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PROTOKÓŁ Nr XXXVI/13 
 z XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 13 lutego 2013 r. 
od godz. 10.35 do godz. 11.15 

 
z następującym porządkiem posiedzenia:  

 
 

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

1) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/248/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 
stycznia  2013r.  w  sprawie:  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Zalewo na lata 2013-2022.  

2)  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/249/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 
stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2013r. 

3) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013- 
2022.   

4) w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013 r. 
5) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zamianę  gruntu  będącego  własnością  Gminy 

Zalewo na grunt będący własnością osoby fizycznej.   
 
4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
 

Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady  XXXVI  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  10.35 
Iwona  Parzyszek  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Zalewie.  Powitała  Burmistrza  Zalewa, 
Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, 
pracowników Urzędu, Radnych. 
 
Ad 2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca  Rady  stwierdziła,  że  po  sprawdzeniu  -  zgodnie  z  listą  obecności  -  na  sali 
znajduje  się  13  Radnych,  co  stanowi  kworum  niezbędne  do  podejmowania  prawomocnych 
uchwał.  
W  związku  z  tym,  iż  nie  zgłoszono  zmian  w  porządku  obrad  przystąpiono  do  dyskusji  
i głosowania nad projektami uchwał.  
 
 
Ad 3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał: 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek powiedziała, że projekty uchwał: 
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1) w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/248/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 
stycznia  2013r.  w  sprawie:  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Zalewo na lata 2013-2022.  

2)  w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXV/249/13 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 31 
stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2013r. 

 
są powiązane ze sobą, w związku z czym omówione zostaną oba projekty uchwał,  
a następnie zostaną przegłosowane chronologiczne zgodnie z porządkiem obrad.  
 
Po przedstawieniu projektów uchwał i wyjaśnieniu dokonanych w nich zmian przez Skarbnik 
Gminy  Alinę  Błażewicz  Przewodnicząca  Rady  wobec  braku  pytań  poddała  projekty  uchwał 
pod głosowanie.  
 

Za  przyjęciem  uchwały  nr  1  głosowało  13  osób,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Za  przyjęciem  uchwały  nr  2  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 
 

3) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata 2013- 
2022.   

 
 
O godzinie 10:40 do obrad sesji dołączyła Radna Zofia Witkowska. 
 
Wobec złożonych przez Skarbnik Gminy wyjaśnień Burmistrz Marek Żyliński dodał, że zmiany 
finansowe w powyższym projekcie uchwały wiążą się z zabezpieczeniem dodatkowych 
środków na realizację zadania związanego z budowaną świetlicą w Bądkach oraz rekultywacją 
składowiska odpadów w Półwsi.  
Burmistrz wyjaśnił, że składowisko odpadów w Półwsi powinno być podane rekultywacji już w 
2012 roku, ale związku z tym, że wiąże się to z ogromnymi kosztami, około 2 milionów złotych, 
temat ten niejako odsuwano. Obecnie pojawiła się szansa wykonania tego zadania za dużo 
mniejsze pieniądze- około 10 tysięcy złotych plus VAT. Firma MDW S.A z Poznania 
zaproponowała wykonanie rekultywacji składowiska odpadów według nowoczesnej technologii 
na geomembranie z odwiercin, przedłożyła też projekt umowy warunkowej. Wykonanie 
rekultywacji według zaproponowanej metody będzie jednak wymagało aktualizacji 
dokumentacji i nowych pozwoleń, w związku z tym należy zabezpieczyć środki finansowe. 
Na  pytanie  Radnego  Mirosława  Czyszka  co  to  jest  geomembrana  i  jak  ma  technologiczne 
wyglądać  proces  rekultywacji  Burmistrz  odpowiedział,  że  do  rekultywacji  wykorzystuje  się 
boksyty  czyli  minerały  z  głębokich  warstw  ziemi,  które  to  nie  przepuszczają  szkodliwych 
substancji. Dodał, że cały proces technologiczny nie jest mu znany, ale z pewnością wyjaśnią 
to przedstawiciele firmy, z którymi planuje spotkanie w szerszym gronie, również z udziałem 
radnych. 
Radny  Paweł  Jesionka  zapytał  jaki  będzie  koszt  aktualizacji  dokumentacji,  na  co  Burmistrz 
odparł, że jest to koszt około 3000 złotych plus VAT. Burmistrz dodał, że przy realizacji zadań 
stara się poszukiwać jak najtańszych rozwiązań, jednocześnie nie boi się nowych rozwiązań, 
o ile wykonywane są zgodnie z prawem.    
 
Wobec braku innych pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek 
poddała go pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały w/w sprawie 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. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 

4) w sprawie: zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013 r. 
 
 
Wobec braku pytań do tego projektu uchwały Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała 
go pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
 

5) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zamianę  gruntu  będącego  własnością  Gminy 
Zalewo na grunt będący własnością osoby fizycznej.   

 
Burmistrz  Marek  Żyliński  wyjaśnił,  że  zamiana  działek  wiąże  się  z  uregulowaniem  sytuacji 
działek przy ulicy Częstochowskiej. Osoba fizyczna zgodziła się na zamianę posiadanej działki 
przy ul. Częstochowskiej na wskazana działkę przy ulicy Żeromskiego. W związku z tym, że 
działka przy ul. Żeromskiego stanowi własność osoby fizycznej należy dokonać jej „przejęcia”. 
Będzie to polegało na zamianie tejże działki na działkę gminną mieszczącą się przy ul. Rolnej.  
Na pytanie Radnego Mirosława Czyszka, czy właściciel działki przy ulicy Częstochowskiej nie 
będzie miał względem niej dalszych roszczeń, Burmistrz odpowiedział, że właściciel 
zobowiązał  się  wystąpić  do  Sądu  Ksiąg  Wieczystych  o  wykreślenie  własności  w  momencie 
otrzymania innej działki.  
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  odczytała  projekt  uchwały,  w  związku  z  brakiem 
innych pytań poddała go pod głosowanie.  
 

Za przyjęciem uchwały w/w sprawie głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt 
nie wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Ad 4. Sprawy różne. 
 
Burmistrz Marek Żyliński powiedział, że trwają prace nad stroną internetową Gminy. Poprosił, 
aby radni się z nią zapoznali i zgłosili ewentualne sugestie, uwagi.  
 
Ad 4. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady w związku z wyczerpaniem porządku XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady 
Miejskiej zamknęła obrady o godzinie 11:15. 
 
 

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