest  116  gmin.  Jest to  tylko statystyka,  ponieważ  jeśli  ktoś  zaaplikuje               
o większą sumę i ją dostanie to gmina może zapomnieć o szansach na okres sześciu lat.     
W chwili obecnej gmina Zalewo chce przygotować się i zaaplikować o środki na cztery drogi. 
W  końcówce  roku  2015  gminie  udało  się  skutecznie  zaaplikować  o  dwie  schetynówki,       
które znajdują się na liście rankingowej. Burmistrz oznajmił, że będzie prosił Radę Miejską             
w Zalewie o pozytywne przegłosowanie wszystkich uchwał, które zreferuje Kierownik 
Referatu Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak po  to, aby gmina Zalewo mogła przywołać  
te  dokumenty  we  wnioskach,  które  na  początku 2016  roku  zostaną  przygotowane.  Gmina 
będzie  próbowała  w  następnych  miesiącach  aplikować  o  środki  w  kategorii  środowiska      
tzn. opłat za ochronę środowiska. Sesja nadzwyczajna to jedna trzecia drogi, która stoi przed 
gminą Zalewo. Na Koniec Burmistrz poinformował, że na początku roku tj. 5 stycznia 2016 r. 
planuje następną sesje nadzwyczajną, która musi być w styczniu, ponieważ będzie to praca 
nad budżetem roku 2016. W dniu dzisiejszym (jest jeszcze 2015 rok) nie można dokonywać 
zmian  w  budżecie.  Starannie  wszystko  zostało przemyślane,  ponieważ  do  dróg,  które         
są  umieszczone  w  uchwałach  gmina  będzie  musiała  w  trybie,  o  którym  poinformowano        
na spotkaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. tj. trybie ustawy o zamówieniach publicznych należy 
rozpocząć procedurę naboru wykonawcy dokumentacji projektowej na te drogi.         
Następną  kwestią  jest  to,  że  gmina  Zalewo  dostała  5.000,00  zł  więcej  od  Zarządu  Dróg 
Powiatowych  na  drogi  oraz  najważniejszą  rzeszą,  którą  należy  wprowadzić  do  budżetu        
na 2016 rok to uzyskanie pozytywnej rekomendacji na drogi ze schetynówek tj. Narodowego 
Programu  Odbudowy  Dróg  Lokalnych.  Z  tego  tytułu  należy  w  budżecie  gminy  Zalewo 
umieścić 100% kwoty związanej z wykonawstwem tych dwóch dróg – kwota 100%                
to 810.000,00 zł. Wszystko to będzie  odbywało się na takiej zasadzie, iż do budżetu wstawia 
się  100  %  środków  do  budżetu,  a  dofinansowanie,  które  będzie  podmiotem  podpisania 
umowy z Wojewodą będzie zwrócone na takiej zasadzie, że gmina będzie prefinansowała 
środki,  a  po  wykonaniu  zadania  Urząd  Wojewódzki  zwróci  gminie  pieniądze.  Na  koniec 
Burmistrz  prosił  o  zrozumienie,  ponieważ  to,  o  czym  mówi  są  to  dane,  które  uzyskano          
18  grudnia  2015r.,  a  przełom  roku  i  daty,  o  których  mówił  nie  pozwalały  gminie  Zalewo,      
inaczej podzielić środków. Te dokumenty, nad którymi radni będą pracować na sesji w dniu 
dzisiejszym to z jednej strony to, że drogi te muszą znaleźć się w dokumentach 
planistycznych,  a  z  drugiej  to  są  dokumenty,  których  część  obowiązuje  w  gminie  Zalewo       
do końca 2015 roku. W związku z tym należy w roku 2015 je zaktualizować, znowelizować, 
rozszerzyć, a w niektórych wprost wpisać te drogi, które gmina chce wykonać.                     
Tyczy to ostatniego punktu uchwały dotyczącej zmiany Planu Odnowy Miejscowości Bajdy, 
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w  której  chodzi  o  odcinek  drogi  w  kierunku  tzw.  ,,Palestyny’’,  o  którą  gmina  Zalewo  chce 
wnioskować.  Głównym  powodem  sesji  jest  to,  aby  przygotować  odpowiednia  dokumenty 
planistyczne.  Pani  Anna  Grzeszczak  omówi  poszczególne  projekty  uchwał  i  poinformuje,     
co dokładnie zostało zmienione w dokumentach. Poprawek jest niewiele głównie są to daty, 
aktualizacja  liczby  ludności  czy  też  dopisanie  do  planu drogi,  której  w  nim nie  było.              
Na  koniec  Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  raz  jeszcze  poinformował  radnych,  że  dnia          
5 stycznia 2016 r. planowana jest sesja nadzwyczajna dotycząca zmian w budżecie gminy 
Zalewo na 2016 r.  
         
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  Edward  Całka  podziękował  Burmistrzowi 
Zalewa  Markowi  Żylińskiemu  za  przedstawienie  motywów  zwołania  sesji  nadzwyczajnej.      
Po  czym  dodał,  że  ma  nadzieję,  że  dla  wszystkich  radnych  sprawa  przedstawiona  przez 
Burmistrza jest  oczywista. Należy pewne rzeczy zrealizować  jeszcze  do końca 2015  roku, 
aby gmina mogła skorzystać ze środków unijnych.   
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk zapytał Burmistrza Zalewa Marka  Żylińskiego, na jakie drogi 
podpisał wnioski. 
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  odpowiedział,  że  dwie  schetynówki  były  przedmiotem 
sprawozdania Burmistrza na ostatniej sesji. W części drugiej sprawozdania był to pierwszy 
akapit. W tym akapicie był zapis, że gmina Zalewo otrzymała dofinansowanie i jest na liście 
rankingowej w technologii dróg trwałych i zmieściła się z dwoma drogami tj. drogą z Półwsi 
do Witoszewa, której odcinek jest w bardzo złym stanie oraz drogą od Parku 
Krajobrazowego w Jerzwałdzie do posesji weterynarii zwierząt leśnych w kierunku przez las 
do Witoszewa. Burmistrz dodał, że mówił na sesji o tym, że jak był na spotkaniu w Olsztynku 
to  padło  tam    pytanie  do  Wojewody  czy  wszystko  z  listą  rankingową  jest  w  porządku, 
ponieważ  Nidzica  protestowała.  Wojewoda  powiedział,  że  się  nad  tym  pochyli  wszyscy 
wiedzą, że nie wiadomo, z jakich powodów zmienił się Przewodniczący Komisji. W ocenie 
gminy  Zalewo  nie  ma  żadnych  obaw  i  Burmistrz  jest  przekonany,  że  dwie  schetynówki 
przejdą. Nie wyczerpują również limitu starania się o schetynówki. Gmina będzie 
przygotowywała dokumentację wszędzie tam gdzie będzie to możliwe, ponieważ jest               
to dofinansowanie pół na pół.   
 
W związku z brakiem kolejnych pytań i propozycji zmian do porządku obrad 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poddał pod głosowanie porządek obrad.  
 
Za  przyjęciem  porządku  obrad  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosu. Porządek obrad wraz z  wniesionymi  zmianami do  porządku 
obrad oraz projektu uchwały Nr 4 i Nr 5 został przyjęty jednogłośnie.  
 
Po zmianach porządek obrad sesji wyglądał następująco: 
 

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

 

1) w  sprawie  aktualizacji  Uchwały  Nr  XXXVIII/290/09  Rady  Miejskiej  w  Zalewie     
z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 
Murawki na lata 2009 – 2015, 
 

2) w  sprawie  aktualizacji  Uchwały  Nr  XLVIII/365/09  Rady  Miejskiej  w  Zalewie       
z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości Zalewo na lata 2009 – 2015, 

 

3) w sprawie dokonania zmian w postanowieniach załącznika do uchwały          
NR XLI/56/98 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 19 czerwca 1998 roku                
w sprawie przyjęcia opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Zalewo, 
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4) zmieniająca Uchwałę Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia                  
25 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Urowo 
na lata 2015 – 2022, 

 

5) zmieniająca Uchwałę Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia                      
2 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bajdy 
na lata 2011 – 2017. 
 

 
 

4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad 3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał: 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak odczytała projekt uchwały  
 

1) w sprawie aktualizacji Uchwały Nr XXXVIII/290/09 Rady Miejskiej                
w Zalewie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy 
Miejscowości Murawki na lata 2009 – 2015, 

 
Następnie poinformowała, że w załączeniu do uchwały znajduje się Plan Odnowy 
Miejscowości Murawki na lata 2009 – 2025 sporządzony w grudniu 2015 roku. Pierwszy plan 
obowiązywał do 2015 roku, czyli jeszcze obowiązuje do dnia jutrzejszego. W związku z tym 
jest  to  ostatni  dzień,  aby  zaktualizować  ten  plan,  a  ponadto  w  tym  planie  gmina  Zalewo 
chciałaby zawnioskować o drogę Murawki – Urowo. W planie zaktualizowano dane 
statystyczne  tzn.  dane  dotyczące  ludności,  liczby  gospodarstw  a  także  dane  dotyczące 
studium, czyli przestrzennej infrastruktury miejscowości, ponieważ w czerwcu 2015 roku było 
przyjęte studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.             
Zostały  również  dodane  zadania  do  tabeli  w  Dziale  4  są  to  zadania,  które  są  planowane                   
do wykonania w miejscowości Murawki. Zadania te dotyczą wszystkich planów - jest to plan    
i jeżeli czegoś jest za dużo według radnych lub czegoś nie ma to nie znaczy, że nie będzie 
możliwości w dalszym ciągu tego aktualizować i wprowadzać nowych pomysłów.                
Na ten czas  wpisano kilka nowych  zadań tak  też, aby  nie wprowadzać  tylko jednej  drogi, 
ponieważ może to być negatywnie potraktowane przez Urząd Marszałkowski, że aktualizacja 
polegała jedynie na wprowadzeniu nowej drogi wymyślonej pod program 
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  oznajmił,  że  ciąg  drogi  Murawki  –  Urowo  przewidzianej      
do  aplikowania  jest  od  skrętu  w  Urowie  na  Murawki  do  pętli  za  skrzyżowaniem  na  plażę        
w Murawkach. Jest to pierwszy  etap, o który gmina Zalewo chce aplikować. Nawierzchnia   
na  tym  odcinku  pyli  i  kurzy.  Nie  zamyka  się  potrzeb  powrotu  do  tej  drogi  w  lewą  stronę            
i w górę.  
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poinformował,  że  po  §  1  w/w  uchwały  należy 
wpisać ustęp pierwszy, ponieważ pod paragrafem znajduje jest ustęp drugi.              
Następnie  Wiceprzewodniczący  rady  dodał,  że  taka  sama  sytuacja  będzie  w  projekcie 
uchwały nr 2.  
 
Wobec  braku  pytań  do projektu uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie.  
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
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Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak odczytała projekt uchwały  
 

 

2) w sprawie aktualizacji Uchwały Nr XLVIII/365/09 Rady Miejskiej w Zalewie       
z  dnia  20  listopada  2009  roku  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy 
Miejscowości Zalewo na lata 2009 – 2015, 

 
Następnie poinformowała, że załącznik Planu Odnowy Miejscowości Zalewo obejmuje ramy 
czasowe 2009 - 2025 czyli przedłuża się horyzont czasowy uchwały do 2025 roku. 
Zaktualizowano dane statystyczne dotyczące ludności, struktury przestrzennej oraz dodano 
nowe  zadania,  które  pojawiają  się  od  strony  29.  Zadań  jest  znacznie  więcej  niż  tych  
związanych  z  drogami.  W  przypadku  obecnego  naboru  nie  znajdują  się  póki,  co  drogi           
z terenu miasta Zalewo, ale Plan Odnowy Miejscowości się kończy i należy go przedłużyć,    
aby mógł być on dokumentem potrzebnym przy innych działaniach związanych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.    
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  oznajmił,  że  w  tym  naborze  miasto  Zalewo  ze  swoimi 
ulicami  nie  ma  szans,  ponieważ  nie  mieści  się  w  kryteriach,  które  są  tam  wymienione.          
W tym momencie jest istotne to, że dokument Planu Odnowy Miejscowości Zalewo traci moc            
w 2015 roku, czyli jutro. Jeśli Rada Miejska w Zalewie zaktualizuje go wpisując te kwestie 
będzie on nowym materiałem, nad którym śmiało w miarę potrzeb w następujących 
kwartałach  i  latach  będzie  można  pracować.  Taka  jest  idea  i  filozofia  wprowadzenia  tego 
punktu do porządku obrad sesji.     
 
Radny  Krzysztof Gawryś  oznajmił, że w Planie  Odnowy  Miejscowości  Zalewo  dotyczącym 
organizacji  pozarządowych  w  punkcie  8  jest  powstanie  Klubu  KS  ‘’EWINGI’’  w  Zalewie          
w  1998  roku,  a  przecież  Klub  ten  funkcjonuje  od  35  lat.  Być  może  jest  to  uzależnione          
od  sponsora,  ponieważ  najpierw  był  nim  Orkan,  a  następnie  Ekotan,  a  w  chwili  obecnej 
głównym sponsorem KS Ewingi jest Urząd Miejski w Zalewie. W przyszłym roku                
Klub Sportowy obchodzi 35 lecie, a to jest dla radnego, jako znającego i pracującego w tym 
Klubie bardzo ważne. W  związku z  tym radny  poprosił,  jeśli  jest  to  możliwe  o  naniesienie 
poprawki dotyczącej daty powstania tego Klubu, ponieważ Klub powstał w 1980 roku.    
 
Kierownik  Referatu  Rozwoju  Lokalnego  Anna  Grzeszczak  wyjaśniła,  że  Klub  Sportowy 
EWINGI  w  tej  formule  i  nazwie  przy  rejestracji  według  ustawy  o  stowarzyszeniach  został 
zarejestrowany w 1998 roku. Rzeczywiście odnosi się to do KS EWINGI, ale myśli, że będą 
mogli  sięgnąć  do  historii  wcześniejszej  Klubu  i  dopisać,  że  wcześniej  miał  ten  Klub  inną 
nazwę i funkcjonował na innych zasadach oraz powstał w innym roku. 
 
Radny Krzysztof Gawryś dodał, że działalność Klubu jest ciągle ta sama.  
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oznajmił, że wniosek Radnego Krzysztofa Gawrysia         
jest  słuszny.  Następnie  zapytał  Kierownik  Referatu  Rozwoju  Lokalnego  Annę  Grzeszczak 
czy jest w  stanie w chwili obecnej przed glosowaniem  wprowadzić  materiał, którego  będą 
pewni  w  100%  czy  lepiej  zostawić  zapis  ten  w  takim  stanie,  jaki  jest  natomiast  uwagę 
Radnego  Krzysztofa  Gawrysia  uwzględnić  w  najbliższym  możliwym  czasie,  kiedy  będą 
pracować nad tym programem. Burmistrz dodał, że boi się żeby nie wpisać w tym programie 
czegoś, co nie są w stanie potwierdzić w chwili obecnej.     
 
Radny Krzysztof Gawryś oznajmił, że zgadza się na takie rozwiązanie. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka oznajmił, że uwaga Radnego Krzysztofa Gawrysia 
jest słuszna, ponieważ jak by nie rozpatrywał sprawy to Klub Sportowy Ewingi                    
jest bezpośrednim spadkobiercą, ale i realizatorem w dalszym ciągu tradycji klubu.               
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W  zasadzie  tego  samego  klubu,  w  którym  pracują  te  same  osoby,  a  zmianie  uległa  tylko 
nazwa. Następnie Wiceprzewodniczący poinformował Kierownik Referatu Rozwoju 
Lokalnego Annę Grzeszczak, że przy pomocy Radnego Krzysztofa Gawrysia będzie mogła 
wszystkie uzupełnienia uwzględnić w przyszłym materiale.          
 
 

Radny  Jan  Lichacz poinformował,  że na Osiedlu 40  –Lecia PRLu brakuje ulic. Nie  dawno     
na terenie miasta Zalewo zostały wytyczone nowe ulice tj. Jesienna, Sportowa i Wiosenna,  
a nie uwzględniono ich w planie. Czy ma to znaczenie? Jeśli nie to w przyszłości należałoby 
uwzględnić wszystkie ulice w obrębie miasta. Następnie radny poprosił, aby przy najbliższej 
aktualizacji  Planu  Odnowy  Miejscowości  Zalewo  zostały  wprowadzone  zadania  dotyczące 
przebudowy  nawierzchni  tych ulic,  które  są  w  pełni  zagospodarowane  pod  względem 
wykupionych  działek  i  są  zabudowane.  Między  innymi  chodzi  mu  o  ul.  Słoneczną  i  część     
ul. 22 Lipca do ul. Polnej.       
 
 

Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oznajmił, że uwaga Radnego Jana Lichcza również          
jest słuszna. Następnie poinformował, że w styczniu gmina Zalewo przystąpi do aktualizacji 
Planu Rozwoju Gminy Zalewo. Omawiamy nowelizację Planu Odnowy Miejscowości Zalewo 
po  to,  aby  przedłużyć datę jego  funkcjonowania.  Jeżeli  Rada Miejska  w Zalewie  podejmie 
uchwałę  to  będzie  to  materiał,  nad  którym  będzie  można pracować.  Burmistrz  dodał,            
że  wszystkie  zgłoszone  uwagi  i  propozycje  zostaną  ujęte  przy  aktualizacji  tego  planu, 
jednakże poprosił radnych, aby spokojnie wszystko przeanalizowali i ewentualnie,              
aby  zgłaszały  swoje  uwagi.  Sam  dokument  jest  potrzebny  gminie  Zalewo  do  zachowania 
aktualności daty tego dokumentu. Według warunków konkursu  styczniowego Plan Odnowy 
Miejscowości  Zalewo  nie  pojawi  się,  ponieważ  o  żadną  drogę  z  granic  administracyjnych 
miasta gmina Zalewo nie będzie aplikowała.    
 

Radny Mirosław Mićko zapytał, czym zajmuje się Zalewski Ludowy Zespół Sportowy Olimp. 
Następnie dodał, że nigdy nie słyszał o tym Klubie. 
 
 

Kierownik  Referatu  Rozwoju  Lokalnego  Anna  Grzeszczak  odpowiedziała,  że  w  tej  chwili       
nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Musiałaby skontaktować się z koleżanką, która zajmuje   
się organizacjami pozarządowymi i zapytać ją o ten Klub.   
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poinformował, że wydaje mu  się, że jest to Klub, 
który powstał po LZS. 
 
 

Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak dodała, że może tak być.          
Klub ten nie został formalnie wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego tak jak 
Stowarzyszenie Więź w Zalewie, które już od dawna nie funkcjonuje, a nie zostało 
wykreślone w KRS.    
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  oznajmił,  że  jeżeli  stowarzyszenie  nie  złożyło 
wniosku o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego to w dokumentacji stowarzyszenie 
to nadal widnieje.  
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  poinformował,  że  LZS  w  stanie  szczątkowym  jeszcze 
istnieją i rok rocznie wnioskują o organizację turniejów pod patronatem Starosty Iławskiego. 
Burmistrz  oznajmił,  że  to  organizacje,  które  dawno  swój  czas  przeżyły,  ale  faktem  jest          
to,  że  organizacje te w  sposób szczątkowy  istnieją.  Czy i  co LZS Olimp w gminie Zalewo 
robił  to  nie  odpowiedział,  natomiast  w  Krajowym  Rejestrze  Sądowym  istnieje,  ponieważ 
wykreślenie  z  niego  nie  jest  takie  proste.  Burmistrz  dodał,  że  nie  wie,  w  jakiej  strukturze 
funkcjonują LZS, dlatego też w dniu  dzisiejszym wolałby zostawić to  zgodnie z tym,              
co jest napisane, ale traktuje uwagę Radnego Mirosława Mićki, jako roboczą                        
do przeanalizowania. 
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Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka 
poddał uchwałę pod głosowanie.  
 

         Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak odczytała projekt uchwały  
 
 

3) w  sprawie  dokonania  zmian  w  postanowieniach  załącznika  do  uchwały          
NR  XLI/56/98  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  19  czerwca  1998  roku                
w sprawie przyjęcia opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Zalewo, 

 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że Strategia Rozwoju Gminy Zalewo 
wymaga aktualizacji i gmina Zalewo planuje wykonać ją  własnym wysiłkiem. Nie ma takiej 
możliwości żeby na zlecenie zewnętrzne dla firmy specjalistycznej zlecić wykonanie 
aktualizacji  strategii,  ponieważ  byłby  to koszt  około 15.000,00  zł.  Gmina Zalewo  podejmie   
się wysiłku i pracownicy siłami własnymi bazując na własnej wiedzy będą nad nią pracować. 
Wymaga  to  czasu  oraz  analizy  dokumentu,  który  jest  nadal  aktualny.  W  dniu  dzisiejszym 
propozycja jest taka by tę strategię przeanalizować pod kontem przede wszystkim horyzontu 
czasowego i zaktualizowania aktualnie obowiązującego nazewnictwa, bardziej 
współczesnego i ucieczka od starych nazw, które kiedyś w dawnych dokumentach 
strategicznych obowiązywały. Był to okres ,,farowski’’, ,,saparowski’’ czyli kompletnie 
nieprzystający do aktualnie obowiązującego nazewnictwa. Burmistrz poprosił radnych,       
aby      przegłosowali  przedstawiony  projekt  w/w  uchwały.  Natomiast  w  najbliższym  czasie 
gmina Zalewo będzie planowała zebranie wszystkich niezbędnych danych i własnym 
sumptem będzie próbowała dokument ten skonstruować, aby korzystać z niego przez wiele 
kolejnych lat – bez nakładów zewnętrznych.  
 
Wobec  braku  pytań do projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie.  
 

         Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak odczytała projekt uchwały  
 

 

4) zmieniająca Uchwałę Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia                  
25  marca  2015r.  w  sprawie  zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Miejscowości 
Urowo na lata 2015 – 2022, 

 
Następnie  poinformowała,  że  uchwała  ta  aktualizuje  aktualny  Plan  Odnowy  Miejscowości 
Urowo z czasowym horyzontem do 2022 roku. Do planu dodaje się nowe zadania nie tylko 
jest  to  droga,  ale  i  kilka  innych  zadań.  Uchwała  ta  wygląda  w  inny  sposób  niż  pozostałe, 
ponieważ nie ma załącznika aktualizującego tylko dodaje się zadania do rozdziału IV . 
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk zauważył, że zadanie ,,Przebudowa nawierzchni drogi            
w  miejscowości  Urowo-Murawki’’  powtarza  się  również  w  Planie  Odnowy  Miejscowości 
Murawki  w  związku  z  tym  zapytał  czy  w  obu  planach  ma  być  umieszczone  to  zadanie         
czy jest to błąd. 
 
Kierownik  Referatu  Rozwoju  Lokalnego  Anna  Grzeszczak  odpowiedziała,  że  tak  ma  być, 
ponieważ droga ta przebiega przez Urowo i Murawki i musi pojawić się w obu planach.  
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Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka 
poddał uchwałę pod głosowanie.  
 

         Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poprosił o przedstawienie projektu uchwały. 
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak odczytała projekt uchwały  
  

 

5) zmieniająca Uchwałę Nr X/83/11 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia                      
2 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Bajdy na lata 2011 – 2017. 

 
Następnie  poinformowała,  że  w w/w  uchwale  aktualizacja  polegała  na  dodaniu  zadań          
do Planu  Odnowy  Miejscowości,  który  opracowany  jest do 2017 roku.  Po  czym  Kierownik 
Referatu  Rozwoju  Lokalnego  Anna  Grzeszczak  przeprosiła  radnych  za  wszystkie  pomyłki       
i  błędy.  Referat Rozwoju Lokalnego  miał bardzo mało  czasu  na  przygotowanie wszystkich 
dokumentów. Następnie oznajmiła, że będzie wdzięczna za uwagi zgłaszane przez radnych 
do planów, zwłaszcza do tych aktualizujących. Niektóre dane od roku 2004 zmieniły           
się, a będzie to Plan Odnowy Miejscowości Gminy Zalewo, więc to, co radnym jest wiadome 
prosiła by zgłaszać do jej referatu.        
 
Radny Mirosław Mićko zapytał czy w zadaniu dotyczącym ,,Zagospodarowanie istniejącego 
oczka wodnego w Bajdach’’ jest pomyłka w kwocie końcowej zadania, która wynosi 
1.500.000,00 zł.   
 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
odpowiedział, że jest to szacunkowa kwota zadania wyliczona na podstawie ewidencji prac, 
które mają zostać wykonane. Jest to miedzy innymi wybagrowanie, wyczyszczenie, 
wyłożenie brzegów faszyną,  zarybienie,  wykonanie  uliczek pieszo-rowerowych, oświetlenie    
i postawienie ławek parkowych. Jest w to wyliczony szacunkowy koszt brutto tych prac. 
 
Radny Mirosław Mićko oznajmił, że czas realizacji tego zadania to lata 2016-2017. 
 
Kierownik  Referatu  Rozwoju  Lokalnego  Anna  Grzeszczak  poinformowała,  że  jest  to  tylko 
plan. Tak jak wcześniej poinformowała, że do aktualizacji planów nie mogą być 
wprowadzone  tylko  drogi,  cytując  wytyczne  ATHOC  na  potrzeby  programu.  W  Bajdach,  
gmina chce zawnioskować o drogę, więc musiała również wprowadzić inne zadania.           
To, że w tej chwili jest harmonogram realizacji zadania w planie na lata  2016-2017 wcale   
nie oznacza tego, że zadanie to zostanie wykonane. Jeśli gmina Zalewo będzie wnioskowała 
o  oczko  wodne  w  Bajdach  to  Rada  Miejska  w  Zalewie  będzie  musiała  podjąć  uchwałę,          
w  której  trzeba  musiała  zaktualizować  cały  zakres  charakterystyki  zadania  oraz  termin            
i kwotę z kosztorysu. Jest to po prostu plan.    
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że przy najbliższej okazji, kiedy będzie trwała 
praca nad aktualizacją Planu Odnowy Miejscowości Bajdy to będzie wnioskował                    
o wykreślenie tej pozycji.    
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oznajmił, że od rana  słyszy, że to oczko jest problemem,     
a  na  początku  sesji  mówiono  wyraźnie,  że  jest  to  tylko  i  wyłącznie  plan  -  są  to  wizje                 
i  marzenia. Inwestycje  są wykonywane,  kiedy  jest  decyzja  o  wprowadzeniu  pieniędzy            
do budżetu, dokumentacja projektowa, konkurs, aplikacja, uchwała Rady Miejskiej                
w Zalewie, a w chwili obecnej jest to wizja i marzenia. Marzenia Urowa jak 20% z nich będzie 
zrealizowanych to będzie dobrze. Każdy wie, jaka jest sytuacja finansowa gminy.                
Na  koniec  Burmistrz  dodał,  że  można  tę  pozycję  w  Planie  Odnowy  Miejscowości  Bajdy 
wykreślić.  
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Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak poinformowała, że będzie 
potrzebna kolejna uchwała by zmienić termin realizacji inwestycji. W tej chwili gmina Zalewo 
nie może zmienić terminu chodź plany były na lata 2020 – 2025. Plan Odnowy Miejscowości 
Bajdy obejmuje lata 2011-2017 i była to maksymalna data, którą mogli zostawić dla oczka 
wodnego i tak też zostało. Nie można wstawić roku  np., 2020 roku, ponieważ plan ten nie 
obejmuje tego roku, a oczko wodne jej zdaniem po realizacji będzie cudne.    
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  oznajmił,  że  takie  są  konsekwencje  zadawania 
pytań, że padają odpowiedzi. W związku z tym poprosił, aby radni zrozumieli,                       
że  nie  wprowadzają  tymi  uchwałami  sztywnych  wydatków  na  nadchodzący  nowy  rok.          
Tak jak podkreślił Burmistrz - jest to plan i czasami obejmuje on kilka lat. Następnie poprosił, 
aby  nie  dezawuować  pytaniami  zamierzeń  poszczególnych  środowisk.  Każdy  ma  jakieś 
ambicje, ale radni decydują o kształcie budżetu na przyszłe lata. Natomiast,                           
co  do  planowania  niestety  przekonania  radnych,  że  coś  jest  niepotrzebne  nie  pomogą, 
ponieważ jeśli nie zostaną one wprowadzone i rada nie przyjmie w dniu dzisiejszym uchwał 
albo zacznie je kroić, a to skończy się to w konsekwencji tym, że kiedy gmina będzie miała 
środki nie będzie mogła ich realizować. Takie są wymagania planistyczne i nie da się tego 
obejść.  Wiceprzewodniczący  poprosił, aby  pozbyć się emocji. Z  jednej strony  w pytaniach 
radnych zawarta jest troska o kształt budżetu w związku z tym poprosił, aby zrozumieć całą 
dzisiejszą procedurę, dlatego że pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć. Wszystko to należy 
przyjąć  w wersji planowanej, aby w latach następnych można było je realizować.       
 
Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka 
poddał uchwałę pod głosowanie.  
 

         Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński podziękował radnym za przyjęcie wszystkich uchwał 
jednogłośnie. Następnie prosił, aby radni zrozumieli, że dokumenty planistyczne                   
są potrzebne dla gminy Zalewo z datą roku 2015 po to by można było spokojnie nad nimi 
pracować i je aktualizować, uzupełniać, wykreślać i dopisywać. Plan rozwoju miejscowości     
i strategia to marzenia i wizje, które się realizuje, kiedy pozwala na to budżet. Każdą pozycję 
budżetu do końca marca 2016 roku radni wraz z Burmistrzem będą analizować.    
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka podziękował Kierownik Referatu Rozwoju 
Lokalnego Annie Grzeszczak oraz jej referatowi za przygotowanie projektów uchwał w tak 
krótkim terminie.  
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk poinformował, że na dzisiejszej sesji zostały przyjęte uchwały 
dotyczące Planów Odnowy Miejscowości trzech sołectw tj. Murawki, Urowo i Bajdy,               
a jednostek pomocniczych w gminie jest - 22 więc co będzie z pozostałymi miejscowościami. 
Po czym zapytał czy będzie opracowywany Plan Odnowy Miejscowości dla innych sołectw 
czy tylko gmina ogranicza się do tych, które zostały podjęte na dzisiejszej sesji.  Następnie 
oznajmił Burmistrzowi ze podobało mu się  to, co powiedział, a mianowicie, że jest to plan        
i marzenia. Radny podsumował te marzenia i jest to około 42.000.000,00 zł. przy budżecie 
gminy  Zalewo  wynoszącym  9.334.000,00  zł.  Trzeba  by  było  obsługiwać  te  miejscowości 
przez ponad 4 lata. Radny zdaje sobie sprawę, że jest to plan i marzenia, ale jego zdaniem 
gmina nie da rady tego zrealizować, ponieważ w tej chwili należy patrzeć na całokształt całej 
gminy, a nie tylko na wybrane miejscowości.    
 
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak  odpowiedziała, że  na dzień 
dzisiejszy  gmina  Zalewo  posiada  Plany  Odnowy  Miejscowości  dla  Zalewa,  Bajd,  Bądek, 
Jerzwałdu, Urowa, Murawek, Wielowsi oraz Plan Rozwoju Gminy Zalewo, który w styczniu 
będzie aktualizowany. Natomiast w 2014 roku Plan Odnowy Miejscowości straciły 
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następujące miejscowości Janiki Wielkie, Sadławki, Witoszewo i Wieprz. Wszystkie te plany 
były przygotowywane pod jedno działanie, które było w poprzedniej perspektywie finansowej 
pod nazwą ,,Odnowa Wsi’’. Jeżeli w danej miejscowości była potrzebna realizacja 
jakiegokolwiek projektu jej referat pisał taki plan wspólnie z daną miejscowością                      
i było to z automatu przyjmowane według potrzeby. Na dzień dzisiejszy wie, że plany te nie 
są już potrzebne, a nawet nie pozwalają na to by pisać je na potrzebę danego programu.     
W chwili obecnej można aktualizować te, które są by pokazać, że pewne zadania                 
nie  są  wymyślone  na  potrzebę  danego  konkursu.  W  związku  z  tym  w  dniu  dzisiejszym 
przyjęte zostały poszczególne plany natomiast w styczniu bądź w lutym przygotuje i będzie 
prosiła, aby  rada przyjęła Plan Odnowy Gminy Zalewo na  lata  2004  -2025. Dokument ten 
będzie obejmował całą gminę Zalewo i w tym dokumencie będą wszystkie zadania                
ze wszystkich poszczególnych sołectw. W związku z tym później nie będzie potrzeby by dla 
danego sołectwa pisać Planu Odnowy Miejscowości. Na nową perspektywę finansową będą 
dwa  plany  strategiczne,  czyli  Plan  Rozwoju  Gminy  Zalewo  i  Strategia  Rozwoju  Gminy 
Zalewo. 
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk podziękował za odpowiedź na pytanie. 
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  poinformował,  że  formułę  powstawania  Planów  Odnowy 
Miejscowości należy rozpatrywać od końca. Po to robiono plany by móc aplikować                  
o pieniądze zewnętrzne. Jednym wymogiem aplikowania o te środki było posiadanie Planu 
Odnowy Miejscowości. W związku, z czym plany te były przez Referat Rozwoju Lokalnego 
wykonywane, a sztuka pisania planów wymagała wpisania kwot szacunkowych konkretnych 
zadań.    
 
 
Ad. 4 Sprawy różne.  
 
Radna  Dorota  Obszańska  zapytała,  jakie  są  następne  drogi  przewidziane  do  programu 
schetynówek.  
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  odpowiedział,  że  gmina  Zalewo  wytypowała  do  realizacji 
trwałej  cztery  odcinki  dróg  tj.  dwie  drogi,  na  które  udało  się  gminie  wejść  do  programu 
rządowego, czyli droga Półwieś wzdłuż jeziora Ewingi i droga Jerzwałd do lecznicy  zwierząt. 
Dokumentację  już  wykonano  na  następne  dwie  drogi  tj.  Dobrzyki  –  Koziny  i  Murawki.            
Te drogi przymierzano do schetynówek natomiast o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  
nic jeszcze nie było wiadomo dopiero dowiedziano się o nim dopiero 18 grudnia br. Burmistrz 
oznajmił, że odbył kilka spotkań z Janem Michalewskim, Anną Grzeszczak, Rafałem 
Koniczem  oraz  Panią  Skarbnik  i  analizowali  natężenie  ruchu  na  poszczególnych  drogach.    
W  dniu  dzisiejszym  priorytetem  jest  to,  że  opracowane  są  cztery  dokumentacje  na  drogi 
gdzie dwie są pewne do realizacji w 100% i gmina Zalewo będzie przygotowywała                
się  do  przetargu.  Na  sesji  w  styczniu  trzeba  będzie  przesunąć  40.000,00  zł  z  jednego 
zadania  na  drugie,  dotyczące  wykonania  dokumentacji  projektowej  na  trzy  kolejne  drogi.      
Na  tym  etapie  to  będzie  wszystko,  co  nie  wyklucza  następnych  starań.  Jest  ustalona 
hierarchia  dróg  pod  kontem  połączenia  miejscowości  i  natężenia  ruchu.  Jeśli  radni  mają 
indywidualne spojrzenia na te sprawy i wnioski, których nie zgłaszali wcześniej to poprosił         
o rozmowy. Wszystkie decyzje gmina będzie podejmowała w oparciu o argumenty 
merytoryczne  i  priorytety  z  perspektywy  gminy  Zalewo.  Wszystko  to  jest  pod  kontrolą 
Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jana Michalewskiego                           
i odpowiedzialnego pracownika Rafała Konicza.  Na koniec Burmistrz zapytał Radną Dorotę 
Obszańską czy ma może na myśli jakąś konkretną drogę przewidzianą do tego programu.  
 
Radna Dorota Obszańska odpowiedziała, że myślała o drodze w Janikach Wielkich. 
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Burmistrz Zalewa Marek  Żyliński odpowiedział,  że  droga  ta  jest  drogą  powiatową i jest  na 
czarno oznaczona na mapie w gabinecie Starosty Powiatowego w Iławie.                            
Jest to droga w najgorszym stanie technicznym w Powiecie Iławskim.  
 
Radny Jan Lichacz poprosił, aby sesja nadzwyczajna 5 stycznia 2016 r. odbyła się                 
o godzinie 13:30. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka zapytał radnych czy odpowiada im godzina 13:30. 
 
Wszyscy  radni  byli  za  tym  żeby  sesja  nadzwyczajna  dnia  5  stycznia  2016r.  odbyła  się            
o godzinie 13:30. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poinformował,  że  dzisiejsza  sesja  była  ostatnią     
w 2015 roku. W związku z tym w imieniu Przewodniczącej Rady i swoim własnym 
podziękował wszystkim za cały miniony rok pracy, cierpliwość, przygotowanie się,                
za  mnóstwo  pytań  i  dociekliwość.  Burmistrzowi  oraz  wszystkim  Kierownikom  referatów          
za przygotowanie materiałów sesyjnych, nad którymi radni obradowali. Następnie 
Wiceprzewodniczący dodał,  że Radni ze swojej strony przepraszają za swoją dociekliwość, 
ale  taki  jest  ich  obowiązek,  aby  zadawać  pytania.  Jest  to  ciekawość  wynikająca  z  tego,       
że wszyscy chcą jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki. Na koniec Wiceprzewodniczący 
Rady  Edward  Całka  na  nadchodzący  Nowy  2016  rok  życzył  wszystkim  radnym  dużo 
cierpliwości, satysfakcji z pracy w radzie, a przede wszystkim satysfakcji z pracy zawodowej    
i wszystkiego dobrego w życiu  osobistym.  Natomiast  Burmistrzowi, Kierownikom referatów 
oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Zalewie życzył dużo zdrowia i satysfakcji                  
ze współpracy z Radą Miejską w Zalewie.        
 
 
 Ad 5. Zamknięcie obrad. 
 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  zamknął  
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie.  
                        
 
 

                                                                                           
   Protokołowała:                                                                                                                  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej                                                                                    
   Karolina Tankielun                                                                                                                     
                                                                                                                                                          /-/ Edward Całka 

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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