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OR.0002.38.13 
 
 

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

z dnia 22 maja 2013r. 
od godz. 10.30 do godz. 12.05 

 
Proponowany porządek obrad 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Wręczenie nagród laureatom gminnych eliminacji XV edycji ogólnopolskiego 

konkursu plastycznego „Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek węgla nic złego nie 
zrobi nikomu”.  

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 27 marca 2013 r. 

5. Odczytanie protokołu pokontrolnego Nr II z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 
22 marca 2013r. 

6. Odczytanie  protokołu  pokontrolnego Nr  III z  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  
z dnia 17 kwietnia 2013r. 

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

8. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc marzec i kwiecień 2013r. przez 
komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję 
Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję 
Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż i Ochrony Środowiska oraz Komisję 
Rolnictwa, Handlu i Usług. 

9. Wnioski i zapytania Radnych. 
10.  Podjęcie uchwał: 
   

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Państwowej  Straży Pożarnej  w Olsztynie. 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata  
2013- 2024. 

3) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013r. 
4) w  sprawie  zwolnienia  samorządowego  zakładu  budżetowego  -  Zakładu  Gospodarki 

Komunalnej w Zalewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych wykazanej 
na koniec okresu sprawozdawczego (na dzień zakończenia działalności zakładu)  
do budżetu Gminy Zalewo. 

5) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zalewa wniesionej przez Pana 
Lucjana Żebrowskiego. 

6) w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  w  roku  2013  i  2014  przez  Gminę  Zalewo  projektu 
systemowego pod tytułem „Lepsze jutro” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007 -  2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji,  Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - złożonego przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zalewie.  

7) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalewo. 
8) w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Zalewie 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111, obręb 2- Zalewo. 
9) zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości 

położonej  w  Zalewie,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  148/4,  obręb  
2 – Zalewo. 
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10) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 96/5 położona w obrębie Boreczno, 
gmina Zalewo. 

11) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 317/1 położona w obrębie Dobrzyki, 
gmina Zalewo. 

12) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  311  położona  w  obrębie  Dobrzyki, 
gmina Zalewo. 

13) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 97 położona w obrębie Zalewo nr 1. 

14)  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym 
gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym jako działka Nr 143/31 położona  
w  obrębie  Zalewo  nr  2,  zabudowana  budynkiem  stanowiącym  odrębny  przedmiot 
własności.  

 
11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
12.  Sprawy różne. 
13. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady XXXVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła o godzinie 10.30 Iwona 
Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała 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 10 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.  
Jednocześnie zaproponowała wycofanie z porządku obrad punktu 7 dotyczącego 
sprawozdania z działalności Burmistrza, wycofanie projektu uchwały nr 4  w sprawie 
zwolnienia  samorządowego  zakładu  budżetowego  -  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  w 
Zalewie  z  obowiązku  wpłaty  nadwyżki  środków  obrotowych  wykazanej  na  koniec  okresu 
sprawozdawczego  (na  dzień  zakończenia  działalności  zakładu)  do  budżetu  Gminy  Zalewo 
oraz wprowadzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od 
nieruchomości oraz podatku leśnego.  
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  10  radnych,  nikt  nie  był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Po zmianach porządek obrad wyglądał następująco:  
 

2. Otwarcie obrad Sesji. 
14. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
15. Wręczenie nagród laureatom gminnych eliminacji XV edycji ogólnopolskiego 

konkursu plastycznego „Twoja wiedza i czujka w domu, tlenek węgla nic złego nie 
zrobi nikomu”.  

16. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 27 marca 2013 r. 

17. Odczytanie protokołu pokontrolnego Nr II z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 
22 marca 2013r. 
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18. Odczytanie  protokołu  pokontrolnego Nr  III z  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  
z dnia 17 kwietnia 2013r. 

19. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc marzec i kwiecień 2013r. przez 
komisje stałe: Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, Komisję 
Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję 
Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż i Ochrony Środowiska oraz Komisję 
Rolnictwa, Handlu i Usług. 

20. Wnioski i zapytania Radnych. 
21.  Podjęcie uchwał: 
   

1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia 
Państwowej  Straży Pożarnej  w Olsztynie. 

2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata  
2013- 2024. 

3) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013r. 
4) w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Burmistrza  Zalewa  wniesionej  przez 

Pana Lucjana Żebrowskiego. 
5) w sprawie przyjęcia do realizacji w roku 2013 i 2014 przez Gminę Zalewo projektu 

systemowego pod tytułem „Lepsze jutro” - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki  2007  -    2013,  Priorytet  VII  Promocja  integracji  społecznej,  Działanie  7.1. 
Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji,  Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i 
upowszechnianie  aktywnej  integracji  przez  ośrodki  pomocy  społecznej  -  złożonego 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zalewie.  

6) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zalewo. 
7) w  sprawie  obciążenia  służebnością  przesyłu  nieruchomości  położonej  w  Zalewie 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111, obręb 2- Zalewo. 
8) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  obciążenia  służebnością  przesyłu  nieruchomości 

położonej  w  Zalewie,  oznaczonej  w  ewidencji gruntów jako  działka  nr  148/4,  obręb  
2 – Zalewo. 

9) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 96/5 położona w obrębie Boreczno, 
gmina Zalewo. 

10) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 317/1 położona w obrębie Dobrzyki, 
gmina Zalewo. 

11) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 311 położona w obrębie Dobrzyki, 
gmina Zalewo. 

12) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 97 położona w obrębie Zalewo nr 1. 

13)  zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 
bezprzetargowym gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym jako działka Nr 
143/31  położona  w  obrębie  Zalewo  nr  2,  zabudowana  budynkiem  stanowiącym 
odrębny przedmiot własności.  

14) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku 
leśnego. 

 
10.Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
11. Sprawy różne. 
12. Zamknięcie obrad. 
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Ad  3.  Wręczenie  nagród  laureatom  gminnych  eliminacji  XV  edycji  ogólnopolskiego 
konkursu  plastycznego  „Twoja  wiedza  i  czujka  w  domu,  tlenek  węgla  nic  złego  nie 
zrobi nikomu”.  
 
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Iwona Jaroszewska poinformowała, że konkurs  
plastyczny został ogłoszony przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej i jest to już jego  
XV  edycja.  W  roku  bieżącym  przebiega  on  pod  hasłem  „Twoja  wiedza  i  czujka  czadu            
w  domu,  tlenek  węgla  nic  złego  nie  zrobi  nikomu”.  W  eliminacjach  gminnych  konkursu 
wpłynęło  70  prac  z  czterech  szkół.  Komisja  wyróżniła  9  prac,  które  zostały  przesłane  na 
eliminacje powiatowe. Poprosiła Radnego Jana Lichacza  o wręczenie nagród. 
Radny  Jan  Lichacz  podziękował  opiekunom  młodzieży  za  przygotowanie  ich  do  konkursu. 
Dodał, że wierzy, iż prace zostaną wyróżnione w dalszym etapie konkursu.  
 
Laureatom konkursu zostały wręczone nagrody 
 
Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 27 marca 2013 r. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała,  że  zapoznała  się  z  protokołem  
z Sesji, który wyłożony był do wglądu w Biurze Rady i, że odzwierciedla on przebieg Sesji. 
Następnie poddała go pod głosowanie bez odczytywania. Za przyjęciem protokołu z XXXVII 
zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z  dnia 27 marca 2013r. głosowało 10 Radnych, 
nikt nie był przeciw  i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Ad  5.  Odczytanie  protokołu  pokontrolnego  Nr  II  z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  z 
dnia 22 marca 2013r. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Jesionka odczytał protokół pokontrolny Nr II 
z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  22  marca  2013r.  Załącznik  nr  1  do  niniejszego 
protokołu. 
 
Ad.  6  Odczytanie  protokołu  pokontrolnego  Nr  III  z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  
z dnia 17 kwietnia 2013r. 
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Jesionka odczytał protokół pokontrolny Nr III 
z  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej  z  dnia  17  kwietnia  2013r.  Załącznik  nr  2  do  niniejszego 
protokołu. 
 
Ad. 7 Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc marzec i kwiecień 2013r. przez 
komisje  stałe: Komisję  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury i Spraw Społecznych, Komisję 
Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania, Komisję Bezpieczeństwa 
Publicznego, Ochrony P.Poż i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i 
Usług. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek w związku z nieobecnością Przewodniczącej 
Komisji odczytała sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych. Załącznik nr 3 do protokołu.  
Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  i  Planowania  Jan 
Lichacz przedstawił informacje na temat zrealizowanych tematów. Załącznik nr 4 do 
protokołu. 
 
Podczas  odczytywania  informacji  na  posiedzenie  sesji  o  godzinie  10:48  przybyła 
Radna Zofia Witkowska.  
 
Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż i Ochrony 
Środowiska  Dorota  Obszańska  przedstawiła  informację  na  temat  zrealizowanego  tematu. 
Załącznik nr 5 do protokołu. 
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Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  w  związku  z  nieobecnością  Przewodniczącego 
Komisji odczytała sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług. Załącznik nr 6 do 
protokołu. 
Przewodniczącej  Komisji  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych  Zofia  Witkowska 
dodatkowo wyjaśniła, że komisja zajmując się tematem stanu bezrobocia na terenie Gminy, 
pomocą  i  wsparciem  dla  rodzin  najuboższych,  wysłuchała  Kierownik  Miejskiego  Ośrodka 
Pomocy  Społecznej  w  Zalewie  Jolanty  Skrzypiec.  Wyjaśniał  ona,  że  brak  pracy  to  jeden        
z najtrudniejszych problemów społeczno – ekonomicznych regionu. Rynek pracy w powiecie 
Iławskim, a szczególności w gminie należy do bardzo trudnych. Na koniec roku 
zarejestrowanych było 317 osób bezrobotnych, ale liczba ta wzrasta. Jednym ze sposobów 
pomocy osobom bezrobotnych jest ich wsparcie w zakresie znalezienia i utrzymania 
zatrudnienia. MOPS realizuje te zadanie poprzez pracę socjalną, wsparcie finansowe             
i realizacje projektów skierowanych bezpośrednio do osób bezrobotnych.  
 
Ad. 8. Wnioski i zapytania Radnych.                 
 
Brak pytań.  
 
Ad 9. Podjęcie uchwał 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 

1) w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  na  Wojewódzki  Fundusz  Wsparcia 
Państwowej  Straży Pożarnej  w Olsztynie. 

 
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Edward  Całka  wyjaśnił,  że środki  finansowe  mają 
zostać przeznaczone na zakup samochodu specjalnego, który wykorzystywany będzie 
podczas  trudnych  akcji    np.  gdy    trzeba  będzie  dowieść  tlen,  środki  chemiczne.  Auto  ma 
uzupełniać zdolności bojowe jednostek. Dodał, że podobne wsparcie będzie udzielone także 
przez inne samorządy w powiecie.  
 
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.  
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 

2) w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo  na  lata  
2013- 2024. 

 
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.  
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 

3) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013r. 
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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 przedstawiła projekt uchwały 
 

4) w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Burmistrza  Zalewa  wniesionej 
przez Pana Lucjana Żebrowskiego. 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób, 1 osoba była przeciw, 1 wstrzymała 
się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  Edward  Całka  powiedział,  że  specjalnie  nie  zabierał 
głosu  przed  podjęciem  uchwały.  Niemniej  chciałby  zwrócić  uwagę,  że  uchwała  zawiera 
uzasadnienie, które należy rozpatrywać wraz z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej 
z 17 kwietnia 2013r. Dodał, że dla pełniejszego zrozumienia sprawy przytoczy przedostatni 
akapit uzasadniania uchwały: „Organ wykonawczy (Burmistrz Zalewa) w sprawach 
poruszanych przez Skarżącego występuje jako reprezentant Gminy w zakresie 
gospodarowania,  w  tym  rozporządzania  nieruchomościami  nie  wydając  przy  tym  żadnych 
decyzji administracyjnych lecz wyłącznie składając oświadczenia woli i wiedzy, pozostające 
domeną  prawa  cywilnego.    Zainteresowani  nabyciem  nieruchomości  gminnych  nie  mogą 
oczekiwać zatem, że organ gminy (Burmistrz) uwzględni składane przez nich oferty nabycia 
w wyniku kolejno formułowanych wystąpień, bądź też w drodze skargowej, poprzez 
zaangażowanie organu uchwałodawczego, któremu ustawodawca nie przypisał-  w zakresie 
gospodarowania nieruchomościami- kompetencji należnych organowi wykonawczemu.”. 
Powyższe stwierdzenie jest uzasadnieniem, które Radzie pozwoliło podjęć określoną 
decyzję.  
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta Skrzypiec przedstawiła 
projekt uchwały 
 

5) w    sprawie  przyjęcia  do  realizacji  w  roku  2013  i  2014  przez  Gminę  Zalewo 
projektu systemowego pod tytułem „Lepsze jutro” - w ramach Programu 
Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007  -    2013,  Priorytet  VII  Promocja  integracji 
społecznej, Działanie 7.1. Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji,  
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki 
pomocy  społecznej  -  złożonego  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w 
Zalewie.  

 
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.  
Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej,  Ochrony  Środowiska  i  Rolnictwa  Katarzyna 
Jendernalik przedstawiła projekt uchwały 
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6) w  sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 
Zalewo. 

 
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 ogłosiła 15 min. przerwę.   
Obrady wznowiono o godzinie 11:30. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały 
 

7) w  sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w 
Zalewie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 111, obręb 2- Zalewo. 

 
 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że projekt uchwały dotyczy działki przy ul. Sienkiewicza.  
 
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 przedstawiła projekt uchwały 
 

8) zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia służebnością przesyłu 
nieruchomości  położonej  w  Zalewie,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako 
działka nr 148/4, obręb 2 – Zalewo. 

 
 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że w podjętej wcześniej uchwale wnioskodawca wskazał błędny nr księgi wieczystej. 
Uchwała zmieniająca sprostuje tę sytuację.  
 
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 przedstawiła projekt uchwały 
 

9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 96/5 położona w 
obrębie Boreczno, gmina Zalewo. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że  uchwała  dotyczy  działki  mieszczącej  się  w  Borecznie.  Działka  w  przypadku  podjęcia 
uchwały zostałaby sprzedana w trybie przetargu ograniczonego.  
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
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Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  10  osób,  nikt  nie  był  przeciw,  1  osoba  
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały 
 

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 317/1 położona w 
obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że  projekt  uchwały  dotyczy  działki  mieszczącej  się  w  rejonie  kopalin  żwiru  przy  drodze  z 
Zalewa do Boreczna. Na jednej z działek należących do ANR pozostała nieruchomość, bez 
drogi dojazdowej. Podjęcie uchwały pozwoli tę sytuację uporządkować. Dodał, że na 
obszarze, który miałby być drogą gminną obecnie rosną świerki. 
Radny Paweł Jesionka zapytał, w którym momencie zostaną wycięte świerki, które znajdują 
się na obszarze przeznaczonym na drogę.   
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że podjęte zostaną starania, z takim przebiegiem drogi by świerki nie musiały być wycięte.  
 
Wobec  braku  innych  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek 
poddała uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 osób, nikt nie był przeciw, 2 osoby  
wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały 
 

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 311 położona w 
obrębie Dobrzyki, gmina Zalewo. 

 
 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że  projekt  uchwały  dotyczy  działki  będącej  niewykorzystywaną  drogą,  leżącą  pomiędzy 
gruntami  jednego  właściciela.  Droga  jest  niewykorzystywana,  jest  niepotrzebna  Gminie 
dlatego zdecydowano o przedłożeniu  projektu uchwały o sprzedaży działki.  
 
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 przedstawiła projekt uchwały 
 

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  97  położona  w 
obrębie Zalewo nr 1. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że projekt uchwały dotyczy działki przy ulicy Jesionowej w Zalewie.  
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
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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 
 

13) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie 
bezprzetargowym gruntu oznaczonego numerem ewidencyjnym jako działka Nr 
143/31 położona w obrębie Zalewo nr 2, zabudowana budynkiem stanowiącym 
odrębny przedmiot własności. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że  wywołany  projekt  uchwały  dotyczy  działki  mieszczącej  się  przy  ul.  Sienkiewicza  i  jest 
wynikiem przemyśleń notariusza, który stwierdził, że lepiej będzie, jeżeli sprzedaż nastąpi z 
inicjatywy Gminy, a nie jak zakładała uchwała poprzednia z inicjatywy właściciela przyległej 
nieruchomości. 
 
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.  
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 

14) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  zwolnień  z  podatku  od  nieruchomości  oraz 
podatku leśnego. 

 
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. 

 
 
Ad 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych 
 
Punkt ominięto w związku z brakiem pytań i wniosków.  
  
Ad 11. Sprawy różne. 
 

 
Radna  Dorota  Blonkowska  zapytała,  czy  prawdą  jest,  że  w  Iławie  działa  Stowarzyszenie 
Przystań, a  Gmina Zalewo płaci na jego rzecz pieniądze.  
Jednocześnie podziękowała Kierownikowi Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem 
Komunalnym Janowi Michalewskiemu za to, że sprawnie i szybko zajął się sprawą 
wyrównania drogi w Jerzwałdzie. Wykonawca firma PUK z Zalewa bardzo dobrze wywiązał 
się z zadania.  
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak wyjaśniła, że faktycznie w Iławie 
działa Stowarzyszenie Przystań, a jego wsparcie ze strony Gminy odbywa się na podstawie 
ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. W praktyce wygląda to tak, że Stowarzyszenie 
Przystań  pieniądze  otrzymywane  od  Gmin  łączy  z  pozyskanymi  z  Polsko-  Amerykańskiej 
Fundacji  Rozwoju  Demokracji  środkami,  a  następnie  w  formie  konkursu  umożliwia  ich 
pozyskanie stowarzyszeniom wykonujących zadania na terenie Gmin. Stowarzyszenie, które 
weźmie udział w konkursie może pozyska nie 4000 złotych, które włożyła Gmina, ale nawet 
5000- 6000 złotych na zadanie. 
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Radna  Dorota  Blonkowska  powiedziała,  że  jej  pytanie  wynika  stąd,  iż  zgłosiła  się  do  niej 
osoba, której wniosek został odrzucony bez wyjaśnienia.  
Kierownik  Referatu  Rozwoju  Lokalnego  Anna  Grzeszczak  powiedziała,  że  Stowarzyszenie 
Przystań ma wytyczne na podstawie których działa. Z tego co się orientuje, w tym roku trzy 
organizacje  z  terenu  Gminy  ubiegają  się  o  wsparcie  swoich  działań.  Dodała,  że  w  latach 
ubiegłych  z  środków  pozyskanych  z  Przystani  skorzystało  m.in.  Towarzystwo  Miłośników 
Ziemi Zalewskiej.  
Radny Marcin Felczak zapytał, dlaczego nieobecny na sesji jest Burmistrz Zalewa.  
Sekretarz  Gminy  Krystyna  Milczarek  poinformowała,  że  Burmistrz  przebywa  na  urlopie.        
W sprawie Stowarzyszenia Przystań poprosiła by organizacja, która nie otrzymała wyjaśnień 
w sprawie odrzucenia wniosku zgłosiła się do niej. Postara się wyjaśnić sprawę.  
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
poinformował, że z Nadleśnictwem Susz wiosną prowadzono rozmowy w zakresie 
przygotowania parkingu i zagospodarowania plaży nad jeziorem Witoszewskim                     
w  Witoszowie.  W  efekcie  Gmina  Zalewo  wyłożyła  środki  na  remont  drogi  od miejscowości 
Witoszewo  do  plaży,  natomiast  z  środków  Nadleśnictwa  pokryło  koszt  remontu  drogi  od 
plaży w kierunku na Jerzwałd i urządzono cztery parkingi przy plaży.  
 
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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