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OR.0002.19.2015 
  
 
 
 

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

z dnia 5 stycznia 2016 r. 
od godz. 13:30 do godz. 14:30 

 
 
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  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Zalewo  na  lata         
2016 - 2032, 

 

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

 

4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie obrad. 

 
 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady  XIX  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  13:30             
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 14 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. 
 
W  związku  z  brakiem  propozycji  zmian  do  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  Iwona 
Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad.  
 
Za  przyjęciem  porządku  obrad  głosowało  14  radnych,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosu. Porządek obrad został przyjęty.  
 
 
O godz. 13:34 na sesję przybyła Radna Zofia Witkowska. Obecnych 15 radnych. 
 
 
Ad 3. Dyskusja i głosowanie nad następującymi projektami uchwał: 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poprosiła  o  przedstawienie  informacji  dotyczącej 
zmian w budżecie. 
 
Skarbnik Gminy  Alina Błażewicz  poinformowała, że  w  budżecie  gminy  Zalewo  na 2016  r., 
uległy zmianie:  
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W załącznik Nr 1 Dochody: 
 

Zwiększenie planu dochodów o 410.500,00 zł, w tym: 
–  dotacja  z  Powiatu  Iławskiego  na  utrzymanie  dróg  powiatowych  w  Gminie  Zalewo – 
5.500,00  zł,  (  jest  to  zwiększenie  dotacji  o  5.500,00  zł,  która  w  latach  ubiegłych  wynosiła 
37.500,00 zł natomiast w 2016r. zgodnie z porozumieniem dotacja będzie wynosiła 
43.000,00 zł) 
- dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę dróg 
gminnych w miejscowości Jerzwałd i Półwieś – 405.000,00 zł. 
 
W załącznik Nr 2 Wydatki: 
 

Proponowane zmiany: 
 
Dział 600 Transport i łączność 
 
Zwiększenie wydatków bieżących o 5.500,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych w Gminie 
Zalewo (zakup usług pozostałych) jest to związane ze zwiększeniem dotacji.  
 
Zwiększenie  wydatków  inwestycyjnych  o  405.000,00  zł  na przebudowę  dróg  gminnych                 
w  miejscowości  Jerzwałd  i  Półwieś.  W  projekcie  budżetu  i  uchwalonym  budżecie  gminy 
Zalewo na 2016 rok była zabezpieczona kwota 405.000,00 zł, jako wkład własny.                 
Po uzyskaniu dofinansowania czyli 50% wartości całej inwestycji, czyli kolejnych      
405.000,00 zł, łącznie daje to kwotę 810.000,00 zł zabezpieczonych środków w budżecie.   
 
Zmniejszenie wydatków na zadanie: przebudowa nawierzchni ul. Zielonej w Zalewie                   
o  40.000,00  zł  i  zwiększenie  wydatków  na  zadanie: wykonanie  dokumentacji  projektowej 
dotyczącej przebudowy dróg gminnych o 40.000,00 zł, 
 
Na koniec Skarbnik Gminy Alina Błażewicz poinformowała, że powyższe zmiany                 
nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia deficytu ani też zadłużenia na koniec 2016 roku   
i kolejne lata. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że w/w pozycje są konieczne                        
do  wprowadzenia  do  budżetu.  Pierwsza  pozycja  związana  jest  z  tym,  że  gmina  Zalewo 
otrzymała  dodatkowo  kwotę  5.000,00  zł  na  utrzymanie  dróg  powiatowych  jest  to  kwota 
wyższa  o  5.000,00  zł  niż  ta,  którą  otrzymywano  corocznie  i  wynosi  43.000,00  zł.  Druga 
pozycja  dotyczy  faktu,  iż  w  konkursie  ogłoszonym  w  końcówce  ubiegłego  roku  na  tzw. 
schetynówki  z  Narodowego  Programu  Odbudowy  Dróg  Lokalnych  dwa  wnioski  z  gminy 
Zalewo  uzyskały  pozytywne  oceny.  Dwie  drogi,  które  chce  wykonać  gmina  w  technologii 
trwałej to droga Jerzwałd do wysokości lecznicy dzikich zwierząt oraz droga Półwieś Kolonia   
wzdłuż jeziora Ewingi. W budżecie należy zabezpieczyć 100% planowanych kosztów           
na wykonanie tych dróg i ogłoszenie przetargów. Jest to łącznie kwota 810.000,00 zł stąd też 
dodatkowo w budżecie należy wprowadzić 405.000,00  zł, aby można było ogłosić przetarg     
i przygotować się do podpisania umowy. W związku z tym należy posiadać w budżecie 100% 
kosztów inwestycji. Trzecia pozycja dotyczy środków finansowych na przeprowadzenie trybu 
wyboru  oferty  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej  na  kolejne  drogi  gminne,  ponieważ     
w końcówce stycznia lub na początku lutego będzie ogłoszony konkurs na drogi z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, na który gmina musi mieć wykonaną dokumentację 
projektową. Dokumentacja projektowa na Urowo-Murawki, Dobrzyki-Koziny jest już 
wykonana  natomiast  dokumentację  na  Pozorty-Drynki  i  Bajdy-Palestynę  należy  jeszcze 
wykonać. Stąd też prośba, o nadzwyczajny tryb procedowani aby opracować dokumentację 
zgodnie  z  wymogami  konkursu  do  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich.  Pracownicy 
urzędu  powzięli  tę  wiedzę  dopiero  na  spotkaniu  w  dniu  18  grudnia  2015  r.,  które  odbyło        
się  w  Olsztynie.  Trochę  inne  są  procedury  wyboru  pracowni  projektowych  stąd  też  jest 
potrzeba  posiadania  w  budżecie  tych  środków.  Po  dniu  6  stycznia  br.  zostanie  wdrożona 
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procedura po to, aby na przełomie stycznia bądź lutego można było wstrzelić się                  
do aplikowania o pozostałe drogi. Na koniec Burmistrz oznajmił, że wszystkie drogi,               
o których mówił będą wykonywane w technologii trwałej. 
 
Radny Mirosław Czyszek zapytał Burmistrza Marka Żylińskiego, kto podjął decyzję o takiej 
kolejności remontów dróg. Następnie poinformował, że w trakcie posiedzenia wyjazdowego 
Komisji  Rolnictwa,  Handlu  i  Usług  nie  było    mowy,  aby  remontować  te  drogi.  Komisja 
Rolnictwa  wskazała  inne  drogi.  Również  zdaniem  Komisji  Rolnictwa  wskazane  by  było 
wykonanie  odcinka  drogi  w  Borecznie  od  kościoła  w  stronę  lasu.  Odcinek  tej  drogi  jest 
bardzo  ruchliwy  i  w  bardzo  złym  stanie.  Można  by  podyskutować  w  dniu  dzisiejszym              
o wyborze tych dróg.      
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oznajmił,  w  tej chwili jest  mowa o  drogach planowanych,      
a  nie  tych,  które  wygrały  w  konkursie  w  tym  roku.  Przy  Programie  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich i przy schetynówkach są określone kryteria, które gmina musi wykonać.             
Gdy gmina aplikuje o środki z zewnątrz należy dostosowywać się do warunków określonych 
w konkursie. W tych warunkach jest określona punktacja za określony ciąg komunikacyjny, 
dlatego też nie można aplikować o żadną drogę z miasta, mimo że potrzeby są bardzo duże. 
Dlatego też droga, o której wspominał radny Mirosław Czyszek także nie kwalifikuje            
się  do  tego  konkursu.  Burmistrz  oznajmił,  że  nie  jest  w  stanie  odpowiedzieć  czy  jest  tam 
kwestia użyteczności publicznej czy nie. Wszystko było starannie przygotowane                   
po to, aby można było aplikować o te drogi, które mają szansę wstrzelić się w ten konkurs, 
co wcale nie oznacza, że będzie to aplikowanie skuteczne. I tak udało się dla gminy Zalewo 
wstrzelić dwie drogi z poprzedniego rozdania. Burmistrz przypomniał, że drogi w technologii 
trwałej są hasłem, które przewija się w budżecie gminy Zalewo od ponad roku i była w nim 
mowa o czterech bądź pięciu drogach. W budżecie było zaplanowane 500.000,00 zł na drogi 
w  tej  technologii  i  tam  nazwy  rzeczowe  tych  dróg  były  ujęte,  ponieważ  przymierzano            
się do konkursów. W końcówce 2015 roku udało się pozytywnie zaaplikować o dwie drogi.   
W  tej  chwili na kolejne  drogi otwiera się  nowa perspektywa  i  to wszystko. To nie  jest  tak,      
że  to  Burmistrz  decyduje  na  poziomie  gminy,  które  to  drogi  będą  wystawione.  Należy 
aplikować po pierwsze o te drogi, które mają szansę i spełniają kryteria narzucone                
w  konkursie,  a  po  drugie  wykonuje  się  wcześniej  symulację  punktową.  Wtedy  widzimy        
czy  mamy  możliwość  w  sposób  skuteczny  uzyskać  pozytywny  wynik  aplikacji.  Na  koniec 
Burmistrz oznajmił, że dofinansowanie dróg ze schetynówki wynosi 50%, natomiast               
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to 63%. Następnie Burmistrz dodał, że to nie jest 
tak, że dowolnie decydują drogami, ale wydaje mu się, że drogi, które wybrano                    
tzn. Urowo-Murawki czy Bajdy-Palestyna są słuszne.              
 
Radna  Halina  Krajnik  poinformowała,  że  jeśli  radni  nie  wierzą,  jaka  jest  droga  pomiędzy 
Bajdami,  a  Palestyną  to  w  każdej  chwili  mogą  ją  zobaczyć.  Ludzie  z  tych  miejscowości 
dojeżdżają codziennie do pracy i nie wie, dlaczego niektórzy radni upierają się, aby drogi tej 
nie remontować.  
 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  zwrócił uwagę,  iż  na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  przy 
omawianiu  projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  gminy  Zalewo  i  projektu  budżetu 
gminy  Zalewo  na  2016  rok  poinformowano,  że  Regionalna  Izba  Obrachunkowa  przyjęła 
projekty w/w uchwał bez zastrzeżeń to i radni budżet przyjęli. Od stycznia radni mieli myśleć 
o  zmianach  w  budżecie.  W  tym  roku  już  jest  druga  sesja,  a  zmian  jeszcze  nie  ma.  Jest 
jedynie  przesunięcie  40.000,00  zł  z  ul.  Zielonej  na  wykonanie  dokumentacji  projektowej. 
Radny  zabierając  głos  na  Komisji  Budżetu  prosił  wyraźnie  radnych,  aby  każdy  z  nich 
zastanowił się, z czego może zrezygnować w swym okręgu, aby obniżyć i zmniejszyć deficyt 
budżetowy gminy Zalewo. I nic się nie zmieniło. Nic w tej sprawie dalej się nie robi. Radny 
obawia się tego, co przekazał Burmistrz tzn., że zostanie zmniejszony podatek                        
o  1.000.000,00  zł,  i  520.000,00  zł.  W  związku  z  tym  należy  dokonać  zmian  w  budżecie, 
ponieważ  deficyt  gminy  Zalewo  będzie  kolosalnie  rósł.  Następnie  radny  zapytał  o  kwotę 
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405.000,00 zł na drogę  w  Jerzwałdzie, po czym  oznajmił, że  sugerował,  aby w roku 2016 
została ona zdjęta. Kwota 405.000,00 zł na tę drogę wzrosła już do 810.000,00 zł w związku, 
ze zmianą technologii. Jest napisane wyraźnie ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowości 
Jerzwałd i Półwieś rok 2016 kwota 405.000,00 zł, kredyt, pożyczka. W tym roku jest kwota 
810.000,00 zł na drogę, więc, na czym będzie polegała  ta technologia. Czy to będą dywaniki 
asfaltowe. Na  koniec Radny oznajmił, że  zabiera  głos,  dlatego,  że  nie  może  pogodzić  się       
z deficytem i rosnącym długiem gminy Zalewo wiec będzie głosował przeciw.                 
chodź głosował za przyjęciem budżetu na 2016 rok. Radny nie widzi żadnych zmian, aby coś 
wykombinować i zmniejszyć dług. Nikt nie przekona go, aby głosował ,,za’’.                       
Dnia 16 grudnia 2015 roku przyjęto dług budżetu gminy Zalewo na 2016 rok       
10.130.738,00 zł, a za godzinę przyjmuje się dług na 2016 rok w kwocie 13.240.000,00 zł       
i nie potrafi tego zrozumieć. Radny powiedział o tym, ponieważ będzie przeciwny głosowaniu 
,,za’’ ponieważ gminy Zalewo nie stać na pewne rzeczy. Jeżeli dojdzie do tego,                      
a  w  projektach  się  o  tym pisze,  że  kredyt  spłacany  jest  kredytem  to  tak tylko  robią 
biznesmeni i właściciele firm, więc czeka ich bezwarunkowo upadłość i bankructwo,               
a nie chciałby, aby spotkało to gminę Zalewo.                
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że dwie drogi, o które udało się w konkursie 
grudniowym pozytywnie zaaplikować będą finansowane  na zasadach  50%  na 50%.  Udało 
się  to  wykonać  dzięki  zaangażowanym  w  to  pracownikom  Urzędu  Miejskiego  w  Zalewie. 
Burmistrz  podziękował  tym  pracownikom  za  przygotowanie  aplikacji,  dzięki  której  gmina 
Zalewo  znalazła  się  na  liście  rankingowej  i  koszt  kosztorysowy  tych  dwóch  dróg  wynosi 
810.000,00  zł.  W  budżecie  było  405.000,00  zł  i  zgodnie  ze  wszystkimi  zasadami  sztuki 
przeprowadzania  przetargu,  napisania  umowy  i  uzyskania  50%  dofinansowania  z  budżetu 
państwa.  Zasada  jest  taka,  że  gmina  musi  posiadać  w  budżecie  pokrycie  100%  wartości 
kosztorysowej.  Po  przetargowo  nie  powie  nikt  wcześniej  ile  środków  gmina  wyda.  Jest          
to cała odpowiedź na pytanie radnego Tadeusza Kaczmarczyka, dlaczego było w budżecie 
405.000,00  zł,  a  teraz  jest  810.000,00  zł.  Następnie  Burmistrz  dodał,  że  do  pozostałych 
kwestii  wspomnianych  przez  radnego  Tadeusza  Kaczmarczyka  nie  chciałby  się  odnosić, 
ponieważ nie chciałby dyskutować o ustawach dotyczących upadłości i pokrywaniu deficytu 
kredytem.  Jest  to  normalna  praktyka,  którą  2,5  tyś.  gmin  prowadzi  w  Polsce.  Burmistrz 
zwrócił uwagę, że zadłużenie gminy Zalewo od pięciu lat pozostaje na tym samym poziomie. 
W momencie, kiedy został wybrany w 2010 roku na Burmistrza Zalewa do dnia dzisiejszego 
wykonano w gminie Zalewo inwestycji na ponad 15.000.000,00 zł w gminie Zalewo.   
 
Radny  Tadeusz Kaczmarczyk  oznajmił,  że  wcześniej  zadłużenie wynosiło 8.000.000,00 zł,    
a teraz 13.000.000,00 zł.  
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  dodał,  że  zadłużenie  to  jest  w  planie.  Należy  rozróżniać 
projekt budżetu i planowany deficyt. Burmistrz poprosił, aby dowolnie nie operować liczbami. 
Następnie  podkreślił,  że  wszystkie  pozycje  w  budżecie,  nad  którymi  ciągle  się  dyskutuje            
są bardzo starannie przez wszystkich radnych przedyskutowane. Jeżeli radni zgłoszą 
wniosek o wykreślenie z budżetu gminy Zalewo wszystkich inwestycji to po przegłosowaniu 
zastanowi się nad tym. Problemem gminy Zalewo nie są inwestycje, które należy wykonać,  
problemem gminy Zalewo jest spięcie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.            
Na  to  będzie  rzutowała  wysokość  wpływów  po  pożarze  Lech-Drobu  i  o  tym  wielokrotnie 
rozmawiano. Wszyscy radni wiedzą jak wielkie wyzwanie czeka gminę, a w szczególności 
Burmistrza i Panią Skarbnik. Każdą pozycję trzeba będzie pięć razy przeliczyć i zastanowić 
się, w jaki sposób spiąć budżet. Burmistrz dodał, że przed sesją miał spotkanie                     
z Dyrektorami podległych jednostek organizacyjnych i na ten temat były prowadzone 
rozmowy.  Jeżeli  radni  chcą  powiedzieć,  dla  mieszkańców  Jerzwałdu,  że  60  lat  tam  wody     
nie  było  i  przez  kolejne  dwa  nie  będzie  to  prosi  o  taki  głos  do  protokołu.  Następnie 
poinformował, że weźmie kredyt na wodę, a ją zrobi. Jeżeli jest szansa uzyskać z Programu 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  prawdopodobnie  po  raz  ostatni    z  Unii  Europejskiej  w  tej 
perspektywie 2.000.000,00 zł lub 3.000.000,00 zł na drogi to uważa, że gospodarną rzeczą 
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jest o takie dofinansowanie aplikować. Drogi i tak gmina musi zrobić, w związku z tym można 
powiedzieć,  że  nie  będzie  się  brać  kredytów.  Burmistrz  oznajmił,  że  przeglądał  budżety 
gminy Zalewo z poprzednich lat, kiedy nie był Burmistrzem i w pewnych latach były czasy,  
że gmina Zalewo nic nie robiła  w ciągu roku, mimo że były pieniądze zewnętrzne. Kto był 
wtedy radnym to pamięta to doskonale. W roku największej perspektywy dla gminy Zalewo 
było wtedy  wzięte 176.000,00 zł. To był  koszmar, więc dlatego w dniu dzisiejszym gmina 
Zalewo jest skanalizowana w 40% i zwodociągowana, w 90% więc jest taka bieda jak z wodą                  
w Jerzwałdzie. Burmistrz oznajmił, żeby radni mówili szczerym językiem, czy wszyscy obecni 
radni  nieodpowiedzialnie  przez  pięć  lat  gospodarowali  środkami  i  mają  prawo  wstydzić        
się poprzedniej kadencji. To z poprzednich kadencji mamy w spadku oczyszczalnię ścieków, 
która generuje 12 mln długu publicznego i jest przewymiarowana o 100%. Burmistrz dodał, 
że rozmawiał z Prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Zalewie 
Mirosławem  Stańczykiem  i  nie  wiedzą  jak  ratować  kwestie  utraty  obrotu  1.700.000,00  zł       
na  przewymiarowanej  oczyszczalni  ścieków.  To  ówczesny  Burmistrz  tam  pompował  stal 
żelbetonową i cement. Tego Pan nie pamięta Panie Tadeuszu, kto 12.000.000,00 zł wydał                       
na tę oczyszczalnie. Dziś gmina Zalewo tę oczyszczalnie nadal spłaca.        
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk oznajmił, że wcześniej nie uczestniczył w życiu gminy. 
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński odpowiedział, że on też nie. Dziś nie bierze                        
za to odpowiedzialności, natomiast odpowiedzialność bierze za 6  rok pracy, który zaczyna    
w  gminie  Zalewo.  Z  pełną  odpowiedzialnością  mówiono,  że  mimo nieszczęścia,  które 
wydarzyło  się  podziwia  ogromną  determinację  właścicieli  Lech-Drobu,  którzy  nie  ogłosili 
upadłości tylko walczą o odbudowę zakładu i się podniosą. Gmina Zalewo również ten trudny 
okres przetrzyma - przy solidarnym podejściu. Nie ma w tym budżecie żadnej rzeczy, która 
jest fanaberią. Wszystkie  rzeczy są potrzebne,  a  z  tych potrzebnych rzeczy  będzie  trzeba 
niektóre  wykreślić,  aby  ten  rok  i  następny  przetrwać,  ponieważ  kwestia  strat  po  pożarze 
będzie  rzutowała  również  na  rok  następny.  Po  odbudowie  i  rozbudowie  firmie  Lech-Drób 
będzie przysługiwało przez rok zwolnienie z podatku. Dlatego Burmistrz prosił, aby pewnych 
rzeczy  nie  musiał  powtarzać  po  dziesięć  razy.  Wszyscy  starają  się  starannie  cały  budżet 
spinać i już w grudniu mówił, dlaczego 5 stycznia 2016 r. będzie potrzebna sesja. Burmistrz 
oznajmił, że jeżeli radny Tadeusz Kaczmarczyk chce głosować przeciw i przekona               
on pozostałych radnych to gmina Zalewo nie zrobi tych dróg, dokumentacji na nie, a także 
nie będzie aplikowała o kolejne drogi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystkie 
rzeczy są robione, które są niezbędne dla społeczności gminy Zalewo i tak funkcję swą, jako 
Burmistrza Zalewa w gminie Zalewo rozumie. Natomiast pewien ciężar zaszłości gmina musi 
dźwigać,  ponieważ  jest  to  ciągłość  władzy  i  nie  można  się  od  tego  odciąć  i  powiedzieć,        
że to nie jest jego. Więc musi sobie z tym poradzić.  
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  oznajmił,  że  nie  rozumie  z  wypowiedzi  radnego 
Tadeusza Kaczmarczyka skąd wziął kwotę 13.000.000,00 zł. 
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk odpowiedział, aby radny zobaczył w planie, jaki jest 
planowany dług na 2016 rok.   
   
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poinformował radnego Tadeusza  Kaczmarczyka, 
że dobrze powiedział, że dług na 2016 rok jest planowany. Następnie dodał, że gospodarka 
finansowa  opiera  się  na  pewnych  zasadach,  które  od  lat  tak  jak  powiedział  Burmistrz           
są realizowane przez kilkaset samorządów w Polsce. Do sytuacji bankructwa, która groziłaby  
gminie  Zalewo  jest  bardzo  daleko.  Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  apelował  na  Komisjach       
o  oszczędności  ale  sytuacja  gminy  nie  jest  taka  żeby  na  gwałt  zrezygnować  z  inwestycji. 
Wiceprzewodniczący dodał, że społeczeństwo gminy Zalewo nie darowałoby radnym gdyby 
mając  do  wzięcia  środki  z  funduszów  unijnych,  od  Marszałka  Województwa  czy  też  od 
Wojewody ich nie wzięła. Środki te są zawarowane tym, że gmina zabezpiecza  w budżecie 
kwotę 1.000.000,00 zł, a wydaje 500.000,00 zł ze swoich. Natomiast na drugie 500.000,00 zł 
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weźmie dotację. Gdyby tego nie wykorzystano to społeczeństwo gminy Zalewo by im tego 
nie darowało. Organizm gminy nie zniósłby bezczynności, a skoro gmina Zalewo jest gminą 
o niewielkich dochodach, to może wykonywać inwestycje przy pomocy korzystnych 
kredytów. Spłata tych kredytów jest rozłożona na lat kilkanaście i nie ma żadnego zagrożenia 
bankructwem. Wiceprzewodniczący uważa, że radni nie muszą wykonywać żadnych 
gwałtownych ruchów polegających na tym, że teraz muszą imiennie, personalnie z każdego 
okręgu wyborczego deklarować, co trzeba wykreślić w budżecie w kierunku oszczędności.        
Nie  uważa  również  żeby  sytuacja  ta  była,  aż  tak  kryzysowa,  dlatego  gdyby  była  wyraźna 
sugestia,  że  radni  głosują  nad  zdjęciem  z  budżetu  inwestycji  to  zgłosiłby  on  przeciwny 
wniosek, aby na razie żadnych zmian w budżecie nie dokonywać.       
 
Radny Mirosław Czyszek poprosił Burmistrza, aby po sesji odbyło się spotkanie dotyczące 
dróg. Nie jest on przeciwny tym drogom, o które gmina Zalewo aplikowała, ale są też inne 
drogi w dużo gorszym stanie.   
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przypomniał, że jeżeli chodzi o  opiniowanie 
pewnych  rzeczy  to  sugestia  Komisji  jest  tylko  i  wyłącznie  sugestią  i  opinią,  której  Rada 
Miejska  nie  musi  brać  pod  uwagę. O  kolejności  realizacji  nie  decyduje  Komisja  tylko         
Rada  Miejska  w Zalewie  przyjmując  budżet  i  wykaz  inwestycji,  co,  w  jakiej  kolejności  jest 
wykonywane.    
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że zawsze jest do dyspozycji radnych, jeżeli 
nie  ma  innych  planów.  W  dniu  dzisiejszym  nie  ma  Pana  Rafała  Konicza,  który  prowadzi 
szczegółową ewidencję wszystkich dróg, kryteriów i warunków. Jeśli chodzi o dokumentację 
gdzie pieniądze z ul. Zielonej chcą zdjąć z budżetu to tylko, dlatego że tam jest im wygodniej, 
ponieważ o ul. Zielonej w konkursach nic jeszcze nie wiadomo. Wiadomo tylko,                    
że ul. Zieloną trzeba robić, ale w kontekście różnych wniosków może nie będzie się jej robić.               
W  dniu  dzisiejszym  nie  zwiększano  deficytu,  a  gmina  chciałaby  wykonać  dokumentację       
na aplikowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jeżeli gmina Zalewo skutecznie 
w tej kadencji wykorzysta statystyczne 3.000.000,00 zł, które są na drogi to w technologii, 
którą próbuje się teraz wdrożyć zrobi się bardzo dużo dróg w gminie Zalewo. Gmina chce 
również aplikować o środki z Ochrony Środowiskowej z Departamentu Infrastruktury.          
Pan Rafał Konicz oraz Pani Anna Grzeszczak wszystko to starannie śledzą i przygotowują 
się do konkursów unijnych. W dniu dzisiejszym Burmistrz oznajmił, że nie wie czy Pan Rafał 
Konicz  będzie  w  stanie  odpowiedzieć  na  pytanie  radnego  Mirosława  Czyszka.  Burmistrz 
dodał, że po sesji ma bardzo dużo spraw do załatwienia dotyczących Lech-Drobu.             
Jeśli  radny  chciałby  z  marszu  załatwić  tę  sprawę  tę  może  ją  przedyskutować  po  sesji              
z Panem Janem Michalewskim i Panią Anną Grzeszczak.   
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk poinformował, że jest przeciwnikiem zadłużania gminy Zalewo 
w  nieskończoność  i  nikogo  nie  namawia  do  tego,  aby  ktoś  brał  z  niego  przykład.  Radny 
uważa,  że  jest  wiele  takich  inwestycji  chociażby  na  oświetlenie  kościoła  gmina  dokłada 
140.000,00 zł.     
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński odniósł się do wypowiedzi Radnego Tadeusza 
Kaczmarczyka i Wiceprzewodniczącego Rady Edwarda Całki i oznajmił, że w dniu 
dzisiejszym informował Kierowników podległych jednostek, że o zmianach w budżecie będą 
rozmawiali  wtedy,  kiedy  będą  mieli  komplet  danych  przewidywanych,  ponieważ  na  dzień 
dzisiejszy ich nie posiadają. Nie ma pełnej informacji o wysokości strat związanych                
z  pożarem  w  Lech-Drobiu.  Nie  jest  znana  ostateczna  wysokości  subwencji  oświatowej            
i nie  wiemy  też, z  jakimi  oczekiwaniami ostatecznie zwróci  się do  gminy  Firma Lech-Drób         
i Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie. Przed sesją rozmawiał z Prezesem 
ZGK  Sp.  z  o.o.  w  Zalewie  i  w  związku  z  ogromnym  przewymiarowaniem  oczyszczalni 
ścieków w Półwsi i stratą obrotów jest bardzo trudna sytuacja, a jeszcze gmina oczekue od 
ZGK Sp. z o.o. w Zalewie, że zrobi za kredyt wodę do Jerzwałdu. Prezes ZGK Sp. z o.o.       
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w Zlewie Mirosław Stańczyk napisał do Burmistrza wniosek, aby zmniejszyć podatek który      
i  tak  płaci  mniejszy  niż  wszystkie  inne  podmioty.  Podatek  ustawowy  od  nieruchomości 
wynosi 2%, a ZGK Sp. z o.o. płaci 1%. Burmistrz otrzymał pismo od Prezesa, w którym prosi 
o  zerową  stawkę  podatku  od  nieruchomości,  bo  to  rzutuję  na  cenę  wody  i  kanalizacji.          
Ta zerowa stawka spowoduje, że kolejne 360.000,00 zł wpływów do budżetu gminy Zalewo 
zostaje utraconych. W związku z tym Burmistrz poprosił, aby radni nie używali argumentów, 
że  gmina  ma  niedoszacowane  wpływy  do  budżetu,  że  niczego  nie  będą  robili  i  nie  będą 
ruszali budżetu. Szanse, które są gmina Zalewo będzie wykorzystywała. Natomiast 
Burmistrz o korekcie budżetu będzie rozmawiał z radnymi w pierwszym kwartale 2016 roku 
tak  jak  o  tym  mówił  wcześniej.  W  dniu  dzisiejszym  sesja  poświęcona  jest  zupełnie  innym 
sprawą  chyba,  że  zostawia  się  drogi  w  takim  stanie,  jakim  są,  to  proszę  bardzo.  Mogą 
równiarkami jeździć bez końca jesienią, latem i wiosną natomiast rok temu radni uzgadniali 
inaczej, że będą wykonywać te drogi. 
 
Wobec braku dalszych pytań Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła                     
o przedstawienie projektu uchwały.     
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała projekt uchwały  
 

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

 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie.  
 
         Za  przyjęciem uchwały  głosowało  14  osób,  1  osoba była  przeciw,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz odczytała projekt uchwały  
 

 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2016r. 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie.  
 
         Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, 1 osoba była przeciw, 1 wstrzymała 
się od głosu. Uchwała została podjęta.  
 
 
Ad. 4 Sprawy różne.  
 
Przewodnicząca Rady  Iwona Pzrzyszek  poinformowała,  że  w  dniu dzisiejszym  rozmawiała     
z Panem Stanisławem Kasprzakiem i od jutra Pan Stanisław zaprasza wszystkich                
na lodowisko przy Ekomarinie, które będzie czynne dopóki będzie na dworze mróz.          
Przy  lodowisku  będzie  obsługa  WOPRU.  Przewodnicząca  oznajmiła,  że  od  jutra  ruszają 
również  bojery, na które przyjeżdża załoga z  Iławy ze swoim sprzętem.  Będzie możliwość 
nauki nie tylko teorii, ale i praktyki, czyli tzw. fruwania na lodzie. Następnie poinformowała, 
że ma dylemat, ponieważ w grudniu postanowiono, że na sesji w styczniu zostanie wybrany 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej.  Jeśli  nie  byłoby  takich  przesłanek  to  w  styczniu  nie 
przewiduje  żadnej  sesji  zwyczajnej.  Natomiast,  jeżeli  sesja  by  się  odbyła,  bo  byłaby  taka 
potrzeba to nie moglibyśmy dokonać wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej               
z  powodów  typowo  prywatnych.  Radna  Ewa  Nykołyszak  oraz  Radny  Mirosław  Czyszek 
byliby  nieobecni  na  sesji,  a  są  oni  Członkami  Komisji  Rewizyjnej  i  nie  byłoby  wszystkich 
Członków  Komisji.  W  związku  z  tym  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poprosiła 



8 
 

Członków Komisji Rewizyjnej, aby dokonać wyboru Członka i Przewodniczącego tej Komisji 
w lutym, aby na sesji był pełen skład Komisji Rewizyjnej. Na koniec Przewodnicząca Rady 
Iwona Parzyszek zapytała Członków Komisji Rewizyjnej czy wyrażają zgodę. 
 
Radny Mirosław Czyszek oznajmił, że wybór Przewodniczącego jest niezależny                   
od  nieobecności  Członków  Komisji  Rewizyjnej.  Wyboru  Przewodniczącego  dokonuje  cała 
rada.  
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poinformowała, że wyboru Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej wybiera się spośród pięciu Członków Komisji Rewizyjnej.  
 
Radny Mirosław Czyszek dodał, że jeżeli jest on Przewodniczącym komisji Rolnictwa to nie 
będzie Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poinformowała, że dobrze by było, aby na sesji był 
obecny  cały  skład  Komisji  Rewizyjnej,  ponieważ  Przewodniczącego  wybiera  się  z  całego 
składu  osobowego  Komisji  Rewizyjnej.  W  związku  z  tym  Przewodnicząca  chciałaby,  aby 
wszyscy  Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  byli  obecni  na  posiedzeniu  sesji.  Przewodnicząca 
dodała, że skonsultuje to z Radcą  Prawnym, ale jej zdaniem dobrze by było, aby wszyscy 
Członkowie Komisji Rewizyjnej byli obecni na sesji. 
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk oznajmił, że Rada Miejska w Zalewie przyjęła jego rezygnację 
z  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej.  W  tej  uchwale  nie  może  doczytać  się,  co  z  jego 
Członkostwem  w  Komisji  Rewizyjnej,  dlatego,  że  w  uchwale  wyraźnie  nie  jest  napisane,       
że  nie  chce być  on  być również Członkiem Komisji Rewizyjnej.  W  piśmie,  które  skierował     
do Rady Miejskiej w Zalewie było napisane, że chciałby należeć do Komisji Bezpieczeństwa 
w związku z tym zapytał czy będzie podjęta jakakolwiek decyzja. 
  
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poinformowała Radnego Tadeusza Kaczmarczyka, 
że  w  uchwale,  która  była  podjęta  na  ostatniej  sesji  był  §  2  odniesieniem  do  poprzedniej 
uchwały, w której  było napisane, że  nie jest Pan  Przewodniczącym ani Członkiem Komisji 
Rewizyjnej.  Na  najbliższej  sesji  zwyczajnej  będzie  podjęta  stosowna  uchwała,  w  której 
będzie Pan przypisany do Komisji, którą podał Pan w swoim piśmie.  
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk podziękował Przewodniczącej Rady Iwonie Parzyszek            
za  odpowiedź.  Następnie  oznajmił,  że  zgodnie  ze  Statutem  gminy  Zalewo  sesję  zwołuje 
Przewodniczący Rady, a jeżeli sesja dotyczy spraw budżetowych to 14 dni przed sesją radni 
muszą otrzymać materiały. On odebrał materiały wczoraj około godziny 14:30 i był on drugi 
czy materiały mają być 14 dni przed sesją czy 14 godzin przed. 
 
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  odpowiedział,  że  Statut  Gminy  Zalewo  mówi 
wyraźnie 14 dni w przypadku zwoływania sesji budżetowe,j a taka jest jedna w roku, kiedy 
Rada Miejska w Zalewie przyjmuje budżet na przyszły rok.    
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poinformowała, że sesja zwyczajna jest zwoływana 
na  7  dni  przed  sesją,  natomiast  sesja  nadzwyczajna  jest  zwoływana  w  ciągu  7  dni,  czyli 
może się zdarzyć przy sesji nadzwyczajnej, że materiały są do odbioru dzień przed sesją.  
 
Radny  Tadeusz  Kaczmarczyk  oznajmił,  że  Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  jest  dobrym 
mówcą, jest osobą, która ma dar przekonywania drugich osób. Ostatnio też jest on wielkim 
aktorem, ponieważ to, co na ostatniej sesji nadzwyczajnej w stosunku do niego 
odpowiedział,  kiedy  zapytał  o  drogi.  Burmistrz  odegrał  swą  odpowiedź  kilkusekundowym 
milczeniem,  a  później  skierował  go  do  Sprawozdania  z  działalności  Burmistrza  Zalewa. 
Radny źle to odczuł, ponieważ Burmistrz nie czytał w całości na sesji w dniu                         
16 grudnia 2015r. całego sprawozdania, ponieważ bardzo dużo było informacji. 
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Sprawozdanie to radni otrzymali w dniu Sesji, więc kiedy mieli się z tym zapoznać. Radny 
Tadeusz  Kaczmarczyk  oznajmił,  że  Burmistrz  zwrócił  się  do  niego  z  pretensjami,  więc 
poprosił go o trochę szacunku ze względu na jego wiek.  
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński odpowiedział, że kwestia szacunku nie jest kwestią wieku. 
Burmistrz  także  poprosił  radnego  o  ten  szacunek.  Po  czym  poprosił  radnego  Tadeusza 
Kaczmarczyka, aby nie oceniał jego wystąpień, że są one aktorskie czy też inne. Burmistrz 
oznajmił,  że  mówi tak  jak  w  pewnym  momencie  czuje  i  uważa  i tak  też odpowiada                 
na pytania.  Także nie sądzi, aby Rada Miejska zarzuciła mu kiedykolwiek brak szacunku do 
kogokolwiek to samo tyczy się urzędników. W związku z tym poprosił, aby ważyć słowa, jeśli 
kogoś się ocenia. Myśli, że zawsze należy zacząć od siebie i analizować swoje wystąpienia. 
Burmistrz oznajmił Radnemu Tadeuszowi Kaczmarczykowi, że przez ani sekundę                          
w  wystąpieniach jego  do radnego nie było jakiegokolwiek  cienia złośliwości.  Ma on prawo 
niekiedy być poirytowany, jeśli po raz kolejny słyszy to samo pytanie i za to ma do siebie 
pretensję,  bo  będzie  chyba  musiał  jeszcze  dłużej  myśleć  przed  udzieleniem  jakiejkolwiek 
odpowiedzi. Następnie Burmistrz oznajmił, że drogi, o które pytał radny Tadeusz 
Kaczmarczyk są w sprawozdaniu z działalności Burmistrza.    
 
Radny Tadeusz Kaczmarczyk oznajmił, że zgadza się, ponieważ Burmistrz miał rację drogi   
te są w sprawozdaniu.  
 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  oznajmił,  że  nie  grał  tylko  mówił prawdę.  Następnie 
poinformował, że po sesji zaprasza radnego Mirosława Czyszka z zainteresowanymi 
radnymi  na  spotkanie  z  udziałem  Pani  Anny  Grzeszczak  i  Pana  Jana  Michalewskiego 
odnośnie  dróg.  Żadna  z  podjętej  decyzji  nie  była  oparta  o  inne  kryteria  niż  merytoryczne       
w zawiązku, z czym obecność Burmistrza na roboczym spotkaniu jest niepotrzebna. 
Burmistrz dodał, że w chwili obecnej czekają na niego w gabinecie goście a jeszcze musi 
zadzwonić  do  Powiatu  Iławskiego  w  sprawie  decyzji  dotyczącej  odbudowy  Lech-Drobu.        
W związku z tym poprosił, aby radni wyjaśnili kwestie dróg z merytorycznymi pracownikami     
i jeśli będą mieli merytoryczne uwagi, że decyzje zostały źle podjęte to prosi o takie sygnały.  
Na  koniec  Burmistrz  oznajmił,  że  staraniami  Pani  Dyrektor  Miejsko-Gminnego  Centrum 
Kultury w Zalewie Fryderyki Małachowskiej dnia 29 stycznia 2016 r. o godz. 17:00                 
w  Miejsko-Gminnym  Centrum  Kultury  w  Zalewie  odbędzie  się  koncert  noworoczny  Aloszy 
Awdiejewa  z  zespołem.  Będzie  to  bezpłatny  półtoragodzinny  występ,  na  który  Burmistrz 
zaprosił również wszystkich radnych wraz z osobami towarzyszącymi. Ze względu                       
na  ograniczoną  liczbę  miejsc  w  Miejsko-Gminnym  Centrum  Kultury  w  Zalewie  może  się 
zmieścić  200 osób.  Burmistrz  poprosił  radnych,  aby  zgłaszali  swą  obecność  na  koncercie      
u pracownika obsługującego Radę Miejską w Zalewie.         
 
 Ad 5. Zamknięcie obrad. 
 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  zamknęła  
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie.  
 
 
  Protokołowała:                                                                                                Przewodnicząca Rady Miejskiej                  
   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 
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