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OR.0002.37.13 
 
 

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

z dnia 27 marca 2013r. 
od godz. 10.40 do godz. 13.55 

 
Proponowany porządek obrad 
 

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

z  dnia 31 stycznia 2013 r. 
4. Przyjęcie protokołu z  XXXVI nadzwyczajnej  Sesji Rady  Miejskiej w Zalewie                                  

z  dnia 13 lutego 2013 r. 
5. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczące protokołu 

pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli szkół na terenie Miasta 
i  Gminy  Zalewo  przedstawionego  na  sesji  Rady  Miejskiej  w  dniu  20  grudnia 
2012r. oraz odpowiedzi udzielonych przez dyrektorów szkół w tym temacie.  

6. Odczytanie  sprawozdania  z  wykonania  planu  pracy  Rady  Miejskiej  w  Zalewie       
za 2012 rok. 

7. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2012 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady 

Miejskiej w Zalewie. 
9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc luty 2013r. przez komisje stałe: 

Komisję  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych  oraz  Komisję  Budżetu, 
Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania.  

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

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

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013r. 
3) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXXIV/246/12 Rady 

Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia  20  grudnia  2012r.  w  sprawie  dokonania  zmiany  w  treści 
Uchwały Nr VIII/77/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie: 
określenia obwodu publicznej szkoły pod nazwą Zespół Szkół w Zalewie. 

4) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki w 2014 r. 

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

6) w sprawie zmiany „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Zalewo na lata 2012-2032”. 

7) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2013 roku. 

8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla fragmentu wsi Matyty obejmującego działki gruntu położone  
w obrębie Matyty, gmina Zalewo. 

9) w  sprawie  wystąpienia  z  wnioskiem  do  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  o  ustalenie 
urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego- Kanał Dobrzycki. 

10) w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej  
w Zalewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 148/4, obręb 2-Zalewo.  

11) w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej  w Dobrzykach, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 267, obręb 12-Kupin. 
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12) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 61/8 położona w obrębie Zalewo nr 2, 
gmina Zalewo. 

13) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem  ewidencyjnym  gruntów,  jako  działka  Nr  293/3  położona  w  obrębie  Zalewo     
nr 2, gmina Zalewo. 

14) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy najmu lokalu 
użytkowego położonego w miejscowości Dobrzyki 42, o łącznej powierzchni użytkowej 
46,92 m2, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta 
sama nieruchomość. 

15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako dz. 104/4, położonej 
w obrębie 2 Zalewo, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

16) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako dz. 186/1, położonej 
w obrębie 2 Zalewo, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

17) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako dz. 104/4, położonej 
w obrębie 2 Zalewo, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

18) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako dz. 104/4, położonej 
w obrębie 2 Zalewo, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

19) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako dz. 104/4, położonej 
w obrębie 2 Zalewo, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

20) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako dz. 32, położonej w 
obrębie 2 Zalewo, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem 
była ta sama nieruchomość. 

21) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako dz. 319/2, położonej 
w obrębie 2 Zalewo, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

22) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako dz. 104/4, położonej 
w obrębie 2 Zalewo, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

23) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako dz. 104/4, położonej 
w obrębie 2 Zalewo, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

24) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy na 
okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako dz. 136/3, położonej 
w obrębie 20-Urowo, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

 
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych. 
13.  Sprawy różne. 
14. Zamknięcie obrad. 
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Ad 1. Otwarcie obrad Sesji. 
 
Obrady XXXVII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie otworzyła o godzinie 10.40 Iwona 
Parzyszek Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie. Powitała Burmistrza Zalewa, 
Sekretarz Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy, pracowników Urzędu, 
Radnych, Przewodniczących Osiedli, Sołtysów, przedstawiciela mediów.  
Złożyła życzenia sołtysom z okazji dnia sołtysa, który to miał miejsce 11 marca.  
 
Ad 2.  Sprawdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zalewie Iwona Parzyszek stwierdziła, że na sali znajduje 
się 13 Radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.  
Jednocześnie zaproponowała wycofanie z porządku obrad projektu uchwały nr 5 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Zalewa wniesionej przez Pana Lucjana 
Żebrowskiego, i poddała propozycje  pod głosowanie.  
 
Za wycofaniem w/w projektu uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, 1 osoba 
wstrzymała się od głosu.  
 
Przewodnicząca stwierdziła, że tym samym przesunięciu ulega numeracja poszczególnych 
projektów uchwał- projekty posiadające nr od 6 do 24 odpowiednio będą miały nr od 5 do 23. 
Ponadto Przewodnicząca zaproponowała zmianę w uchwale pierwotnie posiadającej nr 11 w 
sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Dobrzykach, 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 267, obręb 12-Kupin, polegającą na 
usunięciu z treści uchwały słów „położonej w Dobrzykach” oraz wprowadzenia do porządku 
obrad  projektu  uchwały  nr  24  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą 
kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji 
jako dz. 104/4, położonej w obrębie 2 Zalewo, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 
lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 
 
W  związku  z  brakiem  innych  propozycji  zmian  do  porządku  obrad  Przewodnicząca  Rady 
Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.  
 
Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 13 radnych. 
 
Po zmianach porządek obrad wyglądał następująco:  
 

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

z  dnia 31 stycznia 2013 r. 
4. Przyjęcie protokołu z  XXXVI nadzwyczajnej  Sesji Rady  Miejskiej w Zalewie                                  

z  dnia 13 lutego 2013 r. 
5. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczące protokołu 

pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli szkół na terenie Miasta 
i  Gminy  Zalewo  przedstawionego  na  sesji  Rady  Miejskiej  w  dniu  20  grudnia 
2012r. oraz odpowiedzi udzielonych przez dyrektorów szkół w tym temacie.  

6. Odczytanie  sprawozdania  z  wykonania  planu  pracy  Rady  Miejskiej  w  Zalewie       
za 2012 rok. 

7. Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2012 rok. 
8. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie pomiędzy Sesjami Rady 

Miejskiej w Zalewie. 
9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc luty 2013r. przez komisje stałe: 

Komisję  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych  oraz  Komisję  Budżetu, 
Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania.  

10. Wnioski i zapytania Radnych. 
11.  Podjęcie uchwał: 
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1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zalewo na lata  

2013- 2022. 
2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013r. 
3) w  sprawie  sprostowania  oczywistej  omyłki  pisarskiej  w  Uchwale  Nr  XXXIV/246/12 

Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmiany w 
treści Uchwały Nr VIII/77/03 Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 20 maja 2003 roku w 
sprawie: określenia obwodu publicznej szkoły pod nazwą Zespół Szkół w Zalewie. 

4) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki w 2014 r. 

5) w  sprawie  zmiany  „Programu  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu 
Gminy Zalewo na lata 2012-2032”. 

6) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2013 roku. 

7) w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  dla  fragmentu  wsi  Matyty  obejmującego  działki  gruntu  położone  
w obrębie Matyty, gmina Zalewo. 

8) w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie 
urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego- Kanał Dobrzycki. 

9) w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej  
w Zalewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 148/4, obręb 2-Zalewo.  

10)  w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 267, obręb 12-Kupin. 

11)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 61/8 położona w obrębie Zalewo nr 
2, gmina Zalewo. 

12) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanej  oznaczonej 
numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 293/3 położona w obrębie Zalewo     
nr 2, gmina Zalewo. 

13)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy  najmu 
lokalu  użytkowego  położonego  w  miejscowości  Dobrzyki  42,  o  łącznej  powierzchni 
użytkowej 46,92 m2, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której 
przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

14) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy 
na  okres  3  lat  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  w  ewidencji  jako  dz.  104/4, 
położonej  w  obrębie  2  Zalewo,  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat, 
której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

15) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy 
na  okres  3  lat  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  w  ewidencji  jako  dz.  186/1, 
położonej  w  obrębie  2  Zalewo,  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat, 
której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

16) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy 
na  okres  3  lat  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  w  ewidencji  jako  dz.  104/4, 
położonej  w  obrębie  2  Zalewo,  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat, 
której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

17) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy 
na  okres  3  lat  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  w  ewidencji  jako  dz.  104/4, 
położonej  w  obrębie  2  Zalewo,  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat, 
której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

18) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy 
na  okres  3  lat  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  w  ewidencji  jako  dz.  104/4, 
położonej  w  obrębie  2  Zalewo,  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat, 
której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

19) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy 
na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako dz. 32, 
położonej  w  obrębie  2  Zalewo,  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat, 
której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 
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20) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy 
na  okres  3  lat  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  w  ewidencji  jako  dz.  319/2, 
położonej  w  obrębie  2  Zalewo,  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat, 
której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

21) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy 
na  okres  3  lat  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  w  ewidencji  jako  dz.  104/4, 
położonej  w  obrębie  2  Zalewo,  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat, 
której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

22) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy 
na  okres  3  lat  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  w  ewidencji  jako  dz.  104/4, 
położonej  w  obrębie  2  Zalewo,  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat, 
której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

23) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy 
na  okres  3  lat  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  w  ewidencji  jako  dz.  136/3, 
położonej  w  obrębie  20-Urowo,  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat, 
której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

24) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy 
na  okres  3  lat  nieruchomości  gruntowej  oznaczonej  w  ewidencji  jako  dz.  104/4, 
położonej  w  obrębie  2  Zalewo,  po  umowie  zawartej  na  czas  oznaczony  do  3  lat, 
której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

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

 
Przewodnicząca złożyła wniosek o przekazanie do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność 
Burmistrza  Zalewa  wniesionej  przez  Pana  Lucjana  Żebrowskiego  i  rozpatrzenia  jej  przez 
Komisję w miesiącu kwietniu 2013r. 
 
Za przyjęciem proponowanego wniosku głosowało 13 radnych. 
 
 
Ad 3. Przyjęcie protokołu z XXXV zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie                                  
z  dnia 31 stycznia 2013r. 
 
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 XXXV 
zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z  dnia 31 stycznia 2013r. głosowało 13 Radnych, 
nikt nie był przeciw  i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Ad  4.  Przyjęcie  protokołu  z  XXXVI  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Miejskiej  w  Zalewie                                  
z  dnia 13 lutego 2013 r. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poinformowała,  że  zapoznała  się  z  protokołem  
z Sesji, który wyłożony był do wglądu w Biurze Rady i, że odzwierciedla on przebieg Sesji. 
Następnie poddała go pod głosowanie bez odczytywania. Za przyjęciem protokołu z XXXVI 
nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z  dnia 13 lutego 2013r. głosowało                 
13 Radnych, nikt nie był przeciw  i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
 
Ad 5. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dotyczące protokołu 
pokontrolnego  Komisji  Rewizyjnej  z  kompleksowej  kontroli  szkół  na  terenie  Miasta        
i Gminy Zalewo przedstawionego na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2012r. oraz 
odpowiedzi udzielonych przez dyrektorów szkół w tym temacie.  
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Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  wyjaśniła,  że  w  odpowiedzi  na  Protokół  Komisji 
Rewizyjnej dotyczący kompleksowej kontroli szkół, przedstawiony podczas sesji Rady 
Miejskiej w Zalewie w dniu 20 grudnia 2012r., do biura rady wpłynęły informacje                    
od dyrektorów szkół. Stanową one załączniki do protokołu (załączniki nr 1, 2,3 i 4).  
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Jesionka, który 
odczytał informację powstałą po spotkaniach z dyrektorami szkół. Informacja stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Podczas  odczytywania  informacji  na  posiedzenie  sesji  o  godzinie  10:50  przybyła 
Radna Zofia Witkowska.  
 
Ad.  6  Odczytanie  sprawozdania  z  wykonania  planu  pracy  Rady  Miejskiej  w  Zalewie     
za 2012 rok. 
 
Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  odczytała  sprawozdanie  z  pracy  Rady  Miejskiej       
w Zalewie w 2012 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad. 7 Odczytanie sprawozdań z wykonania planów pracy komisji stałych za 2012 rok. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka  odczytał sprawozdanie z wykonania planu pracy 
komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony P.Poż i Ochrony Środowiska w 2012r.  
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Mirosław Czyszek odczytał sprawozdanie               
z wykonania planu pracy komisji w 2012r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu. 
Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych  Zofia  Witkowska 
odczytał  sprawozdanie  z  wykonania  planu  pracy  komisji  w  2012r.  Sprawozdanie  stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Paweł  Jesionka  odczytał  sprawozdanie  z  wykonania 
planu pracy komisji w 2012r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania 
odczytał  sprawozdanie  z  wykonania  planu  pracy  komisji  w  2012r.  Sprawozdanie  stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Ad  8.  Sprawozdanie  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  pomiędzy  Sesjami  Rady 
Miejskiej w Zalewie. 
 
Sprawozdanie obejmujące okres od 1 lutego 2013r. do 27 marca 2013r. przedstawił 
Burmistrz  Zalewa,  jednocześnie  poinformował  obecnych  o  spotkaniach  i  wyjazdach,  które 
odbył od ostatniej sesji oraz o liczbie zrealizowanych uchwał i wydanych zarządzeń. 
Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 
Burmistrz  ponadto  poinformował,  że  w  związku  ze  złożonym  przez  niego  zgłoszeniem           
o popełnieniu przestępstwa, dotyczącym stosowania gróźb karalnych względem jego osoby, 
Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania, gdyż osoba, która się gróźb 
dopuszczała,  w  związku  z  innym  powództwem  (przestępstwami  o  podobnym  charakterze) 
uznana została za osobę niepoczytalną i zamknięta w zakładzie psychiatrycznym.  
 
Ad 9. Informacja o zrealizowanych tematach za miesiąc luty 2013r. przez komisje stałe: 
Komisję Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisję Budżetu, 
Finansów, Aktywizacji Gospodarczej i Planowania.  
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Przewodnicząca  Komisji  Zdrowia,  Oświaty,  Kultury  i  Spraw  Społecznych  Zofia  Witkowska 
poinformowała,  że  temat  komisji  w  lutym  2013r.  dotyczył  opieki  i  profilaktyki  zdrowotnej        
w placówkach oświatowych. Informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 
Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów Aktywizacji Gospodarczej 
i  Planowania  Jan  Lichacz,  który  poinformował  o  tematach  zrealizowanych  przez  komisję      
w miesiącu lutym 2013r. Informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 
Ad. 10. Wnioski i zapytania Radnych.                 
 
Brak pytań.  
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min. przerwę.   
Obrady wznowiono o godzinie 11:50. 
 
Ad 11. 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  
2013- 2022. 

 
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poddała pod głosowanie 
projekt uchwały. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Skarbnik Gminy Alina Błażewicz przedstawiła projekt uchwały 
 

2) w sprawie zmian w budżecie gminy Zalewo na 2013r. 
 
 
 
Radna  Zofia  Witkowska  zapytała,  czy  związku  ze  zmniejszeniem  o  kwotę  45.000  złotych 
wydatków na wymianę dachu w budynku tzw. małej szkoły, przeprowadzono wizję lokalną 
dotyczącą  oceny  stanu  technicznego  zadaszenia.  Dodała,  że  według  niej  dach  wymaga 
natychmiastowej naprawy.  
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  odpowiedział,  że  budżet  gminy  jest  ograniczony,  a  w 
świetle  pojawiających  się  możliwości  na  skanalizowanie  miejscowości  Jaśkowo,  Wieprz  i 
Gubławki priorytetem staje się  właśnie to zadanie. Wymaga ono jednak rezygnacji z innych 
celów,  nie  tylko  remontu  dachu  szkoły.  Wyjaśnił,  że  w  budynku  szkoły  przeprowadzono 
wizję, a osoby jej dokonujące oceniły, że z naprawą dachu można jeszcze poczekać. Dodał, 
że dodatkowo zleci wykonanie dokładnej ekspertyzy oraz przeanalizuje na roboczo potrzebę 
remontu dachu.  
Radna  Zofia  Witkowska  stwierdziła,  że  wykonanie  remontu  dachu  szkoły  ze  względu  na 
uczące się dzieci, jest równie ważnym zadaniem jak budowa kanalizacji i można go wykonać 
rezygnując z rozbudowy placów zabaw w miejscowościach, w których one już istnieją.  
Burmistrz zauważył, że gmina bardzo racjonalnie i rozważnie wydatkuje środki, niemniej w 
kontekście  pojawiającej  się  szansy  na  budowę  kanalizacji  możliwe,  że  wszystkie  wydatki 
budżetowe będzie trzeba zweryfikować od nowa.  
Radny Mirosław Czyszek zaproponował, aby wykazać wstrzemięźliwość również w realizacji 
innych inwestycji, do czasu, gdy będzie wiadomo jakie pieniądze potrzebne będą na budowę 
oczyszczalni ścieków.  
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W  związku  z  brakiem  innych  pytań  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała  pod 
głosowanie projekt uchwały. 
 

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

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Dyrektor  Obsługi Zespołu  Szkół i Przedszkoli Iwona Jaroszewska przedstawiła  projekt 
uchwały 
 

3) w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 
XXXIV/246/12  Rady Miejskiej  w  Zalewie  z  dnia 20  grudnia  2012r.  w  sprawie 
dokonania zmiany w treści Uchwały Nr VIII/77/03 Rady Miejskiej w Zalewie z 
dnia 20 maja 2003 roku w sprawie: określenia obwodu publicznej szkoły pod 
nazwą Zespół Szkół w Zalewie. 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek przedstawiła projekt uchwały 
 

4) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  Gminy  środków 
stanowiących fundusz sołecki w 2014 r. 

 
Radny Mirosław Czyszek zaproponował, aby w roku 2014 zrezygnować z funduszu 
sołeckiego. Uważa, że w kontekście planowanych  dużych inwestycji nie należy „blokować” 
środków  w  budżecie  gminy  (prawie  200  tysięcy  złotych)  wyodrębniając  w  nim  fundusz 
sołecki. 
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński powiedział, że środki z funduszu sołeckiego pozwalają na 
realizację ważnych dla społeczności lokalnych zadań i warto to kontynuować.  
Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  dodał,  że  widzi  wzrost  aktywność  społeczności 
lokalnych,  które  realizują  zadania  dzięki  środkom  z  funduszy  sołeckich  i  należy  umożliwić 
tym społecznościom  realizację wcześniej zaplanowanych działań.  
Radna  Elżbieta  Blonkowska  stwierdziła,  że  nie  można  dyskutować  nad  nieustanowieniem 
funduszu  sołeckiego  w  wysokości  250  tysięcy  w  sytuacji,  gdy  Gmina  straciła  500  tysięcy 
poprzez obniżenie stawki podatku rolnego.  
Sołtys  Matyt  Dorota  Paśko-  Swczyńska  dodała,  że  dzięki  środkom  z  funduszu  sołeckiego 
wieś ma szanse rozwoju, mieszkańcy się aktywizują. 
Radny Mirosław Czyszek w odpowiedzi na stwierdzenie Radnej Blonkowskiej powiedział, że 
w  wyniku  obniżenia  stawki  podatku  rolnego  Gmina  straciła  wpływy  w  wysokości  300.000 
złotych,  a  nie  500.000  złotych.  Dodał, że  obniżając  stawkę  podatku  rolnego  równocześnie 
zastosowano kilkusettysięczne ulgi w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, 
ponadto  ponad  milion  złotych Gmina  wydaje  na  szkolnictwo.  Stwierdził,  że jest  za  tym,  by 
polikwidować wszystkie obowiązujące ulgi, skończyć ze stosowaniem umorzeń od 
nieruchomości i obniżaniem stawki podatku rolnego.  
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 



 9 

Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Podinspektor  ds.  Gospodarki  Przestrzennej  i  Rolnictwa  Tomasz  Łukaszewski  przedstawił 
projekt uchwały 
 

5) w sprawie  zmiany  „Programu  usuwania  wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Zalewo na lata 2012-2032”. 

 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  przypomniał,  że  firma  zewnętrzna  opracowała  Program 
usuwania  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  Gminy  Zalewo  na  lata  2012-2032  oraz 
bazę danych dotyczącą ilości azbestu znajdującego się w gospodarstwach na terenie Gminy. 
Oba dokumenty stanowią podstawę do ubiegania się o środki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Olsztynie na usunięcie azbestu w 
gospodarstwach.  Dodał,  że  projekt  uchwały  aktualizuje  bazę  o  wpisy  gospodarstw,  które 
wcześniej nie zostały ujęte w Programie.  
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Podinspektor  ds.  Gospodarki  Przestrzennej  i  Rolnictwa  Tomasz  Łukaszewski  przedstawił 
projekt uchwały 
 

6) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zalewo w 2013 roku. 

 
Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  wyjaśnił,  że  program  był  konsultowany  z  odpowiednimi 
instytucjami  m.in.  Powiatowym  Inspektorem  Weterynarii  i  na  etapie  uzgodnień  dokonano 
odpowiednich  zapisów  w  programie.  Jedynie  w  §  9  ust.1  zostawiono  miejsce  na  wpisanie 
nazwiska właściciela gospodarstwa rolnego, który na mocy umowy miałby zająć się 
bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi. Uznano jednak, że nie jest to dobre rozwiązanie. 
Nowy zapis brzmi, iż w przypadku pojawienia się bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego 
gmina wskaże odpowiednie gospodarstwo w sołectwie do którego zwierzę zostanie 
skierowane.   
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Podinspektor  ds.  Gospodarki  Przestrzennej  i  Rolnictwa  Tomasz  Łukaszewski  przedstawił 
projekt uchwały 
 

7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  dla  fragmentu  wsi  Matyty  obejmującego 
działki gruntu położone w obrębie Matyty, gmina Zalewo. 

 
Podinspektor  ds.  Gospodarki  Przestrzennej  i  Rolnictwa  Tomasz  Łukaszewski  wyjaśnił,  że 
projekt uchwały dotyczy terenów stanowiących własność prywatnego inwestora, który 
wystąpił do Gminy z prośbą o opracowanie miejscowego planu dla inwestycji polegającej na 
zabudowie  letniskowej.  Pomiędzy  Gminą,  inwestorem  i  firmą  wykonującą  plan  podpisana 
zostanie trójstronna umowa polegająca na tym, iż Gmina zleci wykonanie planu, a koszty z 
tym związane pokryje inwestor.  
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Burmistrz Zalewa Marek Żyliński dodał, iż ważne jest to, że umowa będzie bardzo 
transparentna, a sposób załatwienie sprawy bardzo czytelny. Dodał, że w wyniku podjętych 
działań wartość gruntów wzrośnie, nie będzie przeszkód by występować o decyzję 
warunków zabudowy, a tym samym zwiększą się wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku 
od nieruchomości.  
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Edward Całka zauważył, że plan miejscowy ma swym 
zasięgiem objąć również drogę gminną oraz teren pomiędzy drogą a jeziorem. 
Podinspektor  ds.  Gospodarki  Przestrzennej  i  Rolnictwa  Tomasz  Łukaszewski  wyjaśnił,  że 
droga  jako  ciąg komunikacyjny  również  musi  być  uwzględniona. Natomiast wskazanie 
działek od strony jeziora określone zostało geodezyjnie.  
 
Wobec  braku  innych  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek 
poddała uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Przewodnicząca Rady Iwona Parzyszek poprosiła o przedstawienie projektu uchwały.  
Podinspektor  ds.  Gospodarki  Przestrzennej  i  Rolnictwa  Tomasz  Łukaszewski  przedstawił 
projekt uchwały 
 

8) w  sprawie  wystąpienia  z  wnioskiem  do  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  o 
ustalenie urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego- Kanał Dobrzycki. 

 
Podinspektor  ds.  Gospodarki  Przestrzennej  i  Rolnictwa  Tomasz  Łukaszewski  wyjaśnił,  że 
nazwa Kanał Dobrzycki funkcjonuje w potocznym użyciu jednak nie znajduje 
odzwierciedlenia  w  rejestrze  nazw  geograficznych.  Podjęcie  uchwały  w  tej  sprawie  jest 
krokiem w kierunku uporządkowania sytuacji.  
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński dodał, że biorąc pod uwagę działania promocyjne związane 
z ekomariną, promocją jeziora Ewingi i działaniami inwestycyjnymi na Kanale,  
uporządkowanie nazewnictwa jest bardzo ważnym elementem.  
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Przewodnicząca  Rady  Iwona  Parzyszek  poddała 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 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 obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości położonej  
w  Zalewie,  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  148/4,  obręb          
2-Zalewo. 

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

Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 min. przerwę.   
W czasie przerwy obrady sesji opuściły Radne Dorota Obszańska i Bożena Galik.  
Obrady wznowiono o godzinie 13:05. 
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Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

10)  w  sprawie  obciążenia  służebnością  przesyłu  nieruchomości  oznaczonej  w 
ewidencji gruntów jako działka nr 267, obręb 12-Kupin. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że projekt uchwały dotyczy działki usytuowanej na rozdrożu dróg z Zalewa do Ostródy i do 
Susza.  Wiąże  się  z  doprowadzeniem  przesyłu  energii  do  działek  mieszczących  się  nad 
Kanałem Dobrzyckim.  
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

11) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 61/8 położona w 
obrębie Zalewo nr 2, gmina Zalewo. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że działka, o której mowa mieści się w Zalewie wzdłuż ulicy Szkolnej i przeznaczona jest pod 
handel.  
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

12)  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej 
oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów, jako działka Nr 293/3 położona 
w obrębie Zalewo nr 2, gmina Zalewo. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że działka przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną i mieści się w Zalewie przy ulicy 
Rolnej.  
Na  pytanie  Radnego  Mirosława  Czyszka  o  sąsiednią  działkę  nr  293/2, Kierownik  Referatu 
Jan Michalewski wyjaśnił, że działka była pierwotnie przeznaczona pod wymianę na działkę 
przy ul. Żeromskiego, niemniej właściciel działki przy ul. Żeromskiego zrezygnował z 
zamiany wiedząc, że musiałby dopłacić różnicę wynikającą z wartości działek.  
 
Wobec  braku  innych  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka 
poddał uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

13) w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy 
najmu  lokalu  użytkowego  położonego  w  miejscowości  Dobrzyki  42,  o  łącznej 
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powierzchni użytkowej 46,92 m 2, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 
lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że projekt uchwały dotyczy lokalu użytkowego mieszczącego się w świetlicy wiejskiej. 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

14)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy 
dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako 
dz. 104/4, położonej w obrębie 2 Zalewo, po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że działka to teren za dawnym ośrodkiem zdrowia przy ul. Traugutta. 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

15)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy 
dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako 
dz. 186/1, położonej w obrębie 2 Zalewo, po umowie  zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że projekt uchwały dotyczy działki mieszczącej się na końcu ulicy Kwiatowej.  
Na  sugestie  Radnego  Mirosława  Czyszka,  aby  w  umowie  dzierżawy  zawrzeć  zapis  o 
służebności  przejazdu  przez  działkę,  Burmistrz  Zalewa  Marek  Żyliński  odpowiedział,  że 
działka praktycznie cały czas służy jako przejazd i poprosił o podjęcie uchwały w 
zaproponowanym kształcie.  
 
Wobec  braku  innych  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka 
poddał uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

16)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy 
dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako 
dz. 104/4, położonej w obrębie 2 Zalewo, po umowie  zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 
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Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że działka to teren za dawnym ośrodkiem zdrowia przy ul. Traugutta. 
Na pytanie Radnego Mirosława Czyszka, czy dotychczasowi dzierżawcy nie chcieliby 
wykupić terenu pod działki, Kierownik Referatu Jan Michalewski odpowiedział, że nie 
składano im takiej propozycji. 
 
Wobec  braku  innych  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka 
poddał uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

17)  w    sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy 
dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako 
dz. 104/4, położonej w obrębie 2 Zalewo, po umowie  zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

 
 

Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

18)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy 
dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako 
dz. 104/4, położonej w obrębie 2 Zalewo, po umowie  zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

 
 

Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

19)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy 
dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako 
dz. 32, położonej w obrębie 2 Zalewo, po umowie zawartej na czas oznaczony 
do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
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20)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy 
dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako 
dz. 319/2, położonej w obrębie 2 Zalewo, po umowie  zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

 
 

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że działka to teren na Osiedlu Wileńskim. 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

21)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy 
dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako 
dz. 104/4, położonej w obrębie 2 Zalewo, po umowie  zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

22)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy 
dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako 
dz. 104/4, położonej w obrębie 2 Zalewo, po umowie  zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

23)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy 
dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako 
dz. 136/3, położonej w obrębie 20-Urowo, po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

 
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Mieniem Komunalnym Jan Michalewski wyjaśnił, 
że działka to teren przy dawnej szkole w Urowie. 
 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 
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Wiceprzewodniczący Rady Edward Całka przedstawił projekt uchwały 
 

24)  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  z  tą  samą  osobą  kolejnej  umowy 
dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji jako 
dz. 104/4, położonej w obrębie 2 Zalewo, po umowie  zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat, której przedmiotem była ta sama nieruchomość. 

 
Wobec  braku  pytań  do  projektu  uchwały  Wiceprzewodniczący  Rady  Edward  Całka  poddał 
uchwałę pod głosowanie. 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. 

 
 
Ad 9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania Radnych 
 
Punkt ominięto w związku z brakiem pytań i wniosków.  
  
Ad 10. Sprawy różne. 
 

Burmistrz Zalewa Marek Żyliński powiedział, że w dniu wczorajszym usłyszał, jakoby stanął 
na drodze pracownikowi jednostki podległej  Panu  Grzegorzowi  Głozakowi  w rozwoju 
zawodowym poprzez zabronienie mu sprawowania funkcji prezesa GS Samopomoc 
Chłopska    w  Zalewie.  Rozmawiał  na  ten  temat z   Panem Głozakiem, który  potwierdził,  że 
takie informacje dotarły również do niego i chciałby w tej sprawie wypowiedzieć się 
publicznie.  
Pan Grzegorz Głozak powiedział, że chciałby zdementować pojawiające się plotki. Wyjaśnił, 
że  Burmistrz  nie  miał  wpływu  na  jego  decyzję  o  rezygnacji  z  funkcji  prezesa  Gminnej 
Spółdzielni, wręcz odwrotnie proponował pomoc np. radcy prawnego. O rezygnacji zaważyły 
wyłącznie osobiste względy.  
Radny Mirosław  Czyszek  powiedział,  iż  w temacie  działki  nr  104/4,  położonej  w  obrębie 2 
Zalewo, warto by się zastanowić na jej podziałem i sprzedażą.  
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński odpowiedział, że obecnie trwają prace nad studium 
kierunków i warunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Patrząc perspektywicznie 
może się  okazać,  że  za  kilka  lat  omawiany  grunt jest  potrzebny  pod  inne  cel.  Dlatego też 
decyzję o ewentualnej sprzedaży należy starannie przeanalizować.  
Ponadto Burmistrz Zalewa Marek Żyliński poinformował, że Wojewoda Warmińsko- Mazurski 
Pan Marian Podziewski nie będzie mógł uczestniczyć w uroczystym otwarciu ekomariny, ale 
zapowiedział, iż odwiedzi Zalewo w kwietniu. Wojewoda podczas wizyty w Zalewie będzie 
m.in. chciał spotkać się  z radnymi, wiodącymi przedsiębiorcami.  
Sołtys  Sołectwa  Mazanki  Zdzisław  Żołądkiwicz  powiedział,  że  mieszkańcy  sołectwa  pytają 
go,  jak  w  kontekście  nowelizacji  ustawy  dotyczącej  śmieci  będzie  wyglądać  sprawa  z 
koszami  tzn.  czy  mieszkańcy  będą  musieli  je  nabyć  na  własny  koszt,  czy  otrzymają  od 
przedsiębiorstwa, które będzie zajmować się wywozem nieczystości.  
Burmistrz Zalewa Marek Żyliński odpowiedział, że w świetle ustawy zakup kosza na śmieci 
leży po stronie producenta śmieci.  

 
 
Ad 11. Zamknięcie obrad. 

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

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