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OR.0002.2.2016  
 
 
 

PROTOKÓŁ Nr XXI/16 
 z XXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie 

z dnia 17 lutego 2016 r. 
od godz. 11.00 do godz. 13.05 

 
 
 

Proponowany porządek obrad 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
 

2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 

3. Przyjęcie protokołu z XVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 16 grudnia 2015 r. 
 

4. Przyjęcie protokołu z XVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 29 grudnia 2015 r. 
 

5. Przyjęcie protokołu z XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 5 stycznia 2016 r. 
 

6. Przyjęcie protokołu z XX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 29 stycznia 2016 r. 
 

7. Odczytanie  sprawozdania  z  wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie   
za 2015 rok. 
 

8. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2015 rok. 
 

9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc grudzień 2015r.                                            
i styczeń 2016r.  przez komisje stałe: Komisj ę Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej                      
i Planowania,  Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej 
i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług. 
 

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

11. Wnioski i zapytania Radnych. 
 

12.  Podjęcie 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., 
 

3) w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę   i  zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo, 

 
 

4) w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze     
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  oraz trybu ich pobierania, 
 

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia                           
28 listopada 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji          
Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji,  

 
 

6) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz dokonania wyboru 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 
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7) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowych 
stanowiących  własność  Gminy  Zalewo  na  rzecz  Skarbu  Państwa  –  Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Susz, 
 
 

8) w  sprawie wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gmin ę  Zalewo  do zasobu  mienia 
komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka 
Nr 27/4, położona w obrębie Wielowieś, 
 

9) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 32/2, położona w obrębie           
Zalewo nr 2, 
 

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym gruntu oznaczonego 
numerem ewidencyjnym jako działka Nr 53/2, położona w obrębie Jerzwałd,          
gmina Zalewo, zabudowanego budynkiem stanowiącym własność osoby fizycznej. 

 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
         14. Sprawy różne. 
         15. Zamknięcie obrad.  
                  

 
 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady  XXI  zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  otworzyła  o  godzinie  11.00  Iwona 
Parzyszek  Przewodnicząca  Rady  Miejskiej  w  Zalewie.  Powitała  Burmistrza  Zalewa,  Panią 
Sekretarz,  Panią  Skarbnik,  kierowników  jednostek  organizacyjnych  gminy,  pracowników 
Urzędu, Radnych, Przewodniczących Osiedli, Sołtysów, Radnego Powiatowego, Kierownika 
Posterunku Policji w Zalewie, nowego Sołtysa Sołectwa Jaśkowo Panią Jadwigę 
Petrykowską, Pana Karola Jacuńskiego – Prezesa Zarządu Okręgu Związków Kombatantów 
Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Olsztynie,  Prezesa  Iławskiego  Koła  Polskiego  Związku  Byłych 
Więźniów  Politycznych  Hitlerowskich  Więzień  i  Obozów  Koncentracyjnych,  Pana  Henryka 
Zawadkę  –  ppor.  Wojska  Polskiego  w  stanie  spoczynku,  w-ce  Prezesa  Iławskiego  Koła 
Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych oraz Księdza Stanisława Gajewskiego – proboszcza parafii pod 
wezwaniem Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Zalewie.              
 
Następnie Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek oddała głos Panu Karolowi Jacu ńskiemu 
- Prezesowi Zarządu Okręgu Związków Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie, 
Prezesowi Iławskiego Koła Polskiego Zwi ązku Byłych Wi ęźniów Politycznych Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych. 
 
O godz. 11:10 na posiedzenie Sesji przybył Radny Mirosław Czyszek. 
 
Prezes  Zarządu  Okręgu  Związków  Kombatantów  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  Olsztynie, 
Prezes  Iławskiego  Koła  Polskiego  Związku  Byłych  Więźniów  Politycznych  Hitlerowskich 
Więzień i Obozów Koncentracyjnych – Karol Jacuński poinformował, że przypadł mu 
zaszczyt  wręczenia  trzech  dyplomów  dla  trzech  zasłużonych  osób,  które  były  wywołane 
zaakcentowaniem 70 rocznicy zwyci ęstwa Sprzymierzonych Nad Hitlerowskim Okupantem. 
Następnie odczytał i wręczył dyplom o takiej samej treści dla Burmistrza Zalewa             
Marka Żylińskiego oraz Księdza Stanisława Gajewskiego proboszcza parafii pod wezwaniem        
Św.  Jana  Apostoła  i  Ewangelisty  w  Zalewie.  (  Załącznik  nr  1  do  niniejszego  protokołu).        
Po  czym  odczytał  i  wręczył  dyplom  dla  Pana  Henryka  Zawadki  –  ppor. Wojska  Polskiego      
w  stanie  spoczynku,  w-ce  Prezesa  Iławskiego  Koła  Polskiego  Związku  Byłych  Więźniów 
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Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. (Załącznik nr 2                  
do niniejszego protokołu). 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek o godzinie 11:13 ogłosiła przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 11:20.  
 
 
 

Ad 2.  Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek stwierdziła, że na sali znajduje 
się  15  Radnych,  co  stanowi  kworum  niezbędne  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał. 
(Lista obecności Radnych na sesji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). 
Następnie zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 11               
w  sprawie  dokonania  zmiany  w    treści  uchwały    NR  XIII/101/11  Rady Miejskiej  w  Zalewie        
z  dnia  21  września  2011  r,  w  sprawie  poboru  podatków  w  drodze  inkasa,  okre ślenia 
inkasentów  i  wynagrodzenia  za  inkaso  oraz  projektu  uchwały  nr  12  zmieniający  Uchwałę     
Nr  VII/49/15  Rady  Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  25  marca  2015r.  w  sprawie  zatwierdzenia 
Planu Odnowy Miejscowości Urowo na lata 2015 – 2022. 
 
W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  zmian  do  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady 
Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.    

 
Za przyjęciem porządku obrad wraz z zaproponowanymi zmianami głosowało                      
15  radnych,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosu.  Porządek  obrad 
został przyjęty. 
 
Po zmianach porządek obrad wyglądał następująco: 
 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
 

2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 

3. Przyjęcie protokołu z XVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 16 grudnia 2015 r. 
 

4. Przyjęcie protokołu z XVIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 29 grudnia 2015 r. 
 

5. Przyjęcie protokołu z XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 5 stycznia 2016 r. 
 

6. Przyjęcie protokołu z XX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 29 stycznia 2016 r. 
 

7. Odczytanie  sprawozdania  z  wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie   
za 2015 rok. 
 

8. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2015 rok. 
 

9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc grudzień 2015r.                           
i styczeń 2016r.  przez komisje stałe: Komisj ę Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw 
Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej                      
i Planowania,  Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej 
i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług. 
 

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

11. Wnioski i zapytania Radnych. 



4 
 

 
 

12.  Podjęcie 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., 
 

3) w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę   i  zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo, 

 
 

4) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatno ści za usługi opiekuńcze     
i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat  oraz trybu ich pobierania, 

 

5) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia                           
28 listopada 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji          
Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji, 

 
 

6) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz dokonania 
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

 

7) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  nieruchomo ści  gruntowych 
stanowiących  własność  Gminy  Zalewo  na  rzecz  Skarbu  Państwa  –  Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Susz, 

 
 

8) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Zalewo  do  zasobu  mienia 
komunalnego nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów  jako 
działka Nr 27/4, położona w obrębie Wielowieś, 

 

9) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów  jako działka Nr 32/2, położona w obrębie           
Zalewo nr 2, 

 

10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym gruntu oznaczonego 
numerem ewidencyjnym jako działka Nr 53/2, położona w obrębie Jerzwałd,          
gmina Zalewo, zabudowanego budynkiem stanowiącym własność osoby fizycznej, 
 

11) w  sprawie  dokonania  zmiany  w    treści  uchwały    NR  XIII/101/11  Rady  Miejskiej            
w Zalewie z dnia 21 wrze śnia 2011 r, w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, 
 

12) zmieniająca Uchwałę Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 marca 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Urowo na lata 2015 – 2022. 

 

13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
         14. Sprawy różne. 
         15. Zamknięcie obrad. 
 
 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                       
z  dnia 16 grudnia 2015 r. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała, że  zapoznała  się  z  protokołem  
z Sesji, który wyło żony był do wgl ądu w Biurze Rady i, że odzwierciedla on przebieg Sesji. 
Następnie   poddała  go  pod  głosowanie  bez   odczytywania.  Za   przyj ęciem   protokołu   
z  XVII zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie z  dnia 16 grudnia 2015 r. głosowało   
15 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty. 
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Ad.  4.  Przyjęcie  protokołu  z  XVIII  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie                                  
z  dnia 29 grudnia 2015 r. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała, że  zapoznała  się  z  protokołem  
z Sesji, który wyło żony był do wgl ądu w Biurze Rady i, że odzwierciedla on przebieg Sesji. 
Następnie   poddała  go  pod  głosowanie  bez   odczytywania.  Za   przyj ęciem   protokołu   
z    XVIII  nadzwyczajnej    Sesji    Rady    Miejskiej    w    Zalewie  z    dnia  29  grudnia  2015  r. 
głosowało 15 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.                
Protokół został przyjęty. 
 
 
Ad. 5. Przyjęcie protokołu z XIX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 5 stycznia 2016 r. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała, że  zapoznała  się  z  protokołem  
z Sesji, który wyło żony był do wgl ądu w Biurze Rady i, że odzwierciedla on przebieg Sesji. 
Następnie   poddała  go  pod  głosowanie  bez   odczytywania.  Za   przyj ęciem   protokołu   
z  XIX nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie z  dnia 5 stycznia 2016 r. głosowało 
15 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty. 
 
 
Ad. 6. Przyjęcie protokołu z XX nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 29 stycznia 2016 r. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała, że  zapoznała  się  z  protokołem  
z Sesji, który wyło żony był do wgl ądu w Biurze Rady i, że odzwierciedla on przebieg Sesji. 
Następnie   poddała  go  pod  głosowanie  bez   odczytywania.  Za   przyj ęciem   protokołu   
z  XX nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie z  dnia 29 stycznia 2016 r. głosowało 
15 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty. 
 
 
Ad. 7. Odczytanie  sprawozdania  z  wykonania  planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie 
za 2015 rok. 
 
Przewodnicząca    Rady  Miejskiej    w    Zalewie  Iwona    Parzyszek    odczytała    sprawozdanie        
z wykonania planu pracy Rady Miejskiej w Zalewie za 2015 r. ( Załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu).    
 
 
Ad. 8. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2015 rok. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poprosiła  Przewodniczącego  Komisji  Rolnictwa, 
Handlu i Usług Mirosława Czyszka o odczytanie sprawozdania. 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Mirosław Czyszek odczytał sprawozdanie 
z wykonania planu pracy komisji za 2015 r. ( Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu ). 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła Przewodniczącego Komisji 
Bezpieczeństwa  Publicznego,  Ochrony  Przeciwpożarowej  i  Ochrony Środowiska  Andrzeja 
Małachowskiego o odczytanie sprawozdania. 
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Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony 
Środowiska Andrzej Małachowski odczytał sprawozdanie z wykonania planu pracy komisji za 
2015 r. ( Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu ). 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła Przewodniczącą Komisji Zdrowia, 
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Zofię Witkowską o odczytanie sprawozdania. 
 
Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych  Zofia  Witkowska 
odczytała  sprawozdanie  z  wykonania  planu  pracy  komisji  za  2015  r.  (  Zał ącznik  nr  7            
do niniejszego protokołu ). 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła Przewodniczącego Komisji Budżetu, 
Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania Jan Lichacza o odczytanie sprawozdania. 
 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  i  Planowania  Jan 
Lichacz odczytał sprawozdanie z wykonania planu pracy komisji za 2015 r. ( Zał ącznik nr 8 
do niniejszego protokołu ). 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła Wiceprzewodnicz ącą  Komisji Rewizyjnej 
Ewę Nykołyszak o odczytanie sprawozdania. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Nykołyszak odczytała sprawozdanie                 
z wykonania planu pracy komisji za 2015 r. ( Załącznik nr 9 do niniejszego protokołu ). 
 
 

 

Ad. 9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc grudzień 2015r.                                            
i  styczeń  2016r.    przez  komisje  stałe:  Komisję  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw 
Społecznych, Komisję Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej                                
i Planowania,  Komisję Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej           
i Ochrony Środowiska oraz Komisję Rolnictwa, Handlu i Usług. 
 
 

Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych    Zofia Witkowska 
przedstawiła informację o tematach zrealizowanych przez komisję w miesiącu              
grudniu 2015 r. (Załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Finansów,  Aktywizacji  Gospodarczej  i  Planowania  Jan 
Lichacz przedstawił informację o tematach zrealizowanych przez komisję w miesiącu    
grudniu 2015 r. (Załącznik nr 11 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony 
Środowiska  Andrzej  Małachowski  przedstawił  informację  o tematach  zrealizowanych  przez 
komisję w miesiącu grudniu 2015 r. (Załącznik nr 12 do niniejszego protokołu). 
 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Handlu i Usług Mirosław Czyszek przedstawił informacj ę 
o  tematach  zrealizowanych  przez  komisję  w  miesiącu  grudniu  2015  r.  i  styczniu  2016  r. 
(Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu). 
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Ad.  10.  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 

Sprawozdanie  obejmujące  okres  od  17  grudnia  2015r.  do  17  lutego  2016r.  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 14 do niniejszego protokołu). 
 
 
Ad. 11. Wnioski i zapytania Radnych.                 
 

Radna  Zofia  Witkowska  korzystając  z  okazji, że  na  sesji  obecny  był  Radny  Powiatowy 
Jarosław  Piechotka  poprosiła  go,  aby  Radni  Powiatowi  wstawili  się  do  Powiatu  Iławskiego      
o drogi powiatowe znajdujące się w gminie Zalewo. W trakcie ostatniej rozmowy z Radnymi 
Powiatowymi  Radna  prosiła  ich,  aby  Zarz ąd  Dróg  Powiatowych  w  Iławie  zorganizował 
objazdową  komisję  na  terenie  miasta  Zalewa.  Radna  chciałaby  uczestniczyć  w  objeździe      
tej komisji by mogła pokazać jak wyglądają drogi w środku miasta. Bardzo żenują                  
ją w szczególno ści drogi na ul. Sienkiewicza i ul. Traugutta, które s ą drogami powiatowymi      
i  wymagają  dużego  zainteresowania  ze  strony  Radnych  oraz  powiatu.  Następnie  Radna 
Zofia  Witkowska  zapytała  Radnego  Powiatowego  Jarosława  Piechotkę,  co  w  tej  sprawie 
Radni  Powiatowi  robią  i  jakie  poczynania  zostały  dokonane.  Na  koniec  Radna  oznajmiła,      
że ma nadzieję, że remont tych dróg nastąpi w tym roku.          
 
 
Ad 12. Podjęcie 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 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  14  osób,  nikt  nie  był  przeciw,  1  osoba 
wstrzymała 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. 
 

 

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

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  14  osób,  nikt  nie  był  przeciw,  1  osoba 
wstrzymała się od głosu. Uchwała została podjęta. 
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Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały   
 
3) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo, 
 
Następnie  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  oznajmił, że  radni  wraz  z  projektem 
uchwały otrzymali wniosek Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o. o.                  
w  Zalewie Mirosława Stańczyka o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  w  wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zalewo, czyli tzw. taryfę                 
oraz uzasadnienie do wniosku. Sprawy te były procedowane na posiedzeniach komisji. 
 
Burmistrz  Zalewa  Marek Żyliński  poinformował, że  do  zadań  Burmistrza  Zalewa  należało 
przeanalizowanie wniosku, złożonego przez Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki 
z o.o. w Zalewie Mirosława Stańczyka do Urzędu Miejskiego w Zalewie w dniu                     
19  stycznia  2016  r.  Po  analizie  prawnej  Burmistrz  uznał, że  wniosek  ten  jest  zgodny               
z prawem, więc skierował go do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zalewie Iwony 
Parzyszek.  W  miedzy  czasie  przeanalizował  wraz  z  Prezesem  Mirosławem  Stańczykiem 
skutki  społeczno-ekonomiczne  propozycji  wniosku  o  zatwierdzenie  taryf  dla  zbiorowego 
zaopatrzenia  w  wodę   i  zbiorowego  odprowadzania ścieków  na  terenie  Gminy  Zalewo. 
Głównym  problemem  jest  konieczność  i  wielkość  nakładów  inwestycyjnych,  jakie  należy 
ponieść w 2016 roku i latach następnych. Nakłady te związane są z podstawową 
infrastrukturą,  czyli  wodą  i  kanalizacją.  Drugą  sprawą  jest  kondycja  Zakładu  Gospodarki 
Komunalnej Spółki z o.o. w Zalewie, którą dokładnie przeanalizowano na wspólnym 
posiedzeniu z Radą Nadzorczą, Zarządem oraz Panią Skarbnik Aliną Błażewicz.      
Tąpniecie  i  katastrofa  związana  z  pożarem  Zakładu  Drobiarskiego  Lech-Drób  w  Zalewie 
spowodowała, że ten rok oraz nast ępny będzie dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki  
z o.o. w Zalewie bardzo trudny ekonomicznie. Głównym powodem jest to, że 80% obrotów 
gospodarczych związanych z gospodarką wodno-kanalizacyjną związana jest wprost             
z  oczyszczalnią ścieków  w  Półwsi.  To  są  obroty,  które  znikają  na  skutek  zatrzymania 
produkcji w Zakładzie Drobiarskim Lech-Drób w Zalewie. Jest to bardzo powa żne wyzwanie 
dla spółki prawa handlowego, jakim jest ZGK Sp. z o.o. w Zalewie, poniewa ż spółka posiada 
określone przepisy, wska źniki płynności finansowej, kondycji ekonomicznej spółki i bilansu. 
Tu bardzo długo dyskutowano z Radą Nadzorczą i księgowością Zarządu Spółki                 
jak to wszystko poukłada ć. Wydaje im si ę, że  znaleziono konsensus, aby ten ci ężki okres 
wspólnie  przetrwać.  Taryfy  zwiększające  w  określonych  grupach  zbiorowe  zaopatrzenie        
w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków powoduje zwyżkę wpływów o około 50.000,00 zł 
-  60.000,00  zł,  która  w  pewnym  sensie  bilansuje  oszczędności  w  poborze  wody  przez 
odbiorców wód komunalnych.         
 
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z o.o. w Zalewie Mirosław Stańczyk oznajmił, 
że od 1 kwietnia 2016 r. taryfa zakłada podwy żkę w wysoko ści 10% na wodzie i ściekach. 
Bardzo  poważnie  brzmi  te,  10%  ale  po  przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca  podwyżka          
ta wynosi biorąc pod uwagę średnie zużycie wody około 1,00 zł miesięcznie za wodę i ścieki. 
Powodem  podwyżki  są  inwestycje  zarówno  dotyczące  rozbudowy  sieci  jak  i  modernizacja 
infrastruktury,  która  generuje  znaczne  koszty.  Koszty  te  nie  mają  przeliczenia  na  wpływy 
zakładu.  Teren  gminy  Zalewo  jest  o  bardzo  małym  zaludnieniu,  a  inwestycje  komunalne        
są  i wynosz ą setki tysi ęcy, a nawet miliony złotych. Koszty utrzymania s ą bardzo wysokie 
natomiast przeliczając wpływy nie pokrywają one bieżących kosztów utrzymania. Na terenie 
gminy Zalewo s ą jeszcze takie miejscowo ści, które do dnia dzisiejszego nie maj ą bieżącej 
wody w kranach. Podstawowym czynnikiem, który wpływa na podwy żkę jest tragedia, która 
miała miejsce jesienią ubiegłego roku tj. pożar Zakładu Drobiarskiego Lech-Drób                   
w Zalewie. Zakład Drobiarski Lech-Drób w Zalewie, który był głównym kontrahentem                
i głównym dostawcą ścieków na oczyszczalnię spłoną i przerwał produkcję. Przychody spółki 
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spadły  dramatycznie,  a  koszty  utrzymania  oczyszczalni  i  całej  kanalizacji  są  praktycznie        
na niezmienionej wysokości. Podwyżka 10% została ustalona na granicy utrzymania 
infrastruktury w przyszłym roku. Na koniec Prezes oznajmił, że brał pod uwagę                      
to, że w przyszłym roku Zakład Drobiarski Lech-Drób w Zalewie wznowi produkcję.         
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za  przyjęciem  uchwały  głosowało  12  osób,  1  osoba  była  przeciw,  2  osoby 
wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały   
 
4) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi 

opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  z wyłączeniem  specjalistycznych 
usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich 
pobierania, 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek o godzinie 12:05 ogłosiła przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 12:20. 
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 
5) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/14 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia                           

28  listopada  2014  r.  w  sprawie  powołania  składów  osobowych  stałych  komisji          
Rady Miejskiej w Zalewie oraz dokonania wyboru przewodniczących tych komisji, 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały   
 
6) w  sprawie  uzupełnienia  składu  osobowego  Komisji  Rewizyjnej  oraz  dokonania 

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  
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Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o składanie kandydatur do składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka do składu osobowego Komisji Rewizyjnej 
zaproponował kandydaturę Radnego Andrzeja Małachowskiego, który skutecznie pełni 
funkcję Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony 
Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska.  
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek zapytała Radnego Andrzeja Małachowskiego        
czy wyraża zgodę.  
 
Radny Andrzej Małachowski wyraził zgodę.  
 
Radna Zofia Witkowska do składu osobowego Komisji Rewizyjnej zaproponowała 
kandydaturę Radnego Jana Gala. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek zapytała Radnego Jana Gala czy wyraża zgodę.  
 
Radny Jan Gal wyraził zgodę.  
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała  pod  głosowanie  kandydaturę  Radnego 
Andrzeja Małachowskiego na członka Komisji Rewizyjnej.  
 
Za  kandydaturą  Radnego  Andrzeja  Małachowskiego  na  członka  Komisji  Rewizyjnej 
głosowało 6 radnych. 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała go pod głosowanie kandydatur ę 
Radnego Jana Gala na członka Komisji Rewizyjnej.  
 
Za kandydaturą Radnego Jana Gala na członka Komisji Rewizyjnej głosowało                
8 radnych. 
 
Radny Andrzej Małachowski nie wziął udziału w głosowaniu. Głosowało 14 Radnych.  
 
Na członka Komisji Rewizyjnej wybrano Radnego Jana Gala.  
 
Następnie Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła Radnych, aby ze składu 
pięcioosobowej Komisji Rewizyjnej wybrali Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.   
 
Radna Ewa Nykołyszak na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zaproponowała 
kandydaturę Radnego Krzysztofa Gawrysia. 
 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek zapytała Radnego Krzysztofa Gawrysia czy wyra ża 
zgodę.  
 

Radny Krzysztof Gawryś wyraził zgodę.  
 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. 
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Wobec tego Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie kandydaturę Radnego 
Krzysztofa Gawrysia na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.   
 

Za kandydaturą Radnego Krzysztofa Gawrysia na Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej  głosowało  15  radnych,    nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie  wstrzymał  się  od 
głosu. 
 

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Radny Krzysztof Gawryś. 
 

Na koniec Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek odczytała uzupełniony projekt uchwały w 
sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz dokonania wyboru 
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
     
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 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 Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
przedstawił projekt uchwały  
 

7) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  darowizny  nieruchomości  gruntowych 
stanowiących własność Gminy Zalewo na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Susz, 

 

Następnie Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan 
Michalewski  poinformował, że  wcześniej  gmina  Zalewo  przekazała  dla  Nadleśnictwa  Susz 
darowiznę  na  drogę  od  skrętu  do  Nadleśniczówki  w  Witoszewie  do  zakończenia  jeziora 
Witoszewskiego  po  to,  aby  Nadleśnictwo  Susz  mogło  tą  drogę  poprawić.  W  tej  chwili 
Nadleśnictwo  Susz  chce  poprawić  drogę  od  fragmentu  przekazanego  wcześniej  do  drogi 
skręcającej  na  Bądze  tj.  do  drogi  brukowej,  która  znajduje  się  za  Jerzwałdem  w  kierunku 
leśnym  na  Bądze.  Nadleśnictwo  chce  drogę  tę  poprawić,  a że  nie  może  tego  zrobić  na 
gruntach obcych, dlatego też jest ta darowizna.      
 

Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka zapytał, czy chodzi tu o drog ę, która prowadzi od 
miejscowości Jerzwałd tj. od bruku po skosie do posesji lecznicy dla zwierząt a nie do jeziora 
Witoszewskiego.  
 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
odpowiedział, że pierwszy odcinek był od zako ńczenia zabudowań w Witoszewie do skr ętu 
do leśniczówki w Witoszewie. Natomiast drugi od tzw. świńskiej wólki aż do bruku na Bądze.     
 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 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.  
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
przedstawił projekt uchwały  
 
8) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nabycie  przez  Gminę  Zalewo  do  zasobu  mienia 

komunalnego  nieruchomości  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym  gruntów,    jako 
działka Nr 27/4, położona w obrębie Wielowieś, 

 
Następnie Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan 
Michalewski poinformował, że na podstawie porozumienia na gruncie osoby fizycznej 
wybudowano  przystanek  PKS.  W  tej  chwili  grunt  ten  jest  wykupywany  by  sformalizować 
stosunek prawny łączący gminę Zalewo z osobą fizyczną i posadowionym przystankiem.   
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 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 Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
przedstawił projekt uchwały  
 
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej 

numerem ewidencyjnym gruntów,  jako działka Nr 32/2, położona w obrębie      
Zalewo nr 2, 

 
Następnie Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan 
Michalewski  poinformował, że  uchwała  dotyczy  terenu  oznaczonego  kolorem  czerwonym       
( załącznik nr 15 do niniejszego protokołu). Jest to teren na ul. 29 stycznia gdzie obecnie 
znajduje się myjnia samochodowa. Jest to sprzedaż działki na poprawę zasad 
gospodarowania przyległej nieruchomości.     
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 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 Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski 
przedstawił projekt uchwały  
 
10) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym gruntu 

oznaczonego  numerem  ewidencyjnym,  jako  działka  Nr  53/2,  położona  w  obrębie 
Jerzwałd, gmina Zalewo, zabudowanego budynkiem stanowiącym własność     
osoby fizycznej, 
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Następnie Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan 
Michalewski poinformował, że uchwała dotyczy unormowania stanu prawnego 
nieruchomości  położonej  w  Jerzwałdzie  przy  drodze  prowadzącej  do  Witoszewa.  Jest  to 
mała działka a grunty przyległe stanowią własność tej samej osoby.   
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały  
 
11) w  sprawie  dokonania  zmiany  w    treści  uchwały    NR  XIII/101/11  Rady  Miejskiej                 

w Zalewie z dnia 21 września 2011 r, w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, 
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 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 Rozwoju Lokalnego Anna Grzeszczak przedstawiła projekt uchwały  
 
12) zmieniająca Uchwałę Nr VII/49/15 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 25 marca 2015 r.  

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Urowo na lata 2015 – 2022. 
 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
 
Ad. 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
 
Radny Powiatowy Jarosław Piechotka poinformował, że dwie kadencje wcześniej                
był Radnym Rady Miejskiej w Zalewie i nie pami ęta sytuacji takiej, jaka jest w tej kadencji. 
Współpraca pomiędzy Radnymi Rady Miejskiej w Zalewie a Radnymi Powiatowymi              
jest  w  końcu  pracą  w  miarę  normalną,  ponieważ  są  pewne  zapytania,  które  go  cieszą. 
Wcześniej takiej współpracy i rozmów nie było, wi ęc Radny Powiatowy cieszy si ę, że każda 
informacja z każdej strony będzie na tyle zadawalaj ąca w dwie strony, że wiadomo będzie,    
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co się będzie dziać w gminie czy powiecie. Zawsze stara si ę wejść na sesję i usiąść gdzieś   
z boku, ale cieszy go fakt, że Radni szukają na sesjach Radnych Powiatowych. Jest ich nie 
dwóch,  ale  trzech  włącznie  z  Panią  Sekretarz  Krystyną  Milczarek, która  wie,  co  się  dzieje       
na  sesjach  Rady  Powiatu  Iławskiego.  Następnie  Radny  Powiatowy  Jarosław  Piechotka 
poinformował, że jeśli chodzi o drogę na ul. Sienkiewicza i ul. Traugutta to tak jak rozmawiał 
na  sesji  w  grudniu  nie  był  do  końca świadomy  tego, że  droga  prowadząca  do  starego 
ośrodka zdrowia jest drog ą powiatową. Po sesji rozmawiał zarówno z Dyrektorem Zarz ądu 
Dróg Powiatowych w Iławie Lechem Tatarkiem oraz Wicestarost ą, który jest odpowiedzialny          
za drogi. Na 2016 rok droga nie jest uj ęta w bud żecie, jako remont, poniewa ż w bud żecie      
są tylko i wyłącznie ujęte podsypki i wyrównania w miar ę oszczędności. Jarosław Piechotka 
oznajmił, że napisał wniosek o to, że gdy tylko pojawią się jakiekolwiek oszczędności, które 
mogą pozostać z inwestycji to, aby w pierwszej kolejno ści wykonać ul. Traugutta przy małej 
szkole. To, co na tej drodze znajduje si ę to koleiny i wyrwy, które s ą w opłakanym stanie.     
Radny  ma świadomość  tego, że  do  niego  oraz  Urzędu  Miejskiego  w  Zalewie  dzwonią 
mieszkańcy i pytają o te drogi. Ma on nadzieję, że drogi te zostaną zrobione. Wie on również  
jedno, że  jako  Radny  Powiatowy  na  tyle  stara  się  swój  mandat  wypełniać, że  doskonale 
wszyscy  wiedzą, że  w  zeszłym  roku  został  wykonany  odcinek  drogi  do  Bajd. W  tym  roku 
odcinek ten ma zosta ć dokończony o ile zasoby finansowe pozwol ą na poprawienie dalszej  
części drogi. Radny nie ukrywa, że bardzo mocno anga żuje się w to, aby droga z Zalewa      
do Kupina została poprawiona a nawet w przyszło ści żeby powstał przy tej drodze chodnik. 
Patrząc na to jak mieszkańcy Kupina idą w stronę Zalewa na zakupy czy nawet do ko ścioła 
jest na tej drodze bardzo niebezpiecznie. Taka walka kiedyś toczyła się o chodnik na Osiedle 
Wileńskie i zostało to wywalczone, teraz wszyscy mieszkańcy są z tego zadowoleni. 
Odnośnie dróg powiatowych kiedy ś na sesji zapytała go Radna Ewa Nykołyszak o chodnik                                                                                                                               
w Urowie, na który napisała wniosek. W planach na 2017 rok jest kontynuacja budowy drogi 
Tynwałd  –  Urowo  w  kierunku  do  Boreczna.  Radny  ma świadomość  tego, że  programy 
zewnętrzne  na  drogi  już  ruszają  i  jeśli  będą środki  z  Unii  Europejskiej  to  Powiat  Iławski      
chce  aplikować  o  tę  drogę  i ją  zrobić. W bud żecie  są  zaplanowane  niewielkie środki, jeśli 
chodzi  o  dokumentacje.  Dokumentacja  ta  dotyczy  między  innymi  drogi  w  Urowo  a  także 
kontynuacji drogi Olbrachtówko w stronę Zalewa przez Dobrzyki, o którą walczą.             
Radni  Powiatowi,  jako  gmina  Zalewo,  czego  mogą żądać  z  powiatu?  W  gminie  Zalewo         
nie  ma żadnych  jednostek  typu  szkoły średnie  itd.  tylko  są  drogi.  Radny  ma świadomość 
tego, że są to trudne rozmowy. Nie jest to takie łatwe cho ćby chciał, aby był jak najlepszy 
porządek.  Radnych  Powiatowych  w  Powiecie  Iławskim  jest  21  i  ka żdy  z  nich  chciałby             
z  budżetu  coś  dla  siebie  wziąć.  Na  ile  jest  to  możliwe  ile  razem  z  Radnym  Mariuszem 
Kupczyńskim i Radną Krystyną Milczarek wykorzystają na gminę Zalewo ma nadzieję, że jak 
najwięcej. Radny poinformował, że Radna Ewa Nykołyszak oraz Halina Krajnik zrobiły jeden 
ruch  a  mianowicie  napisały  wnioski  z  Sołectw, że  należy  drogi  czy  chodniki  wykonać, 
ponieważ  w  skazanych  przez  nie  miejscach  istnieje  niebezpieczeństwo  a  dla  Powiatu  jest     
to  już  sygnał.  Na  koniec  Radny  dodał, że  w  2016  roku  na  pewno  b ędzie  wykonana 
kontynuacja  drogi  do  Bajd  i  pewien  odcinek  drogi  w  Kupinie.  Jak  będzie  dalej  to  wszyscy    
się przekonają.      
   
Następnie Jarosław Piechotka,  jako  Trener  Piechotka  TEAM poinformował, że trenuje          
od  bardzo  długiego  czasu  tj.  20  lat  kick  boxing  w  Zalewie.  Trenuje  dzieci  w  wieku  od  9         
do 12 lat. W tej chwili  ma pi ęciu kadrowiczów  Polski. W grudniu 2015 r. byli na Pucharze 
Europy, a w styczniu 2016 r. na Mistrzostwach Polski w kick boxingu w Mińsku 
Mazowieckim.  Gabrysia  Szuba  12  latka,  Adam  Charkawy  –  Trener,  Michał  Gawli ński, 
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Weronika  Szymańska  oraz  Oskar  i  Dawid Ciepłuch  to  kadrowicze Polski.  Za  miesiąc 
wyjeżdżają  na  pierwsze  zgrupowanie  z  grupą  dzieci  i  młodzieży.  Prawdopodobnie  to  oni 
będą reprezentować Polskę w Londynie lub we Włoszech w październiku 2016 r.    
 

Radna Halina Krajnik poprosiła Jarosława Piechotkę, aby pochwalił się swoim miejscem. 
 

Jarosław Piechotka Trener Piechotka TEAM oznajmił, że jego żona o niczym nie wiedziała, 
ponieważ  zawsze  mówi, że  powinien  z  tym  skończyć,  ale  to  działa  jak  narkotyk.  Łączy          
go sport a nie narkotyki, bo kick boxing wci ągnął go bardzo mocno. W listopadzie 2015 r.     
był  w  Hiszpanii  na  Mistrzostwach Świata  gdzie  było  około  3000  zawodników  i  po  raz 
pierwszy od jakiego ś czasu walczył  w grupie nie weteranów a seniorów. Po trzech dniach 
walk zdobył Mistrzostwo Świata. Jarosław Piechotka oznajmił, że zawsze mówi, że już czas 
zakończyć i odwiesić rękawice, ale ma jedno marzenie, aby w Zalewie odbyła si ę gala kick 
boxingu  i  walką  kulminacyjną,  kończącą  będzie  jego  walka  na  ringu,  na  której  zakończy           
i odwiesi rękawice. Takie ma marzenie i myśli, że je kiedyś zrealizuje.  
 

Radna Zofia Witkowska pogratulowała Jarosławowi Piechotce. Nast ępnie zapytała Radnego 
Powiatowego  Jarosława  Piechotkę  czy  sugeruje  jej  wystąpienie  do  Powiatu  Iławskiego          
z  wnioskiem  odnośnie  dróg  lub  zebranie  podpisów  i  złożenie  petycji  mieszkańców.  Radna 
uważa, że nie t ędy droga. Jest bardzo cz ęsto w Iławie oraz na terenie powiatu i widzi jak 
powiat dba o swoje drogi. Gmina Zalewo jest na uboczu a powiat wie, jakie ma drogi. Radna 
oznajmiła, że ktoś z powiatu powinien si ę pokazać w gminie Zalewo. Je żeli ktoś czegoś nie 
widzi  to  myśli, że  wygląda  to  pięknie.  Także  o  to,  co  prosiła  a  mianowicie  o  objazd  dróg 
powiatowych  w  mieście  Zalewo  powinien  się  odbyć.  Radna  nie  musi  składać  wniosku             
i  zbierać  podpisów  tak  jak  to  zrobili  inni,  ponieważ  powiat  wie,  jakie  ma  drogi  i  powinni           
od  czasu  do  czasu  objechać  je  i  zobaczyć  ich  stan.  Po  czym  powinni  zakwalifikować             
w  swoim  budżecie  drogi,  które  należą  się  do  remontu  a  które  nie.  Radna  nie  chciałaby,         
aby była to nawierzchnia tak sobie tylko przygłaskana, bo cała droga, ulica jest do remontu, 
ponieważ są w niej dziury i jest ona wąska a odbywa się na niej ruch dwukierunkowy. Radna 
zgłaszała do powiatu poprzez Radnych Powiatowych, pracowników Urzędu prośbę                
o krawężniki na ul. Sienkiewicza w stronę elektrowni. Tych krawężników jak zwykle do dzisiaj 
nie ma. Powiat nawet nie stać, aby zamontować krawężniki, a są one niezbędne                   
dla mieszkańców, ponieważ ziemia się obsuwa, powstają kałuże, woda dostaje się               
na posesje. Ta sprawa także powinna zostać załatwiona. Mając trójkę Radnych Powiatowych     
w tym Panią Sekretarz będzie wzięte to pod uwagę i drogi w Zalewie będą wyglądały tak jak 
w Iławie. Drogi w Iławie i wokół niej s ą piękne i wida ć, że dba się o powiat, a nie przyległe        
do niego gminy.  
 

Radny  Powiatowy  Jarosław  Piechotka  oznajmił, że  od  półtora  roku  wraz  z  Mariuszem 
Kupczyńskim są Radnymi Powiatowymi, a wszyscy oczekuj ą od nich w ci ągu półtora roku 
tego, że naprawią wszystko to, co zaistniało od kiedy powiat istnieje. Jest on wstanie wiele 
zrozumieć, że potrzeby są bardzo duże, ale droga ta nie popsuła się w ciągu roku czy półtora 
i ma tego świadomość. Radna nie chce bylejako ści i ma on świadomość ile kosztuj ą drogi     
w mieście, a ile można wykonać metrów bądź kilometrów drogi pod granicami miasta. Radny 
podejrzewa, że Zarząd Dróg Powiatowych w Iławie posiada tak ą świadomość. W powiecie 
jest  21  radnych  a  potrzeby  każda  gmina  składa  do  powiatu.  Radny  Powiatowy  Jarosław 
Piechotka  dodał, że  będzie  walczył  z  Radnym  Mariuszem  Kupczyńskim  i  Radną  Krystyną 
Milczarek o to żeby dla gminy Zalewo udało si ę jak najwi ęcej pozyskać. Niczego nie chce 
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deklarować, że  na  100%  będzie  coś  wykonane.  Nie  ukrywa, że  spotkanie  z  Dyrektorem       
czy osobą odpowiedzialną za drogi w gminie Zalewo co ś pomoże, jak najbardziej powinno 
pomóc. Radny miał informację z Biura Rady odnośnie dróg powiatowych, na których             
są  największe  zagrożenia,  mowa  tu  o  Bajdach,  Mazankach,  Kupinie  itd.  Według  takiego 
klucza stara si ę w sposób cz ąstkowy drogi te naprawia ć by były one lepsze. Oczekiwania 
wszystkich są bardzo duże, ale czy w ciągu tak krótkiego okresu można naprawić wszystko. 
Nie wie może są tacy ludzie. 
 

Radna Zofia Witkowska oznajmiła, że Radny Powiatowy Jarosław Piechotka źle ją zrozumiał, 
ponieważ  nie żąda  ona  tego,  aby  Radni  Powiatowi  zrobili  to  przez  półtora  roku.  Radni 
zgłaszali te uwagi do powiatu du żo wcześniej. Radnej chodzi o to, że jeżeli osoby te w tej 
chwili  są  Radnymi  Powiatowymi  to  powinni  monitorować  wszystko  to,  co  było  zgłaszane 
dużo  wcześniej  odnośnie  dróg  na  ul.  Sienkiewicza  czy  ul.  Traugutta.  Radna  nie żąda            
od nikogo, aby zostało to zrobione w ci ągu roku, poniewa ż zgłaszane jest to przez ni ą od 
kilku lat.                      
 

Radna  Dorota  Obszańska  poinformowała, że  droga  w  Mozgowie  jest  drogą  powiatową,          
o którą walczyła w poprzedniej kadencji przez 4 lata. Ze strony powiatu były deklaracje a nic 
na  tej  drodze  nie  jest  robione.  Droga  została  zniszczona  poprzez  objazdy  i  miała  zostać 
wyremontowana. Do tej pory nic nie zostało  zrobione ani sprzątnięte. Radna dodała,            
że pisała pisma do Zarz ądu Dróg Powiatowych w Iławie, ale na żadne z nich nie otrzymała 
odpowiedzi.  Następnie  Radna  zwróciła  uwagę  na  drogę  powiatową  pomiędzy  Janikami 
Małymi  a  Janikami  Wielkimi,  na  której  są  dziury  i  doga  ta  także    nie  jest  remontowana             
i poprawiana. Na koniec Radna poprosiła Radnego Powiatowego Jarosława Piechotk ę, aby 
wstawił się do powiatu o w/w drogi, które wymieniła.      
 

Radny Powiatowy Jarosław Piechotka poinformował, że temat drogi w Mozgowie był przez 
Radną Dorotę Obszańską poruszany na wcześniejszej sesji, na której był obecny.                
W związku z tym spotkał si ę z Panem Lechem Tatarkiem i nie wie dokładnie, co jest grane. 
Zastanawia  go  jeden  fakt  odnośnie  inwestycji  dotyczącej  remontu  mostu  i  objazdu  przez 
Mozgowo. Radny pozwolił sobie przejechać się tą drogą i zobaczyć, jaki jest faktycznie stan 
tej drogi.   Po przejeździe tą drogą zaalarmował Zarząd Dróg Powiatowych o stanie tej drogi. 
Jednakże  okazało  się, że  jak  droga  była  oddawana  po  inwestycji  to  dostał  informację,          
że  Pracownik  Urzędu  Miejskiego  w  Zalewie  brał  w  tym  udział  i  prawdopodobnie  było 
powiedziane, że droga ta jest w lepszym stanie niż była do tej pory. Radny Powiatowy dodał, 
że jego zdaniem źle było coś dopowiedziane pomiędzy pracownikami urzędu i Zarządu Dróg 
Powiatowych. Radny na koniec dodał, że raz jeszcze dokładnie się temu przyjrzy,                  
bo do końca też nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. 
 

Radna  Dorota  Obszańska  dodała, że  w  tej  chwili  na  drodze  w  Mozgowie  są  takie  dziury,       
że nie da si ę tą drogą w ogóle przejecha ć. Samochody ciągle się psują a niedługo zacznie 
się sezon turystyczny i zaczn ą się zjeżdżać turyści, ponieważ w Mozgowie otwarte b ędzie 
pole  biwakowe.  W  związku  z  tym  poprosiła  Radnego  Powiatowego,  aby  wstawił  się  w  jej 
imieniu  o  drogę  powiatową  w  Mozgowie,  ponieważ  Radna  nie  ma  już  siły  walczyć  o  nią.      
Nie chce ona, aby na drodze tej był asfalt, ale by została ona zrobiona tak, aby normalnie 
można  było  po  niej  przejechać.  Jest  XXI  wiek  a  droga  ta  jest  cała  w  dziurach,  na  której          
to samochody się wybijają a niedługo jeszcze wszystkie koła w samochodach się 
poodrywają.     



17 
 

 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  podsumowując  temat  dróg  dodała, że  jeśli  chodzi     
o Pana Lecha Tatarka to z jego strony s ą tylko obietnice, na których wszystko si ę kończy. 
Pan Lech Tatarek niejednokrotnie uczestniczył  w ró żnych spotkaniach, na których to du żo 
obiecywał i na tym wszystko się kończyło.      
 
 
Ad. 14. Sprawy różne. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przypomniała Radnym, że do dnia                             
30 kwietnia 2016 r. Radni muszą złożyć oświadczenia majątkowe. Następnie poinformowała 
wszystkich  obecnych, że  od  1  stycznia  do  31  grudnia  2016  r.  w  powiecie  iławskim  ruszył 
program Darmowa Pomoc Prawna. Na terenie powiatu działają 4  punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Jeden punkt zlokalizowany jest w Zalewie w budynku Urz ędu Miejskiego    
w Zalewie i czynny jest w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 17:00 i czwartki w godzinach 
od 9:00 do 13:00. (Informacja odnośnie Darmowej Pomocy Prawnej znajduje                       
się w załączniku nr 16 do niniejszego protokołu).  
 
Radna  Halina  Krajnik  zapytała  czy  na  poradę  prawną  należy  się  zapisywać  czy  można 
przyjść i od razu uzyskać pomoc prawną.   
 
Sekretarz  Gminy  Krystyna  Milczarek  poinformowała, że  darmowa  pomoc  prawna  polega    
na tym, że przychodzi si ę, ma si ę problem i mo żna z takiej porady skorzysta ć. Nie trzeba    
się rejestrować, ponieważ nie ma takiej możliwości. Poprzednio w ramach projektu               
był  podany  numer  kontaktowy  natomiast  w  tej  chwili  przyjeżdżają  prawnicy  w  poniedziałki       
i  czwartki  i  czekają  na  interesantów  zgodnie  z  informacją  zawartą  w  załączniku  nr  16           
do  niniejszego  protokołu.  Jest  jeden  wyjątek,  ponieważ  nie  wszyscy,  którzy  mają  problem 
mogą  z  tej  porady  skorzystać.  Z  darmowych  porad  prawnych  mogą  skorzystać  osoby              
do 26 roku życia, osoby starsze powyżej 65 roku życia, wszyscy, którzy korzystają               
ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotni, osoby zagro żone utratą pracy itd. Wszystkie 
te przypadki muszą zostać udokumentowane w trakcie wizyty u prawnika. W zwi ązku z tym 
nie  jest  to  tak, że  jeżeli  ktoś  poza  wymienionymi  grupami  wymienionymi  chce  skorzystać        
z pomocy to skorzysta. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia prawnika, który będzie 
przyjeżdżał do Zalewa. Na koniec Sekretarz Gminy Krystyna Milczarek poprosiła                    
o  rozpowszechnienie  przez  Sołtysów  informacji,  dlatego że  jak  nie  było  w  ogóle  porad 
prawnych to bardzo dużo osób było potrzebujących, a w chwili obecnej prawnik  jest              
od godziny 13:00 do 17:00 i przychodzi jedna bądź dwie osoby i na tym koniec.      
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poinformowała, że Sołtysi dostali plakaty, na których 
znajdują się szczegółowe informacje. ( Załącznik nr 16 do niniejszego protokołu). 
 
Sołtys Sołectwa Mazanki Zdzisław Żołądkiewicz poinformował, że droga z Mazanek             
do Girgajn jest w takim stanie, że nie można nią przejechać samochodem osobowym.    
 
Radny Mirosław Czyszek oznajmił, że Sołtys wie, kto z tej drogi korzysta. Droga ta jest nie 
przejezdna na początku natomiast dalszy odcinek tej drogi jest przejezdny.  
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Kierownik  Inwestycji,  Gospodarki  Mieniem  Komunalnym  Jan  Michalewski  dodał, że  jest        
to droga powiatowa, a nie gminna.   
 
Ad. 15. Zamknięcie obrad. 
 

Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  zamknęła 
zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie.     
                                                      
   Protokołowała:                                                                             Przewodnicz ąca 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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