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OR.0002.9.2016 
  
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/16 
 z XXVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 25 lipca 2016 r. 
od godz. 10:00 do godz. 10:45 

 
 
Proponowany porządek obrad 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
 

2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 

3. Dyskusja i głosowanie nad następującym projektem uchwały: 
 

1) w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo  na  lata  
2016 – 2032, 
 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016 r. 
 

3) w sprawie powołania komisji doraźnej uprawnionej do opiniowania wniosków          
o nadanie Tytułu Honorowego „Honorowy Obywatel Zalewa”. 

 
 

4. Sprawy różne. 
 

5. Zamknięcie obrad.        
 
 
 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady  XXVIII  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  10:00             
Iwona  Parzyszek  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Zalewie.  Powitała  Burmistrza  Zalewa, 
Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, pracowników Urzędu oraz Radnych.  
 
 
Ad 2.  Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek stwierdziła, że na sali znajduje 
się  13  Radnych,  co  stanowi kworum  niezbędne  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.      
( Lista obecności Radnych na sesji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).  
 
Następnie Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek oddała głos Burmistrzowi Zalewa 
Markowi Żylińskiemu.  
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej 
wyniknął  z  jednej  podstawowej  sprawy.  Rozstrzygnięto  zapytanie  ofertowe  na  wykonanie 
remontu  dachu  Przedszkola  Miejskiego  w  Zalewie.  Wpłynęły  trzy  oferty,  które  znacznie 
przekraczały możliwości finansowe gminy Zalewo. W wyniku przeprowadzonych negocjacji 
przez Burmistrza, Pana Jana Michalewskiego oraz Panią  Annę Grzeszczak z  wykonawcą, 
który był najtańszy udało się zbić cenę ze 160.000,00 zł. do 112.000,00 zł. Nadal w budżecie 
na to zadanie zabezpieczona jest kwota 96.000,00 zł w związku z tym uznano,                     
że jest potrzeba wykonania dachu na Przedszkolu Miejskim w Zalewie.  Burmistrz oznajmił, 
że  jeżeli  na  Rada  Miejska  w  Zalewie  przegłosuje  zmiany  w  budżecie  to  o  godz.13:00 
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odbędzie się spotkanie z wykonawcą w celu podpisania umowy po  to, aby jak najszybciej 
rozpocząć remont, ponieważ miesiąc sierpień jest miesiącem wolnym dla dzieci 
uczęszczających do przedszkola. Wtedy też na spokojnie będzie można roboty te wykonać. 
Przy  okazji  wprowadzono  do  budżetu  trzy  porządkujące  sprawy  w  budżecie  tj.  dołożenie 
10.000,00 zł   na remont chodników na ul. Różanej i ul. Parkowej oraz dołożenie 15.000,00 zł 
do funduszu sołeckiego w Międzychodzie, aby dokończyć ciąg pieszy przy drodze,          
którą  wykonała  gmina  Zalewo.  Na  koniec  Burmistrz  oznajmił,  że  przesunięcia  w  budżecie    
nie spowodowały wzrostu deficytu. Są to oszczędności pozostające po wykonaniu ul. Ewingi 
w Zalewie natomiast projekt uchwały nr 3 związany  jest z Tytułem Honorowego Obywatela 
Zalewa jest to procedura rozpoczęta na poprzedniej sesji.           
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poinformowała, że projekt uchwały nr 3 jest 
związany ze złożeniem przez Pana Edwarda Całkę ( w imieniu grupy mieszkańców Zalewa) 
wniosku  o  nadanie  Tytułu  Honorowego  Obywatela  Zalewa.  W  związku  z  tym  zgodnie          
ze  Statutem  jest  60  dni  na  podjęcie  uchwały.  Żeby  podjąć  taką  uchwałę  należy  powołać 
komisję  doraźną,  która  będzie  rozpatrywała    złożony  wniosek.  W  związku  z  tym  sesja 
zwyczajna odbędzie się dnia 22 sierpnia br. tak, aby termin na rozpatrzenie wniosku został 
zachowany.    W  związku  z  brakiem  propozycji  zmian  do  porządku  obrad  Przewodnicząca 
Rady Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad.    

 
Za  przyjęciem  porządku  obrad  głosowało  13  radnych,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosu. Porządek obrad został przyjęty. 
 
 
Ad 3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał: 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały.  
 

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo         
na lata 2016 – 2032, 

 
Następnie  poinformowała,  że  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  nie  dokonano  żadnych 
zmian  ma  ona  taki  sam  kształt  jak  na  poprzedniej  sesji.  Wszystko  wynika  z  tego,  że  nie 
zwiększano deficytu tylko nastąpiły przesunięcia między zadaniami.     
 
Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek 
poddała uchwałę pod głosowanie.  
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 13 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.  
 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016 r. 
 
Następnie poinformowała, że w budżecie gminy Zalewo na 2016 r. uległ zmianie:   
     
Załącznik Nr 1 Wydatki 
 

Proponowane zmiany: 
 

Dział 600 Transport i łączność 
 

Przeniesienia między paragrafami na kwotę 1.050,00 zł – drogi powiatowe. 
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Przeniesienia między paragrafami na kwotę 5.100,00 zł – drogi gminne. 
 
Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 44.000,00 na zadanie „Przebudowa drogi gminnej 
w m. Zalewo (ul. Ewingi) w obrębie istniejącego pasa drogowego”. 
 
Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 25.000,00 na zadania: 
- przebudowa ciągów pieszych przy ul. Parkowej i Różanej w Zalewie 10.000,00 zł, 
- budowa chodnika w m. Międzychód 15.000,00 zł. 
 
Zmiana nazwy  zadania inwestycyjnego z:  „Budowa wiaty przystankowej przy ul.  Kolejowej            
w Zalewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” na: „Budowa wiaty przystankowej 
przy ul. Tartacznej w Zalewie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego”. 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie 
 

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 19.000,00 na zadanie „Remont dachu                            
i orynnowania w Przedszkolu Miejskim w Zalewie”. 
 
Radny Mirosław Czyszek zapytał czy wymiana dachu będzie wykonana na całym budynku 
przedszkola.    
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  odpowiedział,  że  będzie  to  wymiana  dachu  na  części 
przedszkolnej. Część pierwsza dachu została zrobiona wcześniej natomiast pozostała część, 
która  zostanie  teraz  wykonana  jest  pokryta  starą  papą.  Kosztorys  inwestorski  opiewał  na 
kwotę 160.000,00 zł a udało się kwotę tę zbić na 112.000,00 zł. Kwota 112.000,00 zł jest 
zaplanowana włącznie z inspektorem nadzoru.  
 
Kierownik  Referatu  Inwestycji  Gospodarki  Mieniem  Komunalnym  Jan  Michalewski  dodał,     
że w ramach tych środków będzie wykonane orynnowanie, a także zostanie zrobiona więź 
dachu spadowego zgodnie z projektem.   
 
Radny Mirosław Czyszek zapytał czy w związku z tym w przedszkolu będą robione sufity. 
 
Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
odpowiedział,  że  nie.  Gdyby  w  czasie  wykonywania  dachu  spadł  deszcz i  nastąpiłyby 
przecieki to wykonawca będzie zobowiązany do odnowienia zalanych pomieszczeń.  
 
Radna  Zofia  Witkowska  oznajmiła,  że  należy  liczyć  się  z  tym,  że  na  ten  budynek  ciągle 
należy zabezpieczać środki  w budżecie gdyż wymianie podlegają również okna w niektórych 
salach, ponieważ temperatura w tych salach w sezonie zimowym wynosi 12°C.                
Okna w zimę są okładane kocami by nie dostawało się zbyt dużo zimna do pomieszczenia. 
Radna nadmieniła również, że stolarka drzwiowa od strony boiska jest do wymiany, 
ponieważ w zimę nawiewa przez drzwi na korytarz śnieg. Jest to budynek, który potrzebuje 
zabezpieczeń w formie finansowej. Jeżeli w tym momencie zostanie zrobiony dach to trzeba 
będzie myśleć dalej o wymianie okien i drzwi. W związku z tym w przyszłym roku należałoby 
zabezpieczyć na ten cel środki finansowe. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oznajmił, że przyjmuje te uwagi.    
 
Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek 
poddała 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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Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła, aby w tytule uchwały oraz § 1 i § 2 słowo 
,,wniosków’’  zastąpić  słowem  ,,wniosku’’.  Następnie  poprosiła,  aby  w  §  1  pkt  1)  skreślić 
słowa Przewodniczący Komisji a wpisać Członek Komisji, dlatego, że po wyborze członków  
komisji komisja ze swojego grona sama wyłoni Przewodniczącego Komisji. 
 
Sekretarz Gminy Krystyna Milczarek zaproponowała, aby w § 1 w ogóle nie wpisywać słów 
,,Członek Komisji’’ tylko należy wpisać same imiona i nazwiska radnych.  
 
Po czym Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały.  
 

3) w sprawie powołania komisji doraźnej uprawnionej do opiniowania 
wniosków o nadanie Tytułu Honorowego „Honorowy Obywatel Zalewa”. 

 
Następnie poprosiła o zgłaszanie kandydatur do komisji doraźnej. Po czym zaproponowała 
kandydaturę Radnej Haliny Krajnik.  
 
Radna Halina Krajnik wyraziła zgodę.  
 
Następnie zaproponowała kandydaturę Radnego Jana Lichacza. 
 
Radny Jan Lichacz wyraził zgodę. 
 
Następnie zaproponowała kandydaturę Radnego Jana Gala. 
 
Radny Jan Gal wyraził zgodę. 
 
Po czym Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały uzupełniony § 1 o skład 
personalny. 
 
Wobec braku dalszych pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek 
poddała uchwałę pod głosowanie.  
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
 
 
Ad. 4 Sprawy różne.  
 
Radna  Dorota  Obszańska  poinformowała,  że  podczas  nieobecności  Kierownika  Referatu 
Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jana Michalewskiego zgłaszała do jego 
zastępcy tj. Inspektora Rafała Konicza kwestie dotyczące autobusów. Mieszkańcy 
miejscowości Janiki Małe, Janiki Wielkie i Jaśkowo w sezonie wakacji nie mają jak dostać   
się do Zalewa. W poprzedniej kadencji była również o tym mowa, ale żaden autobus przez   
te miejscowości nie jeździł. Wobec tego Radna zapytała czy jest jakiś problem w załatwieniu 
przewoźnika.    
 
Przewodnicząca  Rady  oznajmiła,  że  podobną  sytuację  zgłaszała  wcześniej  miejscowość 
Mazanki. Przewoźnikowi nie opłaca się jeździć, ponieważ autobus zabiera po drodze dwie 
lub trzy osoby.  
 
Radna Dorota Obszańska dodała, że Inspektor w Referacie Inwestycji, Gospodarki Mieniem 
Komunalnym  Rafał  Konicz  obiecał  jej,  że  porozmawia  na  ten  temat  z  przewoźnikiem.       
Dlatego też chciałaby dowiedzieć się czy coś w tej sprawie się dzieje.  
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Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski oznajmił, 
że w przeciągu trzech dni odpowie na piśmie na wniosek zgłoszony przez                       
Radną  Dorotę  Obszańską,  ponieważ  w  dniu  dzisiejszym  nie  jest  w  stanie  odpowiedzieć       
na zgłoszony wniosek, ponieważ nie posiada jakichkolwiek informacji.    
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  dodał,  że  licencje  na  uruchomianie  poszczególnych  linii 
daje Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego na wniosek przewoźnika. 
Przewoźnicy  analizują  opłacalność  konkretnych  kursów  i  wnioskują  wówczas,  kiedy  widzą 
sens  komercyjny  opłacalności  tej  linii.  Urząd  Miasta  czy  Gmina  nie  ma  tego  w swej 
kompetencji. Jedynie może wnioskować o uruchomienie takiej linii, ale komercyjny 
przewoźnik musi stwierdzić, że uruchomienie kursu będzie mu się opłacało. 
 
Radna Dorota Obszańska oznajmiła, że nigdy wcześniej przez te miejscowości nie jeździła 
żadna ,,okejka’’, a żeby coś określić należy to robić. Jeżeli przewoźnik nie wie ani nie podjął 
próby, aby puścić ten autobus. Nie musi być to wielki autobus tylko mała okejka.    
Mieszkańcy  tych  miejscowości  jeżdżą  na  pobrania  krwi  do  ośrodka  zdrowia  i  jeden  dzień     
by im wystarczył np. poniedziałek czy też drugi dzień w czwartek. Za wszystko ci mieszkańcy 
płacą  prywatnym  przewoźnikom,  ponieważ  wynajmują  sobie  kierowców,  dla  których  płacą 
nie małe sumy za przewóz z Jaśkowa do Zalewa. Na koniec Radna poprosiła, aby pomyśleć 
o  tym  i  złożyć  wniosek  może akurat  by  się  udało.  Wakacje  już  się  kończą,  a  mieszkańcy 
znów pomyślą, że ona, jako Radna nic nie robi tylko obiecuje.       
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że zrobią tak jak Kierownik Referatu 
Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski powiedział to jest 
zawnioskują do przewoźnika i złożą dla Radnej informację, co w tej kwestii dzieje się dalej.  
 
Radna Teresa Jakubiec poinformowała, że pobocza drogi do Witoszewa są  bardzo mocno 
zakrzaczone. Na krzyżówkach Zalewo-Gajdy, Zalewo-Witoszewo w dalszym ciągu               
nie są usunięte zakrzaczenia. Radna  rozmawiała z  pracownikiem Referatu Inwestycji, 
Gospodarki  Mieniem Komunalnym Rafałem  Koniczem,  który  ciągle  wysyła  pisma i  dostaje  
na  nie  odpowiedzi,  że  tyle  i  tyle krzaków  już  wycieli  oraz, że  w  tych  miejscach  jest  okres 
wylęgowy. Sprawa ta trwa od ponad dwóch lat, a w tej chwili robi się coraz niebezpieczniej, 
ponieważ coraz więcej młodzieży jeździ rowerami i tylko czekać jakiejś tragedii.  
 
Radna Zofia Witkowska poprosiła, aby wpłynąć na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Zalewie o regularne wykaszanie cmentarza. W tej chwili po deszczach cmentarz wygląda 
tragicznie. Zakład robi to nieregularnie i w tej chwili chwasty przerastają krzewy, które są tam 
posadzone np. świerki i tuje. Radna uważa, że jeżeli byłoby to robione regularnie na starej 
części cmentarza to wyglądałoby to inaczej. Nie po to sadzone były krzewy, aby teraz zielsko 
przerastało je. W związku z tym Radna Zofia Witkowska poprosiła, aby powiadomić               
o  tym  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w  Zalewie,  ponieważ  samo  zamiatanie 
chodników, kiedy nie są wykoszone jest bez sensu. Więcej razy powinno się kierować takie 
osoby koło cmentarza by mogły zamieść śmieci przy koszach.  
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poinformował,  że  odbyły  się  Dni  Zalewa  i  była       
to  bardzo piękna  impreza, ale  ma poważne  zastrzeżenia,  co  do  pracy służb komunalnych 
odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i porządku. Uzbierało się kilka  spraw, o których 
przykro  mówić,  ale  niestety  trzeba  to  powiedzieć  zdecydowanie.  Radna  Zofia  Witkowska 
wymieniła  jedną sprawę,  ale  jeżeli  chodzi  o  cmentarz  to  jest  ponowny  stały  problem             
ze  zbiornikami  śmieci  od  ul.  Ogrodowej.  Kosze są  przepełnione,  a  mało  tego,  do  tej  pory      
do wiosny było sześć dużych pojemników, a teraz są cztery. W tej chwili z koszy wysypują 
się śmieci i leżą obok nich i pomiędzy nimi. Jeżeli myśli się o uczczeniu pamięci zmarłych       
to powinno zadbać się o to, aby wkoło cmentarza był porządek. Wiceprzewodniczący stara 
się  rozumieć,  że  są  problemy  z  odbiorem  śmieci  pocmentarnych,  ale  trzeba  zadziałać             
i znaleźć jakiś sposób. Może Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie odbierałby 
śmieci  i  składał  je  na  składnicy.  Trzeba  przemyśleć  tę  sprawę,  aby  problem  ten  uciąć          
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raz na zawsze. Drugą sprawą, jeśli chodzi o śmieci są ogromne perturbacje z przetargami    
w  Rudnie  tj.  Związku  Gmin  Czyste  Środowisko.  Wiceprzewodniczący  uważa,  że  Urząd 
Gminy powinien na swojej stronie internetowej zamieścić informacje, że miesiąc lipiec będzie 
trudny  ze  względu  na  te  procedury.  Zapewne  zamieszanie  w  sprawie  odbioru  śmieci 
spowodowały również uchwały poszczególnych rad. Rada Miejska w Zalewie również 
zgłosiła swoje zastrzeżenia, co do propozycji Związku Gmin Czyste Środowisko, ale to nie 
spowodowało  tego,  że  ludzie  przestali  produkować  śmieci.  I  to  widać,  ponieważ  ludzie         
są  zdezorientowani.  Wiceprzewodniczący  nie  wie,  kto  ale  część  osób  prywatnych  w  jakiś 
sposób  otrzymywała  informacje,  że  w  miesiącu  lipcu  będą  perturbacje  w  odbiorze  śmieci,   
ale  to  nie  rozwiązuje  problemu.  Na  forach  publicznych  jest  mnóstwo  dyskusji  i  to  nie 
pochlebnych. Informacja na stronie  Urzędu, która  wyjaśniłaby  pewne  rzeczy załagodziłaby 
problem. Na koniec Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie nie popisał się. Obraz totalnego brudu wzdłuż głównej trasy 
Drogi Wojewódzkiej Nr 519 przy ul. Żeromskiego i ul. Kolejowej jest przerażający.         
Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w  Zalewie  musi  zmienić  technikę  wykaszania 
gazonów przydrożnych. Wiceprzewodniczący dodał, że gdy przyszli Panowie z piłami 
spalinowymi i po wykoszeniu trawy zostawili ją na poboczu chodników to wygląda                 
to nieszczególnie. Ostatnią sprawą, jaką poruszył Wiceprzewodniczący Rady było to, o czym 
mówiła  wcześniej  Radna  Teresa  Jakubiec,  a  mianowicie  trzeba  ponownie  i  zdecydowanie 
interweniować w sprawie wycinki zakrzaczeń. Wyjazd od strony Bądek do drogi 519 tj. lewa 
strona to tragedia. Jest tam w prawdzie znak STOP, ale nawet, jeżeli się stanie na znakach 
poziomych  to  z  lewej  strony  nic  nie  widać.  To  samo  jest  z  wyjazdem  drogi  z  Witoszewa           
i kolonii Półwieś jest tam po prostu tragedia. Faktycznie to, o czym mówiła Radna Teresa 
Jakubiec jest zagrożeniem dla użytkowników tej drogi.  
 
Radna  Zofia  Witkowska  oznajmiła,  że  uczestniczyła  ze  znajomymi  z  Gdańska  w  sobotę         
w  obchodach  imprezy  Dni  Zalewa  i  była  zaskoczona  wraz  ze  znajomymi  jak  pracownicy 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie sprzątali i jak Panowie jeździli                
z koszami i co chwila podjeżdżali do stolików i pytali czy jest coś plastikowego                      
do  wyrzucenia.  Także  Radna  wraz  ze  znajomymi  była  bardzo  zdziwiona,  że  na  bieżąco 
zbierano plastikowe odpady. Radna chciała pochwalić Zakład Gospodarki Komunalnej         
Sp. z o.o. w Zalewie, że na bieżąco wszystko było wokół stolików sprzątane.  
 
Radna  Teresa  Jakubiec  poinformowała,  że  odpady  te  nie  zbierali  pracownicy  Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie tylko byli to właściciele stoisk 
gastronomicznych.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poinformował, że mógłby wygłosić wiele pochwał 
pod kontem przygotowania do Dni Zalewa. Plac był przygotowany rewelacyjnie tylko            
nie  o  to  chodzi.  Chodzi  o  trasy  dojazdowe,  ponieważ  źle  się  jeździ.  Wiceprzewodniczący 
dodał,  że  jeżeli  Radni  mają  czas  to  niech  przejadą  się  i  zobaczą  jak  wyglądają  te  drogi.      
Nie może być też tak, że jak przychodzi wiosna to pracownicy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w  Zalewie  od  rana  do  popołudnia  koszą  trawę,  ponieważ  trwa             
to bardzo drugo, jest zaangażowanych kilka osób i w zasadzie jest tylko  taki efekt,               
że zaczynają z jednej strony Zalewa i idą z powrotem do drugiej i tak wkoło, a wszystkiego      
i tak nie koszą tylko to, co należy do gminy.         
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek zapytała, kto wygrał zawody sołeckie. 
 
Radny Mirosław Czyszek odpowiedział, że pierwsze miejsce zajęło Boreczno, drugie Wieprz, 
a trzecie Duba.    
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, ze, jeśli chodzi o drogę w Borecznie, którą 
Gmina  Zalewo  planowała  wykonać  z  zasileniem  środków  z  Urzędu  Marszałkowskiego          
to unieważnił już trzeci przetarg, ponieważ zgłasza się tylko jeden oferent, który cały czas 
daje tę samą cenę znacznie przekraczającą możliwości budżetowe gminy. Burmistrz dodał, 
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że  gmina  Zalewo  otrzymała  promesę  dotacji  w  wysokości  80.000,00  zł.  Takowa  umowa 
została podpisana przez Burmistrza oraz Panią Skarbnik natomiast wykonawca żąda 
330.000,00  zł.  Gmina  musiałaby  dorzucić  do  tej  drogi  ćwierć  miliona  złotych.  W  dniu 
dzisiejszym  Burmistrz  będzie  chciał  porozmawiać  z  Marszałkiem  Województwa  czy  jest 
możliwość aneksowania umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim pod jednym 
warunkiem,  ze  zostanie  zmniejszona  długość  planowanej  drogi  inaczej  to  przedsięwzięcie 
Burmistrz będzie musiał odłożyć na później i niestety nie skorzysta z promesy 80.000,00 zł. 
Sytuacja  jest  skomplikowana  z  tego  powodu,  że  na  żadną  z  innych  ważniejszych  dróg 
ustawionych w kolejce gmina nie dostała dofinansowania ani z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich czy ,,Schetynówek’. Gminy Zalewo nie stać, aby w tym roku podjęła taki wysiłek 
natomiast  z  plotek  czy  podsłuchów wiadomo,  że  firmy  drogowe  mają  mocną  pozycję            
na  rynku  ze  względu  na  remont  siódemki  i  dlatego  nie  chcą  opuścić  nawet  5.000,00  zł,           
a z kolei droga w Borecznie budziła dużo emocji na zebraniach sołeckich. W związku z tym 
Burmistrz poprosił o wyrozumiałość i jeśli w dniu dzisiejszym nie uda mu się wynegocjować   
z Marszałkiem Województwa aneksowania  tej  umowy,  ponieważ  chciałby  skrócić tę drogę     
o połowę to wówczas z tego przedsięwzięcia podejmie decyzję rezygnacji.      
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  oznajmił,  że  gdy  omawiał  sprawy  porządkowe 
zapomniał  na  koniec  dodać,  że  prosi  Burmistrza,  że  mimo  tego,  że  jest  już  po  Dniach 
Zalewa,  aby  w  jakiś  sposób  zadziałać  z  Zakładem  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.            
w  Zalewie by  sprzątnęli główną trasę przelotową przez Zalewo.  Wygląda  to  niekorzystnie,     
a w tej chwili Zalewo odwiedza mnóstwo gości, którzy patrzą na to. Nawet sami mieszkańcy 
zauważyli,  że  jest  jakiś  problem,  ponieważ  do  tej  pory  zaraz  po  każdym  koszeniu  tego 
samego dnia szły osoby, które sprzątały wszystko i wyglądało to elegancko,                           
a w chwili obecnej nie dość, że na łączeniu jezdni i płyt ograniczających jezdnię jest pełno 
piachu  to  i  trawa  po  koszeniu  i  nie  wygląda  to  zbyt  dobrze.  Wiceprzewodniczący  Rady 
Edward  Całka  w  trakcie  Dni  Zalewa  obserwował  ze  sceny  zgromadzony  tłum  i  wyglądało      
to według niego imponująco a  zwłaszcza  białe  koszulki uczestników turnieju sołectw. 
Wiceprzewodniczący stał z osobą spoza gminy Zalewo i usłyszał stwierdzenie ,,Ileż młodych 
i zaangażowanych ludzi jest w gminie Zalewo’’ to turniej sołectw pokazał faktycznie,             
że  tych  młodych  ludzi  jest  mnóstwo.  Jest  to  impreza,  którą  Wiceprzewodniczący  uważa,       
że za wszelką cenę należy utrzymać, ponieważ wszystkich mobilizuje.                          
Według Wiceprzewodniczącego rośnie liczba osób zaangażowanych w sponsoring różnych 
nagród. Wiceprzewodniczący odczuł to po zawodach wędkarskich, które organizuje i miał tak 
bogate nagrody, że stać było organizatorów na to, aby ufundować po sześć nagród w każdej 
kategorii  wiekowej.  Do  tej  pory  jeszcze  tego  nie  było,  a  to  cieszy,  że  wszyscy  uczestnicy         
i nie tylko obserwatorzy czy sponsorzy w ten sposób się aktywizują.     
 
Radny  Jan  Lichacz  odnośnie  śmieci  poinformował,  że  wraz  z  Burmistrzem  poświęcił  dwa      
dni tytanicznej pracy by problem ten rozwiązać. W mieście rozpowszechniono ulotki,            
że  śmieci      tj.  odpady  mieszane  będą  wywożone  raz  na  dwa  tygodnie,  a  raz  na  miesiąc 
odpady pozostałe. W związku z tym podjęto inicjatywę by przywrócić ten stan                       
do pierwotnego. Pan Burmistrz poprosił telefonicznie Prezesa Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych z Pasłęka i Szefa z Rudna i w wyniku owocnej współpracy udało                    
się  przywrócić  stan,  który  funkcjonował  przed  1  lipca  br.  Wszyscy  na  pewno  zauważyli,           
że  odpady  były  wywiezione  w  piątek  i  poniedziałek.  Śmieci  indywidualne  niesegregowane  
od  mieszkańców  zostały  dzięki  staraniom  Burmistrza  zabrane  i  nadal  będą  wywożone. 
Pozostała jedynie sprawa dotycząca pozostałych śmieci tj. plastików natomiast szkło zostało 
już  wywiezione.  Cały  czas  jest  problem,  ponieważ  wywóz  plastików  w  innych  gminach 
funkcjonuje  raz  na  miesiąc.  W  gminie  Zalewo  chcieliby,  aby  wywóz  plastików  odbywał          
się raz na dwa tygodnie.  Przed Dniami Zalewa  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  Sp. z o.o.       
w Zalewie sprzątnął wszystko. Jeśli chodzi o sprawę cmentarza to ciągle jest z tym problem, 
ponieważ zniczy nie można wywozić na stację przeładunkową, ponieważ jest to inny rodzaj 
śmieci.  Odbioru  tych  śmieci  musi  dokonać    tylko  i  wyłącznie  zakład  z  Pasłęka  i  to  gmina 
będzie  ponosiła  za  to  dodatkowe  koszty.  Należy  zabezpieczyć  pewną  sumę  pieniędzy         
na  tego  typu  sprawy.  Jeżeli  chodzi  o  liczbę  pojemników  to  sprawa  ta  na  pewno  zostanie 
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rozwiązana. Według Radnego sprawę tę należałoby przemyśleć, ponieważ pojemniki            
te  są  wypełniane  odpadami  organicznymi  typu  trawa  itd.  A  od  strony  prywatnych  posesji 
można  by  wygospodarować  miejsce  gdzie  można  by  było  wysypywać  odpady  organiczne 
typu trawa, oset itd. Odpady te raz na jakiś czas mogłyby być zabierane. Tylko jest problem 
jak przekonać mieszkańców by w ten sposób postępowali czyszcząc swoje groby.          
Można  by  postawić  w  takich  miejscach  tablice  informacyjne  i  akurat  może  udałoby  się.         
W  ten  sposób  mniej  odpadów  znalazłoby  się  w  koszach.  Rozważano  propozycję  dużych 
kontenerów, ale wtedy będzie problem z transportem oraz obawiano się, że do kontenerów 
będą wyrzucane odpady komunalne. Jest problem jak to rozwiązać od strony ulicy 
Ogrodowej.  Od  strony  ul.  Sienkiewicza  inaczej  wszystko  funkcjonuje  kosze  są  wypełniane      
i  jest  porządek.  Problem  z  odpadami  na  pewno  zostanie  rozwiązany  tylko  musi  jeszcze 
upłynąć  kilka  dni.  Gdy  tylko  Pani  Katarzyna  Jendernalik  wróci  z  urlopu  to  do  sprawy              
tej  z  Burmistrzem  powrócą.  Radnego  i  Burmistrza  cieszy  fakt  załatwienia  sprawy  wywozu 
odpadów, ponieważ raz w tygodniu odpady te będą wywożone w mieście. W mieście zaczęło 
robić się nieciekawie, ponieważ mieszkańcy byli zaskoczeni, że odbywa się to raz na dwa 
tygodnie a płacą te same pieniądze.                                    
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka zaproponował, aby na stronie internetowej Urzędu 
umieścić krótką informację, że wszystko na temat odpadów komunalnych będzie 
funkcjonowało po staremu. Sama propozycja, co do spowodowania segregacji śmieci przy 
cmentarzu jest ze wszech miar słuszna. Można spróbować oznaczyć kontener, że jest np. 
tylko  na  znicze.  Oczywiście  to  może  trwać,  kiedy  ludzie  przyzwyczają  się,  ale  po  jakimś 
czasie  każdy  nauczy  się  tak  jak  to  było  z  papierem  i  plastikami.  Wiceprzewodniczący 
oznajmił, że jest takiej myśli, że przy cmentarzu także to może zdać egzamin tylko należy 
spróbować.  Następnie  zaproponował,  aby  przy  głównej  zbiórce  śmieci  na  ul.  Ogrodowej 
postawić  dodatkowo  dwa  duże  kontenery.  Każdy  wie,  że  wiąże  się  to  z  dodatkowymi 
kosztami, ale w pewnym sensie rozwiązałoby to niekorzystną sytuację taką, jaka występuje 
w tym czasie. Na koniec Wiceprzewodniczący ponaglił swą propozycję by dostawić 
dodatkowo przy cmentarzu na ul. Ogrodowej dwa kontenery.  
 
 
 Ad 5. Zamknięcie obrad. 
 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  zamknęła 
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie.  
 
                                                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej  
  Protokołowała:                                                                                                                  
   Karolina Tankielun                                                                                                                  /-/ Iwona Parzyszek                                                                                                           
                                                 

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


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8

