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OR.0002.5.2016  
 

 

 

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

z dnia 30 marca 2016 r. 
od godz. 11.00 do godz. 13.00 

 
 
 

Proponowany porządek obrad 
 

1. Otwarcie obrad Sesji. 
 

2. Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 

3. Przyjęcie protokołu z XXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 17 lutego 2016 r. 
 

4. Przyjęcie protokołu z XXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 29 lutego 2016 r. 

 

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

6. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 
za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb na 2016 rok.  
 

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

8. Wnioski i zapytania Radnych. 
 

9.  Podjęcie uchwał: 
   

1) w sprawie dokonania zmian w treści załącznika do uchwały Nr XIV/93/15 Rady 
Miejskiej w Zalewie z dnia 16 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zalewie, 
 

2) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2016 roku. 
 
 

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
            11. Sprawy różne. 
            12. Zamknięcie obrad. 
 
 
Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady XXIV 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 Jarosława 

Piechotkę oraz przedstawicieli mediów.  
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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. 

(Lista obecności Radnych na sesji stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).  

 

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. 
 
 
Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek odczytała pismo      
od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina z okazji 
Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa. ( Pismo to stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek w imieniu Rady Miejskiej            
w Zalewie oraz Burmistrza Zalewa Marka Żylińskiego życzyła wszystkim Sołtysom udanej 
współpracy z Radnymi, Burmistrzem oraz Urzędem Miejskim w Zalewie.     
 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa przypadającym          
w dniu 11 marca 2016 r. podziękował wszystkim Sołtysom za codzienny trud, pracę          
oraz wypełnianie w całej rozciągłości tej funkcji, która zapisana jest w ustawie o samorządzie 
gminnym. Na koniec Burmistrz dodał, że Sołtysi pomagają rozwiązywać wszelkie sprawy        
i problemy, które służą społeczności miasta i gminy Zalewo.   
 

O godz. 11:05 na posiedzenie Sesji przybył Radny Mirosław Czyszek. 
Obecnych 15 radnych. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek poinformowała,                         
że Pani Ewa Nykołyszak Sołtys Sołectwa Urowo spośród wszystkich Sołtysów działających 
na terenie Warmii i Mazur i biorących udział w Programie Odnowy Wsi Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego została wyróżniona i znalazła się w gronie dwunastu laureatów. 
Następnie Przewodnicząca odczytała pismo od Marszałka Województwa               
Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina do Pani Sołtys Urowa Ewy Nykołyszak.     
( Pismo to stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). Na koniec Przewodnicząca 
poinformowała, że Rada Powiatowa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wspólnie               
z redakcją gazety Ostródzkiej i Morąskiej zorganizowała plebiscyt czytelniczy na ,,Sołtyskę 
roku 2015’’. Sołtyską roku 2015 w gminie Zalewo została Pani Jadwiga Petrykowska Sołtys    
z Jaśkowa.     
 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                       
z  dnia 17 lutego 2016 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  XXI zwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie z  dnia 17 lutego 2016 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 XXII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 29 lutego 2016 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  XXII nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie z  dnia 29 lutego 2016 r. głosowało 

15 Radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Protokół został przyjęty. 

 
 
Ad. 5. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc luty 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 lutym 2016 r. 

(Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 

 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania Jan 

Lichacz przedstawił informację o tematach zrealizowanych przez komisję w miesiącu       

lutym 2016 r. (Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony 

Środowiska Andrzej Małachowski przedstawił informację o tematach zrealizowanych przez 

komisję w miesiącu lutym 2016 r. (Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu). 

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa Handlu i Usług Mirosław Czyszek przedstawił informację 

o tematach zrealizowanych przez komisję w miesiącu lutym 2016 r.                            

(Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). 

 
 
Ad. 6. Przyjęcie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb na 2016 rok.  
 
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy ,,Słoneczko’’ w Zalewie Malwina 

Jadacka przedstawiła roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb na 2016 rok. (Sprawozdanie to stanowi załącznik       

nr 8 do niniejszego protokołu). 

 

Za przyjęciem rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania 
rodziny za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb na 2016 głosowało 15 Radnych,  
nikt nie był przeciw,  nikt nie wstrzymał się od głosu. Sprawozdanie zostało 
przyjęte. 
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Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 

Sprawozdanie obejmujące okres od 18 lutego 2016r. do 30 marca 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 9 do niniejszego protokołu). 

 

 
Ad. 8. Wnioski i zapytania Radnych.                 
 

Radna Zofia Witkowska korzystając z okazji, że na sesji obecny był Radny Powiatowy 

Jarosław Piechotka oznajmiła, że na posiedzeniach komisji poinformowała Radnych,             

iż na terenie gminy Zalewo odbyła się tzw. komisyjna objazdówka dróg powiatowych             

na czele z Panem Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Iławie. W tej komisyjnej 

objazdówce uczestniczył również Radny Powiatowy Jarosław Piechotka. W związku z tym 

Radna Zofia Witkowska poprosiła Radnego Powiatowego, aby przedstawił on wszystkim 

informację jak wygląda sytuacja dróg powiatowych na terenie gminy Zalewo.                         

Na koniec Radna dodała, że ma nadzieję, że po wizycie komisji w gminie Zalewo będzie 

mogła liczyć na więcej aktywności w zakresie remontów dróg powiatowych położonych         

w gminie Zalewo.      

 

Radny Jan Lichacz poprosił o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich z pismem             

o odnowienie oznakowania poziomego na terenie miasta Zalewa, ponieważ oznakowanie      

to wytarło się. Następnie Radny poprosił, aby na wysokości przystanku i szkoły gdzie są dwa 

przejścia dla pieszych było oznakowanie biało-czerwone, które wyostrza uwagę kierujących. 

Następnie poprosił, aby przy szkole oznakowanie pionowe było interaktywne takie, jakie 

stosuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na swoich drogach. W związku z tym dobrze 

by było, aby w tym jednym newralgicznym punkcie wykonać takie oznakowanie, ponieważ 

wieczorem, kiedy jest szarówka nie wszyscy przejeżdżający kierowcy widzą dwa przejścia  

dla pieszych, więc byłoby to bardzo dobre dla bezpieczeństwa przechodzących. Na koniec 

Radny poprosił o dokonanie remontu wybitego asfaltu na wysokości mostku za rzeką 

Zalewką w stronę Dzierzgonia.         

 

Radna Zofia Witkowska oznajmiła, że kilkakrotnie zgłaszała do Wojewódzkiego Zarządu 

Dróg w Olsztynie temat dotyczący barierek na ostrym zakręcie przy ul. Traugutta.                 

Sprawa ta nie została do dnia dzisiejszego rozwiązana. W związku z tym po raz kolejny 

Radna poprosiła, aby barierki te znalazły się na tym zakręcie, ponieważ droga ta jest bardzo 

ruchliwa tym bardziej, że uczęszczają nią dzieci do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury,         

a chodnik, który się tam znajduje nie jest zbyt szeroki.   

 

Radna Halina Krajnik nawiązując do remontu dróg powiatowych i wizyty Pana Dyrektora 

Zarządu Dróg Powiatowych z Iławy oznajmiła, że jest niezadowolona z tego, że nie została 

poinformowana o takiej wizycie. Już drugą kadencję pilotuje ona sprawę dróg powiatowych 

Zalewo-Bajdy i Dajny-Sadławki i dla niej jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ pisała 

wniosek wspólnie z Sołtysem do Zarządu Dróg Powiatowych w Iławie o remont drogi.           

W związku z powyższym Radna Halina Krajnik zapytała Radnego Powiatowego Jarosława 

Piechotkę, dlaczego nikt jej o takiej wizycie nie poinformował.    
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Radny Jan Lichacz poprosił o oczyszczenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej od zakrętu 

do miejscowości Bądki do końca granic gminy Zalewo.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka po raz drugi ponowił swoje uwagi dotyczące 

zdjęcia nadkładu na skarpach na drodze wojewódzkiej poczynając od skrzyżowania drogi 

519 z drogą na Bądki do granic miasta Zalewa. Wiceprzewodniczący zastanawiał                 

się, dlaczego zostało to tak wykonane, że skarpy zostały bardzo ładnie zdjęte na odcinku 

drogi od przystanku do skrętu na Bądki aż do Małdyt. Część tych poboczy została 

odkrzaczona i bezpieczeństwo na tym odcinku drogi znacznie się poprawiło.             

Natomiast garby te zostały na odcinku od górki do Osiedla Wileńskiego i w dalszym ciągu                     

na poboczach zalega woda. Jest to utrudnienie i niebezpieczeństwo dla kierujących.     

       

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek o godzinie 11:50 ogłosiła przerwę. 
Obrady wznowiono o godzinie 12:05.  
 
 
Ad 9. Podjęcie uchwał           
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie Jolanta Skrzypiec przedstawiła 

projekt uchwały   

 
1) w  sprawie dokonania zmian w treści załącznika do uchwały Nr XIV/93/15 Rady 

Miejskiej w Zalewie z dnia 16 września 2015r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Zalewie, 

 
Następnie poinformowała, że zmiana w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej      

w Zalewie wynika z przekazania Ośrodkowi do realizacji zadań przewidzianych w ustawie       

z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r.,        

poz. 195), jak również potrzebą wskazania aktualnych miejsc publikacji wprowadzonych                 

w zapisach § 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zalewie. 

 
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 Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyna 

Jendernalik przedstawiła projekt uchwały   

 

2) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi                      
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2016 roku. 

 

 

 

Następnie poinformowała, że zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.                

o ochronie zwierząt (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.) Rada Miejska     
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w Zalewie zobligowana  jest do określania  w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

W związku z powyższym przygotowany został Program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo                   

w 2016 roku, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Obejmuje on swoim zakresem 

realizację takich zadań jak: 

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 

3) odławianie bezdomnych zwierząt; 

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 

6) usypianie ślepych miotów; 

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich; 

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt. 

Projekt programu został przekazany do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii, 

organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz 

dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze Gminy Zalewo. 

Wszystkie opinie, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Zalewie były pozytywne.  

 

Radny Krzysztof Gawryś poinformował, że przygotował się na sesję odnośnie punktu 

dotyczącego wysokości środków finansowych zapisanych w budżecie gminy Zalewo             

na realizację programu w 2016r. w wysokości 85.000,00 zł, do którego to Pani Katarzyna 

Jendernalik na posiedzeniach komisji zapytała radnego skąd wziął on kwoty powyżej 

20.000,00 zł i mniej. Radny oznajmił, że 2013 roku budżet gminy Zalewo na to zadanie 

wynosił 24.800,00 zł., a na dzień dzisiejszy budżet ten wynosi 85.000,00 zł.                            

W urzędach i gminach typu Stary Dzierzgoń, Małdyty i Miasto Ostróda kwoty te przekraczają 

bądź nie 20.000,00 zł. W gminie Zalewo kwota wzrosła przez trzy lata czterokrotnie.       

Radny nie mówił o tym, aby nie chronić zwierząt, ale uważa, aby gmina dążyła do obniżenia 

w jakiś sposób tych kosztów. Na koniec Radny zapytał Panią Kierownik Referatu Gospodarki 

Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzynę Jendernalik, co zrobiła, aby kwotę 

tę podnieść minimalnie a nie trzy czy czterokrotnie. Następnie Radny Krzysztof Gawryś 

zapytał, ją czy kontrolowała ona bądź odwiedzała schroniska. Radny oznajmił,                      

że przypuszcza, że zwierząt tych w schroniskach dawno już może nie być, a dalej 

wystawiane są rachunki, które gmina płaci. Radny poruszył ten temat, ponieważ środki         

te wpływają na budżet i ze względu na tragedię w Zakładzie Drobiarskim Lech-Drób              

w Zalewie każda złotówka się liczy, a tu jest skok z 24.000,00 zł do 85.000,00 zł.    

 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyna 

Jendernalik odpowiedziała, że kwota, która została umieszczona w projekcie budżetu           

na 2016 r. w wysokości 85.000,00 zł wyniknęła na podstawie kosztów, które faktycznie 

gmina Zalewo poniosła za 2015 rok. W 2015 roku za utrzymanie psów w schronisku                        

w miejscowości Lubajny zapłacono 7.200,00 zł. Utrzymanie psów w przytulisku                    

na oczyszczalni ścieków w Półwsi tj. miejsce tymczasowego przebywania zwierząt gdzie       

po jakimś czasie, momencie, kiedy jest wolne miejsce w schronisku zwierzęta są stamtąd 

przewożone wyniosło 15.667,14 zł. Wynagrodzenie za całodobowy dozór w sprawie 

zgłoszeń bezdomnych psów wyniosło 1.800,00 zł. Leczenie i utrzymanie jednego psa przy 
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schronisku wynosi przez cały rok 2.200,00 zł. Ilość psów, które utrzymuje gmina Zalewo       

na tą chwilę to 30 sztuk w schronisku w Napierkach i wynosi 50.804,00 zł w tej kwocie 

znajdują się wszelkie zabiegi dotyczące sterylizacji, kastracji, odrobaczania, opieki 

weterynaryjnej całodobowej. Oprócz tego dochodzą koszty transportu, czyli przewozu psów 

do schroniska i wynoszą około 2.200,00 zł. W sumie łączna kwota za ubiegły rok wyniosła 

79.839,37 zł. Jeżeli chodzi o kontrole to nie była ona na kontroli w schronisku w Ostródzie 

ani Napierkach.      

 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek oznajmiła, że kwota ta być może wynika z tego,      

że w innych gminach mają mniej psów.  

 

Radny Mirosław Mićko oznajmił, że gmina Zalewo musi wierzyć tym ośrodkom,                

które przesyłają do gminy faktury o ilości psów z naszej gminy. Jeżeli się tego nie weryfikuje 

to się wierzy na postawie przesłanych faktur.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyna 

Jendernalik odpowiedziała, że wszystko to jest udokumentowane w protokołach przekazania 

psów do schroniska.   

 

Radny Mirosław Mićko zaproponował, aby zweryfikować ilość psów z gminy Zalewo              

w tych schroniskach. Jest to duża ilość psów i powinno się je chronić za mniejszą 

odpłatnością.  

 

Radna Zofia Witkowska oznajmiła, że obowiązkiem gminy jest skontrolowanie czy psy,     

które znajdują się w schroniskach są psami z gminy Zalewo. Za psy płaci się kolosalne sumy 

i zdaniem Radnej raz lub dwa razy do roku gmina powinna przeprowadzić kontrole w tych 

schroniskach, aby była pewność, że środki z budżetu gminy idą na psy z terenu gminy 

Zalewa.     

 

Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poinformował, że część z Radnych nie słyszała jak 

Pani Katarzyna Jendernalik mówiła, że liczbę psów ustala się na podstawie protokołów 

przekazania. Następnie Wiceprzewodniczący zapytał Panią Katarzynę Jendernalik,               

kto w gminie Zalewo zajmuje się przekazywaniem psów do schroniska i jak wygląda ta 

procedura.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyna 

Jendernalik odpowiedziała, że zajmują się tym pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Zalewie. Pracownicy wyłapują psy odpowiednim sprzętem i przewożą je na 

podstawie spisanego protokołu przekazania ilości psów, masy, koloru sierści, wieku psa itd. 

Protokoły te są przekazywane do Urzędu Miejskiego w Zalewie.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka oznajmił, że jego zdaniem jest to bardzo 

skrupulatnie i dokładnie kontrolowane.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyna 

Jendernalik odpowiedziała, że tak. 
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Radna Zofia Witkowska poinformowała, że z jednej strony nie ma się, co dziwić, że na ten 

rok zaplanowana jest taka kwota. Ludzie traktują zwierzęta jak zabawkę dostają                    

ją w prezencie, a za dwa dni zabawkę tę wyrzucają. Psów, o których mówiła Pani Katarzyna 

Jendernalik jest bardzo dużo, a utrzymanie ich kosztuje. Kwota, która została podana nie jest 

tak wysoka, ale zdaniem Radnej należałoby skontrolować raz na jakiś czas schroniska,     

aby mieć świadomość, że płaci się pieniądze za psy z gminy Zalewo.     

 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek oznajmiła, że najlepszym rozwiązaniem byłoby 

zlikwidowanie przytuliska przy oczyszczalni ścieków w Półwsi, co pozwoli zaoszczędzić  

15.000,00 zł i zmniejszyć liczbę miejsc dla psów w schroniskach. Tylko, co za tym idzie, 

wzrośnie problem bezdomnych psów w mieście i miejscowościach gminy Zalewo.                      

W tej chwili szczenięta i mioty są podrzucane do rożnych miejscowości z naszej gminy.       

Na pewno należałoby się temu przyjrzeć, dlatego że być może wynika to z tego, że w  gminie 

Zalewo znajduje się przytulisko.     

 

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie Mirosław Stańczyk 

poinformował, że jeśli chodzi o przytulisko to kwota 1.500,00 zł nie jest tylko i wyłącznie        

za utrzymanie psa, ale również za złapanie psa, odrobaczenie, szczepienie oraz jest to koszt 

miesięcznego utrzymania. Każdy pies przebywa w przytulisku do czasu, kiedy w schronisku 

zostanie zwolnione miejsce. Prezes uważa, że przytulisko przy oczyszczalni ścieków            

w Półwsi powinno zostać, ponieważ dużo pomaga i rozwiązuje problemy w przypadku braku 

miejsc docelowych w schroniskach. 

 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek dodała, że w tym przypadku mieszkańcy mają 

większy spokój, jeżeli chodzi o bezdomne psy, ponieważ gmina posiada lokalną obsługę.  

 

Radna Zofia Witkowska zaproponowała, aby Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.          

w Zalewie mógł zorganizować akcje na terenie gminy Zalewo dotyczącą adopcji psów. 

Poprzez wywieszenie ogłoszeń może znalazłyby się rodziny, które przygarnęłyby psa             

z przytuliska na swoje podwórko. 

 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek dodała, że niektóre schroniska publikują zdjęcia 

psów do adopcji.  

 

Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że temat ten był poruszany na posiedzeniach 

komisji, na których padało szereg pomysłów i rozwiązań, które są trudne. Takie jest polskie 

prawo i psami należy się opiekować, a koszty za to ponosi w świetle wszystkich ustaw 

gmina. Zastanowienie Burmistrza budziły liczby podawane przez Radnego Krzysztofa 

Gawrysia, które to prosił o zweryfikowanie pracownika Urzędu Miejskiego w Zalewie. 

Burmistrz prosił o ich zweryfikowanie i podanie jednoznacznej odpowiedzi To, co znajduje 

się w programie to są teoretyczne potrzeby w odniesieniu do roku poprzedniego,               

czyli wszystkie zgłaszane uwagi przez wszystkich Radnych łącznie z pomysłem,                 

aby spróbować namówić kogoś do prowadzenia komercyjnego schroniska na terenie gminy 

Zalewo. Gmina Zalewo jest siedliskiem, w którym bardzo dużo psów się pojawia                      

i nie wiadomo skąd. To jest jeden z elementów, który padł na komisjach, ale w dniu 

dzisiejszym padło drugie groźne stwierdzenie, wobec którego Burmistrz zapytał i zobowiązał 

Prezesa ZGK Sp. z o.o. w Zalewie, że jeżeli on zrezygnuje z przytuliska, które jego zdaniem 

jest ze wszech miar uzasadnione, dlatego, że są tu służby specjalistyczne, przeszkoleni 
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hycle i sprzęt. Burmistrz pamięta takie sytuacje, kiedy nie było takiej możliwości jak teraz,      

co działo się na terenie gminy z tymi psami. Non stop były telefony do Urzędu i to urzędnicy 

mieli pójść i łapać bezdomne psy albo opłacić przyjazd kogoś z Ostródy czy z Olsztynka. 

Była to chora sytuacja w związku z tym przytulisko ze wszech miar się sprawdza.          

Pytanie tylko, co jeżeli pies zdechnie i odejdzie z tego świata po trzech miesiącach czy pół 

roku, jaką kontrolę ma Prezes ZGK Sp. z o.o. w Zalewie, że to zawiózł w lipcu to w grudniu 

nadal faktura obowiązuje tu chodzi tylko i wyłącznie o to. Jeżeli nie ma takiej kontroli             

to Burmistrz poprosił, aby Prezes powiedział, że sugestie przedstawione teraz                      

na posiedzeniu wykona w najbliższym terminie.          

 

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zalewie Mirosław Stańczyk 

odpowiedział, że to nie należy do jego obowiązków. Nie miał on nigdy takiego polecenia         

i dalej się tym nie interesował. Zakład wykonuje tylko i wyłącznie usługę na zlecenie         

Pani Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Katarzyny Jendernalik.  

 

Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poprosił, Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej            

Sp. z o.o. w Zalewie Mirosława Stańczyka, aby w trybie pilnym dokonał rekontroli psów          

z terenu gminy Zalewo od momentu korzystania ze schronisk. Burmistrz poprosił, aby Prezes 

wspólnie z Panią Katarzyną Jendernalik przedstawił mu koncepcję wykonania rekontroli.     

Na koniec Burmistrz poprosił Radnych, aby przyjęli to, jako jego zobowiązanie.  

 

Radna Zofia Witkowska poinformowała, że jeżeli gmina dofinansowałaby połowę środków   

na sterylizację i kastrację dla osób, które wzięłyby psa z  przytuliska to na pewno zwróciłoby 

się o psy wiele osób. Koszty sterylizacji i kastracji są wysokie a jeżeli gmina dofinansowałaby 

je to ludzie byliby zainteresowani psami z przytuliska.     

 

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie Mirosław Stańczyk 

poinformował, że nie raz zdarzyło się, że ktoś z przytuliska wziął psa i pokrył koszty kastracji  

i sterylizacji na własny koszt. Każdy z terenu gminy wie, że przy oczyszczalni ścieków takie 

przytulisko funkcjonuje i w każdej chwili może przyjechać i obejrzeć psy.   

 

Radna Zofia Witkowska dodała, że zbliża się okres letni i tych psów na pewno przybędzie, 

ponieważ ludzie jadący lub wracający z wczasów wyrzucają psy. Radna sama była 

świadkiem takiego zdarzenia, jakie miało miejsce na ul. Traugutta w Zalewie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka zapytał, czy jeżeli w roku 2015 z gminy Zalewo 

przekazano teoretycznie do schroniska 20 psów do Napierek to czy w tym roku, pomimo      

że nie przekazano żadnego psa płaci się w dalszym ciągu za te przekazane 20.  

   

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyna 

Jendernalik odpowiedziała, że tak. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka oznajmił, że było to dla niego dość ważne pytanie, 

ponieważ daje to możliwość zrozumienia kwoty, o jakiej mówiono na wstępie.   

 
 

 



10 

 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, nikt nie był przeciw, 2 osoby 
wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. 
 

Ad. 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
 

Radny Powiatowy Jarosław Piechotka poinformował, że sytuacja w gminie Zalewo             

jest trudna, jeżeli chodzi o finanse. Katastrofa w Zakładzie Drobiarskim Lech-Drób w Zalewie 

spowodowała, że finanse gminy znajdują się w bardzo kiepskim stanie. Radny Powiatowy 

oznajmił, że ma optymistyczne informacje. Wywołany wniosek przez Radną Zofię Witkowską 

był pozytywny, dlatego, że jeżdżąc z komisją po całej gminie Zalewo pracownicy ci tj.        

Pan Dyrektor, Kierownik i jego pracownik dokonali wizji jak zmieniło się wszystko                   

w przeciągu pięciu czy czterech lat. Nie ukrywając samochodów i maszyn rolniczych             

w gminie Zalewo przybywa a nie ubywa i jest ich dużo. Każdy wie jak wyglądają drogi 

powiatowe i że są w opłakanym stanie. Każda zima i mrozy powodują, że ich stan w ciągu 

kilkunastu lat się pogarsza. Widoczne jest jak odcinki dróg powiatowych są wykonywane     

po 500m, 700 m czy 1 km. Radny ma świadomość tego, że jest na terenie gminy dużo 

kilometrów dróg powiatowych i każdy chce, aby były one w jak najlepszym stanie.               

Na ostatniej sesji padło pytanie do Radnego Powiatowego na temat wszystkich dróg 

gruntowych tj. Radna Dorota Obszańska mówiła o stanie drogi w Mozgowie. Radny sam był 

świadkiem po swoich interpelacjach do Zarządu Dróg Powiatowych i Starosty o naprawę 

tych dróg i drogi te zostały naprawione. Są to drogi gruntowe i na dany czas a to było przed 

dwoma tygodniami droga ta wyglądała idealnie. Radny ma świadomość, że każda droga 

gruntowa w przypadku takich deszczów, jakie padały w dniu wczorajszym,                          

czy po przejeździe po raz kolejny mleczarki z mlekiem czy traktora droga ta będzie po jakimś 

czasie w takim stanie, jakim była wcześniej. Jedyną pocieszającą sprawą jest, że poprzez 

naciski jest tak robione, że firmy, które świadczą usługi na te drogi mają w swoich 

dodatkowych nakazach podsypywanie dróg. Jest to już nie tylko wyrównywanie i wałowanie, 

bo to nic nie daje. Niektóre miejsca są newralgiczne i są one podsypywane tłuczniem. 

Najważniejsze jest to, że na dzień dzisiejszy temat Mozgowa jest zamknięty i jest wykonany 

w miarę dobrze, z czego jest zadowolony, że w końcu zostało to zrobione.                      

Radny poinformował, że Sołtys Jerzwałdu Pani Niebojewska wspomniała mu, że droga 

Rucewo – Kiemiany także była  w złym stanie. Radny był świadkiem naprawy tej drogi po raz 

pierwszy, kiedy wyrównywano ją i wałowano. Kierownik rejonu dróg w protokole                     

z objazdówki zaznaczył na mapie miejsca newralgiczne, w których trzeba dosypać tłucznia      

i raz jeszcze poprawić drogę. To też zostanie zrobione. Jeżeli chodzi o kwestę drogi               

z ul. Ogrodowej do ul. Traugutta to padły informacje od Radnego również z samorządu.        

W momencie, kiedy Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Kierownik, kiedy przyjechali        

na miejsce to zaczęli zlecać swoim pracownikom pewne pomiary. Po takim przejeździe        

po dwóch dniach Radny otrzymał informację o kosztach tych napraw. Wszelkie jego obawy, 

że to droga w mieście itd. legły w gruzach, ponieważ okazało się, że całość drogi począwszy 

od początku ul. Ogrodowej gdzie zaczyna się ul. Traugutta do drogi wojewódzkiej to jest 

koszt około 130.000,00 zł. Można powiedzieć, że jest to dużo, bo brzmi to dużo,                   

ale doskonale wszyscy wiedzą ile kosztuje kilometr czy metr każdej położonej drogi w mieści 

czy na wsi. Radny nie ukrywa, że sytuacja jest na tyle bardzo dobra, że w wyniku wszelkich 

działań Zarządu Dróg Powiatowych i ogłoszenia przetargów na drogi, które mają                  
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do wykonania zaoszczędzono prawie połowę kwoty. Jeżeli były przetargi 5.000.000,00 zł 

okazuje się, że taka firma jak Skanska czy inne wskazywały kwotę o połowę mniejszą, czyli 

wiadomo, że z tego tytułu będą oszczędności. Każdy wie o tym, że kawałek drogi położonej 

w Bajdowie był wynikiem tego, że była kiepska zima, dlatego też zaoszczędzono środki           

i położono drogę. W tym przypadku radny jest prawie pewny, że być może w maju będzie 

początek naprawy i zerwania nawierzchni na ul. Traugutta jak również dokończenie drogi       

w Bajdowie może nie na całym odcinku, ale pewnym kawałku. Na drogę w Kupinie                 

w budżecie zaplanowano kwotę na wykonanie 700 m drogi. Na koniec Radny poinformował, 

że droga Tarpno, która jest drogą powiatową jest naprawiona. Najgorszą drogą powiatową    

w gminie Zalewo jest droga od Kupina do Janik Wielkich. Droga na Janiki Małe nie jest taka 

zła. Droga Kupin-Janiki Wielkie jest w opłakanym stanie tym bardziej, że w tych 

miejscowościach mieszkają rolnicy, którzy posiadają duże maszyny. Każda droga jest nasza 

i nie ważne, kto kim się zajmuje i jak pracuje. Radny Powiatowy Jarosław Piechotka 

poinformował, że takich Radnych w powiecie jak on jest 21 i każdy chce coś dla siebie 

zrobić. Radny bardzo będzie się starał, aby drogi te naprawić w jak najdłuższych odcinkach. 

Wiadomo, że łatwiej byłoby je naprawiać, jeżeli samorząd Zalewski miałby środki tego typu, 

że mógłby je współfinansować. Radny wie o tym, że nie ma takiej możliwości i sytuacja jest 

trudna. Radny myśli, że drogi będą naprawiane i zmieniane a on będzie stał na straży i tego 

pilnował. Na koniec Radny Powiatowy Jarosław Piechotka poinformował Radną Halinę 

Krajnik, że zawiadomił on o posiedzeniu objazdowym tylko Radną Zofię Witkowską.           

Nie pomyślał, aby zawiadomić też Sołtysów i pozostałych Radnych. Na koniec Radny 

poinformował, że chciałby, aby sygnałów na temat dróg było jeszcze więcej. Jeżeli Radni 

będą o tym mówić to problemów tych będzie coraz mniej a gorzej wtedy będzie, gdy o tym      

w ogóle nie będzie się mówić. Radny wie, że każdy próbuje go napaść, aby cokolwiek 

naprawić, a dróg jest bardzo dużo. Trzeba wybrać tą, która jest w gminie najważniejsza,     

aby mieszkańcy mogli do pracy czy do szkoły dojeżdżać.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka poinformował, że jest to jego druga kadencja         

w Radzie Miejskiej w Zalewie, ale dla niego jest to ważne, że Radni Powiatowi są niemal       

na każdej sesji. Jest to bardzo istotne, że Radni mają z nimi kontakt oko w oko, czego           

do tej pory nie było. Wiceprzewodniczący Rady podziękował Radnemu Powiatowemu 

Jarosławowi Piechotce za wszelkie podjęte działania. Następnie Wiceprzewodniczący 

poprosił Radnego Powiatowego, aby przekazał na Radzie Powiatu Iławskiego, że być może 

jest takie wrażenie, że gmina Zalewo jest skąpa we współfinansowaniu remontów dróg 

powiatowych, ale prosił, aby zrozumieć, że gmina ma swoje zadania własne, które są dla niej 

priorytetem. Przyjmuje się generalne warunki i działania w sprawach bardzo istotnych         

dla gminy a teraz to są woda, kanalizacja i drogi. Wiceprzewodniczący nie chciał powracać 

do problemu, jaki stworzył dla gminy pożar w Zakładzie Drobiarskim Lech-Drób w Zalewie. 

Wiceprzewodniczący na koniec dodał, że stoi na stanowisku, że każdy szczebel samorządu 

ma swoje zadania własne i środki finansowe a w kwestiach dotyczących remontu dróg            

na terenie całego Powiatu Iławskiego powinien być przyjęty jakiś konsensus. 

Wiceprzewodniczącemu chodzi o to, aby w miarę równomiernie rozkładać środki na remonty 

dróg nic więcej gmina Zalewo nie chce od tego, co ma gmina Iława, Kisielice czy Susz. 

Wiceprzewodniczący chciałby, aby Radni Powiatowi dodatkowo oprócz wszystkich 

zabiegów, które czynią na forum Rady Powiatu Iławskiego zwrócili uwagę, że gmina Zalewo 

jest taką samą gminą jak wszystkie inne. Gmina Zalewo ma również potrzeby w zakresie 

remontu dróg i żeby zostało to dostrzeżone.                                  
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Radna Ewa Nykołyszak poinformowała, że na ostatniej sesji wspominano o chodniku            

w Urowie w związku z tym postanowiła ona napisać kolejne podanie o chodnik do Powiatu 

Iławskiego. Radna otrzymała odpowiedź na to podanie, które odczytała na sesji.                     

( Pismo to stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu). Następnie Radna podziękowała 

Radnemu Powiatowemu Jarosławowi Piechotce za zainteresowanie się tą sprawą. 

 

Ad. 14. Sprawy różne. 
 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przypomniała Radnym, że do 30 kwietnia br. muszą 

złożyć oświadczenia majątkowe. Następnie Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek 

poprosiła Radną Ewę Nykołyszak, aby odniosła się do wyróżnienia, jakie otrzymała                

od Marszałka Województwa Warmińsko Gustawa Marka Brzezina, jako Sołtys Sołectwa 

Urowo. 

 

Radna Ewa Nykołyszak poinformowała, że została zaproszona na spotkanie i była jedną       

z dwunastu zaproszonych Sołtysów z Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Było to dla 

niej wyróżnieniem, ponieważ na spotkaniu byli Sołtysi z całego województwa. Radna myśli, 

że jej wyróżnienie było skutkiem faktu, że Sołectwo Urowo znajduje się w Programie              

z Odnowy Wsi., Co roku składa ona sprawozdania z działalności wsi i może, dlatego 

przychylono się pozytywnie do jej działań i zaproszono na to spotkanie. Radna, jako Pani 

Sołtys została upoważniona przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Gustawa Marka Brzezina, aby złożyć życzenia wszystkim Sołtysom z gminy Zalewa wobec 

tego w dniu dzisiejszym przekazała je. .         

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka odczytał pismo skierowane do Burmistrza Zalewa 

Marka Żylińskiego oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Zalewie Iwony Parzyszek            

od Pani Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej. (Pismo to stanowi załącznik nr 11                  

do niniejszego protokołu).  
 
Sołtys Sołectwa Matyty Dorota Paśko-Sawczyńska zapytała Burmistrza Zalewa Marka 

Żylińskiego, kiedy pieniądze przeznaczone z funduszu sołeckiego przekazane gminie 

zostaną przekazane Sołectwu na monitoring i oświetlenie. Pani Sołtys przypomniała,            

że za kilka tygodni zacznie się sezon turystyczny i turyści zaczną wyrzucać śmieci tak jak 

robili to do tej pory. Zazwyczaj mówiono, że w przyszłym roku będzie inaczej, więc jest w tej 

chwili taki moment, aby móc zapobiec temu problemowi. Rozmawiano o tym na zebraniu 

sołeckim, że jedyną metodą jest monitoring żeby było wiadomo, kto wyrzuca te śmieci.          

W tej sytuacji, kiedy został usunięty śmietnik na odpady ogólne oznacza to, że za każdym 

razem przy wiacie do zbiórki selektywnej będą leżały wory ze śmieciami. Następną sprawą 

poruszoną przez Panią Sołtys był temat związany ze śmieciami, ale w kontekście tego,          

co ma zrobić ze śmieciami remontowymi. Najpierw zadzwoniła do Związku Gmin Czyste 

Środowisko i dowiedziała się, że ma załatwić sobie to sama, więc zadzwoniła do Kierownika 

Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Katarzyny Jendernalik, 

która podała jej numer właściwy od odbiorcy śmieci z terenu gminy Zalewo.                    

Sołtys zadzwoniła tam i okazało się, że nie ma żadnego problemu i każdy remont 

przeprowadzany w wewnątrz domu jest objęty opieką ze strony odbiorcy śmieci. Wystarczy 

do tej firmy wykonać telefon, po czym podstawia ona kontener, który w przeciągu dwóch czy 

trzech dni jest zabierany. W związku z tym poprosiła, aby taką informację z numerem 

telefonu umieścić na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach oraz kiedy będą 
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wywożone gabaryty ta informacja jest gdzieś umieszczona na jakieś stronie internetowej,    

ale mieszkańcy nie czytają tych informacji. Trzeba to powiesić lub dać do ręki,                    

aby mieszkańcy mieli świadomość, że coś takiego funkcjonuje. Wtedy też nie będzie śmieci 

wyrzucanych do lasu czy też na pola. Na koniec Pani Sołtys oznajmiła, że w gazetce         

Puls Regionu został ogłoszony konkurs dla każdego sołectwa na zbiórkę śmieci tzw. 

elektrośmieci i oczywiście, które sołectwo zbierze jak najwięcej śmieci dostanie nagrodę. 

Wszystko, co jest elektryczne można zbierać tj. lodówki, pralki itd. Jest tylko jeden warunek, 

który stwarza zagrożenie dla gminy, więc i o to zapytała a mianowicie, że tych śmieci musi 

być zebranych 500 kg, aby firma mogła przyjechać i je odebrać. Drugim problemem może 

być to, że zbiórki te należałoby zrobić na bardzo krótki okres czasu a wcześniej należałoby 

wszystkich poinformować, że coś takiego będzie, aby do tego nie dorzucono innych śmieci 

nieelektrycznych. W związku z tym Sołtys zapytała, czy jeżeli śmieci tych byłoby mniej         

niż 500 kg to czy gmina lub Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie pomogą      

w przewiezieniu tych śmieci do drugiego sołectwa i czy w ogóle warto wchodzić do takiego 

konkursu. Z jej punktu widzenia warto się nad tym zastanowić, dlatego, że przykro jej nawet 

o tym mówić, ale w Matytach na pastwiskach i lesie jest pełno śmieci takich jak lodówki          

i pralki. Co roku jest to wywożone i to na koszt gminy.     

 

Radna Zofia Witkowska poinformowała, że na ul. Żeromskiego mieszkańcy sami zaśmiecają 

swoje posesje i nie dbają o to, co ich otacza.  

 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła, aby wykonać taką informację i przekazać 

dla Sołtysów może akurat coś by to dało pozytywnego.   

 

Radny Jan Lichacz poinformował Radnego Powiatowego Jarosława Piechotkę,                         

że w miejscowości Dobrzyki od mostu na drodze są bardzo duże dziury, które należałoby 

wypełnić masą asfaltową. 

 

Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że do wszystkich szczegółowych uwag        

nie będzie się odnosił, ponieważ nie na wszystkie zna odpowiedź. Następnie poinformował, 

że ma ogromne wątpliwości ze zbiórką eko-śmieci. Do tego obowiązuje ustawa o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, która kategorycznie ustala pewne rzeczy.                 

W odpadach elektronicznych znajduje się rtęć i materiały radioaktywne i dużo innych rzeczy.     

Burmistrz poinformował Panią Sołtys, że na część pytań otrzyma odpowiedź telefoniczną. 

Następnie dodał, że pytania przyjął w formie uwagi w związku z tym zostanie przygotowana 

stosowna informacja. Kwestie dotyczące innych uwag zostaną przeanalizowane po sesji        

z udziałem odpowiedzialnych za to referatów.      

 

Radna Zofia Witkowska oznajmiła, że na ulicy Traugutta w ostatnim czasie zostały 

poprzewracane, powyrywane znaki drogowe i bramy z posesji. W związku z tym poprosiła, 

aby było więcej patroli nocnych na terenie miasta. Na koniec Radna dodała, że w centrum 

Zalewa na placu jest bardzo ładny skwerek, ale jest on wieczorami niebezpieczny, dlatego, 

że wieczorami gromadzą się tam osoby spożywające alkohol. W związku z tym należałoby 

zwiększyć patrole dzienne i  nocne w tym rejonie.      

 

Burmistrz Zalewa Marek Żyliński oznajmił, że dzwonił do niego przed sesją Kierownik 

Posterunku Policji w Zalewie Artur Ryll z przeprosinami, że będzie nieobecny na sesji, 

ponieważ w tym czasie w Iławie mają odprawę wszystkich Komendantów stąd dzisiejsza 
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jego nieobecność na sesji. Na koniec Burmistrz dodał, że wszystkie zgłoszone uwagi 

zostaną mu przekazane.  

 

Radny Powiatowy Jarosław Piechotka oznajmił, że sześciolatek Ciepłuch Dawid, ośmiolatek 

Ciepłuch Oskar i Gabrysia Szuba jedenastolatka w dniach od 8 do 10 kwietnia br. w Ośrodku 

Sportu w Cetniewie będą przygotowywać się pod kątem wyjazdu na mistrzostwa świata.     

  

Ad. 15. Zamknięcie obrad. 
 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek zamknęła 

zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Zalewie.     

                                                      

   Protokołowała:                                                                             Przewodnicząca Rady Miejskiej                                

   Karolina Tankielun  

                                                                                                                /-/ Iwona Parzyszek                                                    


