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OR 0002/35/13 
 
 

PROTOKÓŁ Nr XXXV/13 
 z XXXV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 31 stycznia 2013r. 
od godz. 10.35 do godz. 11.55 

 
Proponowany porządek obrad 
 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2.   Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  

z  dnia 20 grudnia 2012 r. 
4. Odczytanie  protokołu  pokontrolnego  Nr  I  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  16  stycznia 

2013r. 
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady 

Miejskiej w Zalewie. 
6. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc  styczeń 2013r. przez komisję 

stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję 
Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Pożarowej i Ochrony Środowiska oraz 
Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania.  

7. Wnioski i zapytania Radnych. 
8.  Podjęcie uchwał: 
   

1) w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata  
2013- 2022. 

2) w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2013 r. 
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
b) odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej  

i Planowania. 
3) w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie w przedmiocie 

nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od 
Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wielowieś, gmina 
Zalewo.  

4) w  sprawie:  powierzenia  zadań  własnych  gminy  Zakładowi  Gospodarki  Komunalnej 
Spółka z o. o. w Zalewie. 

 
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
10.  Sprawy różne. 
11. Zamknięcie obrad. 
 

 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady XXXV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła o godzinie 10.35 Iwona 
Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała Burmistrza Zalewa, 
Sekretarz    Gminy,  Kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy,  pracowników  Urzędu, 
Radnych, Przewodniczących Osiedli, Sołtysów, przedstawiciela mediów.  
 
Ad 2.  Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek stwierdziła, że na sali znajduje 
się 11 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.  
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Jednocześnie  zaproponowała  wprowadzenie  zmian  do  porządku  obrad  polegających  na 
korekcie dwóch projektów uchwał.  
W projekcie uchwały nr 3, w preambule zmieniony zostałby zapis: „w przedmiocie 
nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Zalewo” na „nieodpłatne przejęcie przez Gminę 
Zalewo” oraz stosownie do tego poprawiono by zapis w treści § 1. 
W  projekcie  uchwały  nr  4  usunięty  zostanie  natomiast  zapis  wskazujący  KRS  Zakładu 
Gospodarki Komunalnej  Spółka z o.o. w Zalewie oraz dodany będzie wyraz „Jerzwałd” w § 1 
pkt  4 projektu uchwały.  
 
W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  zmian  do  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady 
Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.  
 
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 11 radnych. 
 
Po zmianach porządek obrad wyglądał następująco:  
 

1.Otwarcie obrad Sesji. 
2.   Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  

z  dnia 20 grudnia 2012 r. 
4. Odczytanie  protokołu  pokontrolnego  Nr  I  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  16  stycznia 

2013r. 
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady 

Miejskiej w Zalewie. 
6. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc  styczeń 2013r. przez komisję 

stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję 
Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Pożarowej i Ochrony Środowiska oraz 
Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania.  

7. Wnioski i zapytania Radnych. 
8.  Podjęcie uchwał: 
   

1)  w  sprawie:  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo  na  lata  
2013- 2022. 
2) w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Zalewo na 2013 r. 

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

i Planowania. 
3) w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie 

przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu Państwa 
nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Wielowieś, gmina Zalewo.  

4) w  sprawie:  powierzenia  zadań  własnych  gminy  Zakładowi  Gospodarki  Komunalnej 
Spółka z o. o. w Zalewie. 

 
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
10.  Sprawy różne. 
11. Zamknięcie obrad. 
 
 

 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 20 grudnia 2012r. 
 
 

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 XXXIV 
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zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z  dnia 20 grudnia 2012r. głosowało 11 Radnych, 
nikt nie był przeciw  i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Ad 4. Odczytanie protokołu pokontrolnego Nr I Komisji Rewizyjnej z dnia 16 stycznia 
2013r. 
 
Protokół pokontrolny odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Jesionka. Protokół 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Ad  5.  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 
Sprawozdanie  obejmujące  okres  od  20  grudnia 2012r.  do  31  stycznia  2013r.  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 2 do niniejszego protokołu. 
 
Informując o dokonanym odbiorze robót świetlicy w Bądkach Burmistrz poprosił o zabranie 
głosu Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jana 
Michalewskiego,  który  poinformował,  że  obiekt  odebrany  został  bez  uwag.  Zastrzeżenia 
można mieć jedynie do uporządkowania terenu, ale wykonawca zobowiązał się, że 
zagospodarowanie i uporządkowanie terenu zostanie dokończone wczesną wiosną. 
Świetlica w Bądkach jest najprawdopodobniej najładniejszym obiektem na terenie Gminy.  
Na zakończenie Burmistrz dodał, że w dniu 29 stycznia odbyło się „Spotkanie Noworoczne” 
podczas  którego  dokonano  podsumowania  działań  inwestycyjnych  przeprowadzonych  w 
ciągu ostatnich dwóch lat na terenie Gminy, uhonorowano laureatów I edycji  „Aktywni dla 
Zalewa  Pro  Publico  Bono”.  Miłym akcentem  spotkania  był występ  zespołu  „Czerwony 
Tulipan”.  
 
Ad 6. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc styczeń 2013r. przez komisję 
stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję 
Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P. Pożarowej i Ochrony Środowiska oraz 
Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania.  
 
 
Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych  Zofia  Witkowska 
poinformowała, że temat komisji 23 stycznia 2013r. dotyczył pomocy i wsparcia udzielanego 
dzieciom  oraz  młodzieży  z  rodzin  dysfunkcyjnych,  opiniowano  także  przedłożone  projekty 
uchwał. Przewodnicząca poinformowała, że na temat  przemocy informacji udzielali 
przedstawiciele rożnych instytucji: Posterunku Policji w Zalewie, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zalewie, pedagodzy szkolni oraz przedstawiciel Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z dyskusji wyciągnięto wnioski, iż główne 
problemy w rodzinach patologicznych i dysfunkcyjnych to problemy finansowe, które wiążą 
się z bezrobociem, alkoholizm, przemoc w rodzinie, ograniczenie praw rodzicielskich, to, że 
rodziny są niepełne, żyją w konkubinacie. Dzieci z takich rodzin często wymagają 
szczególniej opieki i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Podczas Komisji 
przedstawiciele  wcześniej  wymienionych  instytucji  wskazali  jakie  działania  podejmują  by 
pomagać dzieciom z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych (m.in. wsparcie pedagogiczne, 
psychologiczne, pomoc w nauce). Przewodnicząca Komisji przypomniała, iż przy MOPS w 
Zalewie  działa  Komisja  Interdyscyplinarna,  której  głównym  zadaniem  jest  kontrola  rodzin 
patologicznych i wprowadzanie działań mających na celu poprawę sytuacji w rodzinie. 
 
Następnie  głos  zabrała  Przewodnicząca  Komisji  Bezpieczeństwa  Publicznego,  Ochrony  P. 
Pożarowej  i  Ochrony  Środowiska  Dorota  Obszańska,  która  poinformowała,  że  w  styczniu 
Komisja  zapoznała  się  ze  stanem  bezpieczeństwa  na  terenie  Gminy  Zalewo.  Temat  ten 
został zreferowany przez Kierownika Posterunku Policji Waldemara Krzyżanowskiego. 
Poinformował On, że na Posterunku zatrudnionych jest 10 policjantów (dzielnicowy, trzech 
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policjantów prowadzących sprawy kryminalne i sześciu policjantów prewencji) oraz 
sekretarka. W 2012r. na Posterunku Policji odbyto 1238 służb, które pełnione były na trzech 
zmianach.  W  ciągu  roku  odnotowano  889  wykroczeń,  398  interwencji,  popełniono  156 
przestępstw przy czym wskaźnik wykrywalności przestępstw na terenie Gminy jest najlepszy 
w powicie iławskim,  wynosi 72,6 % i jest wyższy niż w roku 2011. Przewodnicząca Komisji 
podziękowała Policjantom z Posterunku Policji w Zalewie za wykonywanie dobrej pracy.  
 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Całka odczytał informację dotyczącą tematów 
zrealizowanych w styczniu 2013r przez Komisję Budżetu, Finansów Aktywizacji 
Gospodarczej i Planowania.  Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.  
 
Ad. 7. Wnioski i zapytania Radnych.                 
 
Radna Elżbieta Blonkowska zapytała, jak w kontekście inwestycji prowadzonych w Matytach 
przez firmę FOBOS zostanie zorganizowana gospodarka wodno- ściekowa.  
 
Ponieważ innych wniosków i zapytań nie było Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min. 
przerwę.   
Obrady wznowiono o godzinie 11:20. 
 
Ad 8. Podjęcie uchwał: 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały 
 

1) w  sprawie:  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo  na 
lata 2013- 2022. 

 
Inspektor  ds.  księgowości  budżetowej  Anna  Gawryś  przedstawiła  opinię  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej z 29 listopada 2012r. dotyczącą projektu powyższej uchwały. Opinia stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Następnie odczytała projekt uchwały.  
 
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 11 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 2013 r. 
 
 
Inspektor  ds.  księgowości  budżetowej  Anna  Gawryś  odczytała  opinię  Regionalnej  Izby 
Obrachunkowej dotyczącą możliwości sfinansowania przez Gminę Zalewo deficytu budżetu 
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013r. Opinia stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Edward  Całka  przedstawił  opinię  Komisji  Budżetu, 
Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  I  Planowania  w  sprawie  budżetu  Gminy  Zalewo  na 
2013r. Opinia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
Następnie ponownie głos zabrała Inspektor ds. księgowości budżetowej Anna Gawryś, która  
przedstawiła  opinię  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  sprawie  przedłożonego  projektu 
uchwały budżetowej na 2013r. (opinia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu), po 
czym odczytała projekt uchwały. 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  przypomniał,  że  w  związku  z  podjęciem  tzw.  uchwał 
okołobudżetowych, dotyczących wysokości podatków na terenie gminy,  należało 
wprowadzić  zmiany  do  pierwotnej  wersji  projektu  budżetu  Gminy  na  2013r.  Zmiany  te 
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wymagały  obniżenia  wydatków  bieżących  o  460.000  złotych.  Cięcia  dotknęły  budżetów 
wszystkich  jednostek  organizacyjnych  Gminy.  Burmistrz  dodał,  że  cięcia  budżetowe  nie 
dotknęły wydatków planowanych inwestycji.  
 
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 

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

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały 
 

3) w  sprawie:  wyrażenia  zgody  przez  Radę  Miejską  w  Zalewie  na  nieodpłatne 
przejęcie przez Gminę Zalewo do jej zasobu mienia komunalnego od Skarbu 
Państwa  nieruchomości  zabudowanej  położonej  w  obrębie  Wielowieś,  gmina 
Zalewo.  

 
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie Mirosław Stańczyk wyjaśnił, że 
powyższy projekt uchwały dotyczy budynku uzdatniania wody w Wielowsi. Podczas  
przekazywania majątku do nowo powstałej Spółki okazało się, że wspomniany budynek jest 
własnością Starostwa Powiatowego w Iławie pomimo, że od wielu lat użytkowała go Gmina, 
a administrował nim Zakład Gospodarki Komunalnej. Powyższy projekt uchwały ma 
charakter porządkujący stan prawy budynku.  
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

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

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Prezes  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.  Mirosław  Stańczyk  przedstawił  projekt 
uchwały 
 

4) w sprawie: powierzenia zadań własnych gminy Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej Spółka z o. o. w Zalewie. 

 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  zauważył,  że  w  projekcie  uchwały  w  §1  brakuje  zapisu 
stanowiącego  punkt  8  dotyczącego  zaopatrzenia  w  energię  cieplną.  Dodał,  że  zadanie  to 
Zakład  Gospodarki  Komunalnej  faktycznie  wykonuje  i  poprosił  o  skorygowanie  projektu 
uchwały. 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka zaproponował, aby zapis doprecyzować i miał on 
brzmienie  „zaopatrzenia  w  energię  cieplną  bloków  numer  10,  12,  14,  16  i  18  przy  ulicy 
Żeromskiego w Zalewie”. 
Burmistrz  odpowiedział,  że  wolałby,  aby  zapis  pozostał  ogólny.  Wyjaśnił,  że  zgodnie  z 
uchwałą szczegółowe zakresy zadań będą określane stosownymi Zarządzeniami.    
 
Wobec  braku  innych  uwagi  i  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona 
Parzyszek poddała uchwałę pod głosowanie z dopisanym w §1 punktem „8) zaopatrzenia w 
energię cieplną”.   

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

 
 
Ad 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych 
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Burmistrz Zalewa Marek Żyliński powiedział, że podczas spotkania z przedstawicielami firmy 
FOBOS rozmawiano również na temat gospodarki wodnej i kanalizacyjnej.  
Burmistrz przypomniał, że odbył spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa w sprawie pozyskania 
środków  na  skanalizowanie  tych  obszarów  Gminy  Zalewo,  które  w    przeszłości  stanowiły 
obszar Państwowych Gospodarstw Rolnych (Wieprz, Gubławki, Karpowo, Rudno, 
Międzychód,  Jaśkowo).  Wyjaśnił,  że  pieniądze  na  takie  działania  znajdują  się  w  Agencji 
Nieruchomości Rolnych i chociaż ich pula jest ograniczona, to po spotkaniu z Wiceministrem 
jest pozytywnie nastawiony.  
Burmistrz  wyjaśnił  również,  że  w  planach ma  spotkanie  z Ministrem  Środowiska,  z  którym 
chciałby  porozmawiać  na  temat  skanalizowania  obszaru  miejscowości  Matyty,  Jerzwałd, 
Rucewo,  Likszany  znajdujących  się  w  obszarze  NATURA  2000  oraz  na  terenie  w  Parku 
Krajobrazowego  Pojezierza  Iławskiego. Liczy,  że  poprzez Narodowy  Fundusz  Ochrony 
Środowiska możliwe będzie pozyskanie środków na skanalizowanie wymienionych 
miejscowości. Dalsze decyzje uzależnione będą od tego co usłyszy na spotkaniu z 
Ministrem.  
Jeżeli  udało  by  się  pozyskać  środki  z    Narodowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska,  to 
można będzie podjąć rozmowy z firmą FOBOS na temat ewentualnej współpracy w zakresie 
budowy kanalizacji. Niemniej obecnie w projekcie i warunkach zabudowy wydanych dla firmy 
FOBOS na trzy budynki w Matytach przewidziano odbiór ścieków z szamb bezodpływowych. 
Dodał, że firma FOBOS jest gotowa współfinansować zwodociągowanie Matyt.  
Burmistrz poinformował, że podjęto już decyzję, iż Gmina będzie dążyć do zwodociągowania 
miejscowości Matyty, Rucewo, Likszany, Jerzwałd. Będzie to odbywać się w dwóch etapach.  
Pierwszy etap to podniesienie stanu technicznego stacji uzdatniania wody i poziomu ujęcia 
wody w Dobrzykach oraz pociągnięcie nitki wodociągu do Matyt zakończone przy 
rozwidleniu drogi na Jerzwałd. Drugi etap objął by zwodociągowanie miejscowości Likszany, 
Rucewo i Jerzwałd.  
Koszt realizacji pierwszego etapu wyniesie około jednego miliona złotych.  
Na zakończenie dodało, że będzie dążyć, aby w tym roku zrealizować budowę oczyszczalni 
ścieków dla Jaśkowa. 

 
Ad 10. Sprawy różne. 
 

Radna  Zofia  Witkowska  powiedziała,  że  mieszkańcy  Zalewa  skarżą  się,  iż  chodniki  w 
mieście  pozostają  nie  odśnieżone,  pokrywa  je  lód  i  nic  w  tym  zakresie  nie  jest  robione. 
Porosiła Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej, aby lepiej odśnieżać chodniki.  
Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Mirosław Stańczyk odpowiedział, że jak do tej pory 
nikt nie skarżył się na jakość odśnieżania. Dodał, że środki finansowe jakie Gmina musiałaby 
zabezpieczyć na całkowite usunięcie lodu z chodników, byłyby bardzo duże.   
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński dodał, że wszelkie sugestie i uwagi będą zawsze 
wysłuchiwane, niemniej zimą zawsze można spodziewać się pewnych utrudnień i 
uciążliwości.  
Sołtys  Bądek  Agnieszka  Wieliczko  w  imieniu  mieszkańców  Bądek  podziękowała  za  nowo 
wybudowaną w tej miejscowości świetlicę wiejską. Podziękowała wszystkim 
zaangażowanym w realizację  tego przedsięwzięcia.  
 
Ad 11. Zamknięcie obrad. 

 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  zamknęła 
zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie.  
 
 
 

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