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PROTOKÓŁ NR LXI/10 
 

z LXI zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie, która odbyła 
się 28 września 2010 r. od godz. 910  do godz. 1055 

 
 

z następującym porządkiem obrad:  
 
 
 
1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z LX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 

2010r. 
4. Odczytanie Protokołu Pokontrolnego Nr XXXIV Komisji Rewizyjnej z dnia  

14 września 2010r.  
5. Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2010.  
6. Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej. 
7. Wnioski i zapytania radnych. 
8. Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach: 
 

1. w sprawie: wyrażenia przez Gminę Zalewo zamiaru wystąpienia ze Związku Gmin 
Warmińsko- Mazurskich z siedzibą w Olsztynie. 

2. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu działek położonych w obrębie Jerzwałd, gm. Zalewo. 

3. w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne przejęcie 
przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w 
Olsztynie gruntów położonych w obrębie Dobrzyki w miejscowości Rąbity, gminie 
Zalewo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.  

4. w sprawie: wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie opinii w przedmiocie projektu 
uchwały Sejmiku Warmińsko- Mazurskiego, będącego załącznikiem do uchwały Nr 
XLII/815/10 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z  
dnia 31 sierpnia 2010r. dotyczącej przyjęcia projektu uchwały w sprawie  
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego.  

5. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu. 
6. w sprawie: wniesienia przez Radę Miejską w Zalewie skargi kasacyjnej do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku wydanego przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2010r. (sygn. akt II 
SA/ Ol 418/10). 

7. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
 
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
10. Sprawy różne. 
11. Zamknięcie obrad. 
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Ad. 1. 
Otwarcie i stwierdzenie quorum. 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak otworzyła LXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej 
w Zalewie. Przywitała przybyłe na sesje osoby: Burmistrz Panią Irenę Piechota, Z-cę 
Burmistrz Panią Annę Grzeszczak, Skarbnik Gminy Panią Alinę Błażewicz, Radcę Prawnego 
Pana Adama Czołbę, zaproszonego gościa Przewodniczącego Związku Gmin Kanału 
Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” Pana Marka Brzezina, radnych, kierowników 
jednostek organizacyjnych, sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych. 
Stwierdziła, że w obradach uczestniczy 10 radnych, a zatem wszelkie uchwały, które zapadną 
na sesji Rady Miejskiej będą prawomocne. 
 
Ad. 2. 
Przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że wnosi o zmianę w porządku 
obrad i wprowadzenie punktu 4, w którym mógłby się wypowiedzieć zaproszony gość- w 
temacie projektu uchwały nr 7 i zabezpieczenia środków na rzecz Związku.  Pozostałe punkty 
uległyby przesunięciu.  
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem innych wniosków o 
zmianę porządku obrad poddała go pod głosowanie wraz z zaproponowaną zmianą.  
„Za” przyjęciem porządku głosowało 10 radnych. 
 
Ad 3.  
Przyjęcie protokołu z LX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 
2010r. 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poinformowała, że zapoznała się z protokołem z 
LX zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Zalewie z dnia 30 sierpnia 2010r. Przeczytała go i 
przeanalizowała. Protokół wyłożony był do wglądu w biurze rady oraz przed sesją. Według 
przewodniczącej protokół  w pełni odzwierciedla przebieg sesji. Zaproponowała głosowanie 
nad przyjęciem protokołu bez odczytywania. 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poddała pod głosowanie, bez odczytywania, w/w 
protokoły. 
 
„Za” przyjęciem protokołów głosowało 10 radnych. 
 
Ad. 4. 
Wystąpienie Przewodniczącego Związku Gmin Kanału Ostródzko- Iławskiego „Czyste 
Środowisko” Pana Marka Brzezina. 
 
Przewodniczący Związku Gmin Kanału Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” 
Pan Marek Brzezin powiedział, że na prośbę Przewodniczącej Rady jest obecny na sesji 
wraz z księgową Związku Panią Jolantą Saporowską. Powiedział, że Związek ma już 
kilkunastoletnią historię. Od 8 lat trwa wspólna inwestycja- budowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie. Praktycznie w 2008r. inwestycja ta 
została zakończona, a w 2009r. została powołana spółka ze 100% kapitałem Związku. Jest to 
spółka prawa handlowego, ale właścicielem są Gminy, członkowie Związku. Inwestycja ta 
praktycznie została już rozliczona i każda Gmina wie jakie nakłady na nią poniosła. 
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Inwestycja była prawie w 50% dotowana. Główna dotacja pochodziła z Eko Funduszu- 
9.250.000 zł, Fundusz Wojewódzki- 600.000 zł, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska- 
1.500.000 zł. Pozostałą część Gminy proporcjonalnie procentowo rozdzieliły między siebie- 
Gmina Zalewa ponosi udział w wysokości 3,1 %. Procent obliczono proporcjonalnie do ilości 
produkcji odpadów.  
Jeżeli chodzi o funkcjonowanie bieżące to najistotniejsze jest powołanie spółki prawa 
handlowego, która to spółka musi samodzielnie utrzymać się na rynku. Zakład zakupił nawet 
śmieciarkę i wszedł na rynek.  
Dodał, że w Ostródzie myślano o wprowadzeniu podatku śmieciowego, przeprowadzono 
referendum, ale nie uzyskano wymaganej frekwencji, w związku z czym pomysł przepadł.  
Zadziałało prawo rynku i opłaty za wywóz śmieci, gdy Spółka w Rudnie zaczęła świadczyć 
usługi ich wywozu, znacznie zmalały. 
W kwestii II etapu- w całości partycypować w kosztach będzie Spółka- mają powstać stacje 
przeładunkowe, które pozwolą ujednolicić cenę na bramie, a tym samym opłaty od odbiorców 
w całym regionie.  
Tegoroczny budżet przewiduje przeprowadzenie jeszcze jednego składkowego zadania, a 
mianowicie budowy 1,3 km drogi do Zakładu. W analizie wyszło, że nie wszystkie Gminy 
mają zabezpieczone środki w budżecie- dla Gminy Zalewo to 62.000 zł. Cała inwestycja 
opiewa na 2.000.000 zł. Liczy, że ta kwota po przetargu będzie niższą. Po rozmowach z 
Gminami są na takim etapie, że możliwe będzie po złożeniu deklaracji, zabezpieczenie 
wyznaczonych kwot w budżecie przyszłorocznym Gmin.   
Dodał, że Zakład radzi sobie na rynku. Obecnie praca odbywa się w nim na dwie zmiany, ale 
myśli się nad otworzeniem trzeciej zmiany.  
Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że Gmina ma wysypisko, które trzeba 
rekultywować. Zapytał, czy Związek przewiduje rekultywację takich wysypisk.  
Przewodniczący Związku Gmin Kanału Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” 
Pan Marek Brzezin powiedział, że jest takie coś brane pod uwagę przy II etapie prac. 
Niemniej należy pamiętać, że z tym projektem planowane jest zmieszczenie się w tzw. 
Małym Funduszu Spójności i tam zapisane jest, że rekultywacje nie mogą przekraczać 
określonego procenta całości projektu. Więc za bardzo nie można liczyć na wykonanie 
rekultywacji w tym zadaniu.  
Dodał, że w porozumieniu Gmin, których ten problem dotyczy można by się nad tym 
problemem zastanowić (środki z kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska). 
Wymaga to jednak ścisłej współpracy 3-4  Gmin, których ten problem dotyczy. Powtórzył, że 
w ramach Związku można by  podjąć ten temat, ale tylko z szczególnie zainteresowanymi 
samorządami.  
Radny Pan Mirosław Czyszek zapytał, czy spółka chciałaby się zająć utylizacją eternitu.  
Przewodniczący Związku Gmin Kanału Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” 
Pan Marek Brzezin powiedział, że trzeba by mieć na to zezwolenie. Możliwe, że Spółka 
będzie tym zainteresowana. Jest to do rozważenia, ale wymaga to pracy przygotowawczej, 
legislacyjnej.  
Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że pyta o to, gdyż na terenie Gminy jest 
składowisko, które mieści się w dole przystosowanym do składowania eternitu. Widzi tu 
kooperację. Stacja przeładunkowa, którą planuje się budować mieści się w tym samym 
miejscu, gdzie wspomniany dół. Najpierw można by zutylizować mieszczące się w dole 
śmieci, uruchomić plac przeładunkowy, a do tego składować eternit.  
Przewodniczący Związku Gmin Kanału Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” 
Pan Marek Brzezin powiedział, że stacje przeładunkowe mają charakter przesypowy- chodzi 
o to by śmieci mieszane trafiały do Rudna. Można tu pomyśleć o formie dzielnicy 
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ekologicznej, gdzie można by zdawać elektro sprzęt. Jeżeli chodzi o kwestie eternitu to 
samorząd powinien podjąć rozmowy bezpośrednio z prezesem firmy.  
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak podziękowała za udział Sesji.  
 
Ad. 5. 
Odczytanie Protokołu Pokontrolnego Nr XXXIV Komisji Rewizyjnej z dnia 14 września 
2010r.  
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła o odczytanie protokołu pokontrolnego 
Komisji Rewizyjnej.  
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Iwona Parzyszek odczytała Protokół 
Pokontrolny Nr XXXIV Komisji Rewizyjnej z dnia 14 września 2010r.  (załącznik nr 1 do 
protokołu).  
 
Ad. 6. 
Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2010.  
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła o zabranie głosu. 
Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz przeczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie. (załącznik nr 2 do protokołu).  
 
Ad. 7. 
Informacja Burmistrza z działalności oraz wykonania uchwał Rady Miejskiej. 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła o zabranie głosu Burmistrza Zalewa. 
Burmistrz Zalewa Pani Irena Piechota przedstawiła informacje na temat działalności 
Burmistrza. (załącznik nr 3 do protokołu). 
 
Ad. 8.  
Wnioski i zapytania radnych. 
 
Radny Pan Tadeusz Józefowicz zapytał, do czego ma służyć fundusz sołecki. Powiedział, że 
wczoraj na Komisji pytał, czy środki z funduszu można przeznaczyć na dany cel i usłyszał, że 
tak. Dzisiaj nieoficjalnie dowiedział się, że wniosek zostanie odrzucony, mimo że mieszkańcy 
wsi praktycznie jednogłośnie przegłosowali na jaki cel mają być wydatkowane środki. 
Zapytał, do czego ma służyć fundusz sołecki skoro mieszkańcy tym funduszem nie mogą 
zarządzać.  
Radny Pan Mirosław Czyszek zapytał, na jakim etapie jest sprawa pozyskiwania działki pod 
plac zabaw w Międzychodzie. 
Radna Pani Danuta Helwak zapytała, czy już coś wiadomo na temat boiska w Bądkach, bo 
akt notarialny dotyczący boiska w Półwsi został podpisany, a w sprawie Bądek nic nie 
wiadomo, a akt również jest w planie. 
 
Przerwa. 
Po przerwie.  
 
Ad. 9. 
Podjęcie uchwał w niżej wymienionych sprawach: 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Zastępca Burmistrza Pani Anna Grzeszczak przedstawiła projekt uchwały  
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1. w sprawie: wyrażenia przez Gminę Zalewo zamiaru wystąpienia ze Związku 
Gmin Warmińsko- Mazurskich z siedzibą w Olsztynie. 

 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem uwag poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
 „Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przy braku głosów „przeciw” i 
wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Zastępca Burmistrza Pani Anna Grzeszczak przedstawiła projekt uchwały  
 

2. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu działek położonych w obrębie Jerzwałd, gm. Zalewo. 

 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem uwag poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
 „Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przy braku głosów „przeciw” i 
wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Zastępca Burmistrza Pani Anna Grzeszczak przedstawiła projekt uchwały  
 

3. w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Miejską w Zalewie na nieodpłatne 
przejęcie przez Gminę Zalewo od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział 
Terenowy w Olsztynie gruntów położonych w obrębie Dobrzyki w miejscowości 
Rąbity, gminie Zalewo z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej.  

 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem uwag poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
 „Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przy braku głosów „przeciw” i 
wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak przedstawiła projekt uchwały  
 

4. w sprawie: wyrażenia przez Radę Miejską w Zalewie opinii w przedmiocie 
projektu uchwały Sejmiku Warmińsko- Mazurskiego, będącego załącznikiem do 
uchwały Nr XLII/815/10 Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 
dnia 31 sierpnia 2010r. dotyczącej przyjęcia projektu uchwały w sprawie 
wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału Elbląskiego.  

 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem uwag poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
 „Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przy braku głosów „przeciw” i 
wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Zastępca Burmistrza Pani Anna Grzeszczak przedstawiła projekt uchwały  
 

5. w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu. 
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Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem uwag poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
 „Przeciw” podjęciu uchwały głosowało 10 radnych, przy braku głosów „za” i 
wstrzymujących się. Uchwała nie została podjęta. 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak przedstawiła projekt uchwały  
 

6. w sprawie: wniesienia przez Radę Miejską w Zalewie skargi kasacyjnej do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku wydanego przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2010r. (sygn. 
akt II SA/ Ol 418/10). 

 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem uwag poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
 „Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przy braku głosów „przeciw” i 
wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła o przedstawienie projektu uchwały. 
Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że w projekcie uchwały nastąpiły 
pewne zmiany (poprawione strony rozdano radnym), które znajdują odzwierciedlenie w 
projekcie. Przedstawiła projekt uchwały  
 

7. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
 
Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że Przewodniczący Związku Gmin Kanału 
Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” Pan Marek Brzezin mówił o zarezerwowaniu 
środków na budowę drogi do Rudna, ale powiedział także, że można te środki zabezpieczyć w 
przyszłym roku.  
Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że w projekcie uchwały ujęto środki na 
wspomniane zadanie. Myśli, że skoro są środki to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ten 
wydatek ponieść w roku bieżącym.  
Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że uważa, iż pieniądze można wpłacić później, 
kiedy będzie potrzeba.  
Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz zapytała, czy Radny proponuje wycofanie projektu 
uchwały.  
Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że nie.  
Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz zapytała, czy widzi to tak, iż środki zabezpieczyć, a 
ich nie wpłacać. 
Radny Pan Mirosław Czyszek odpowiedział, że tak.  
Skarbnik Gminy Pani Alina Błażewicz powiedziała, że to już będzie decyzja Burmistrz. 
Dodała, że tak jak mówił Prezes planowane jest ogłoszenie przetargu, a do tego Związek 
będzie potrzebował pieniędzy. Wyjaśniła, że otrzymała pismo o zabezpieczenie środków w 
budżecie w tym roku i tak zrobiła.  
Dodała, że w paragrafie opisującym wydatki związane z wykonaniem wiaty do świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Dajny, po ostatnim posiedzeniu Komisji ustalono, że zapis będzie 
miał brzmienie „wykonanie wiaty do wiaty- świetlicy wiejskiej w miejscowości Dajny”. 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z brakiem innych uwag poddała pod 
głosowanie projekt uchwały.  
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 „Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przy braku głosów „przeciw” i 
wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. 
Ad.10. 
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. 
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak poprosiła o zabranie głosu Burmistrz Zalewa. 
Burmistrz Zalewa Pani Irena Piechota powiedziała, że jeżeli chodzi o pytanie Radnego 
Józefowicza to fundusz sołecki ma służyć poprawie życia mieszkańców. Dodała, że sołtysi 
zostali poinformowani na co można przeznaczyć środki, a kwoty zabezpieczonej na fundusz 
dla danego sołectwa nie może przekroczyć. W Dajnach chciano by pobudować świetlicę, a 
jest to koszt rzędu 300.000 zł. Dodała, że nie składała obietnic, że zabezpieczy pieniądze na 
ten cel.  
W odpowiedzi na pytanie Radnego Czyszka odnośnie przejęcia gruntów od Agencji na plac 
zabaw w Międzychodzie- sprawa potoczyła się tak, że na nowo należało złożyć dokumenty, 
gdyż wcześniej składane dokumenty poginęły.  Sprawa jest obecnie w trakcie załatwiania.  
Jeżeli chodzi o zapytanie Radnej Helwak w sprawie boiska w Bądkach to wniosek jest na 
etapie rozpatrywania. Dodała, że podpisano już umowę na budowę boiska i placu zabaw w 
Półwsi.  
 
Ad. 11.  
Sprawy różne. 
 
Przewodniczący Osiedla Centrum Pan Jan Gamrat zapytał, czy poczyniono kroki w celu 
przejęcia działki od Agencji na boisko przy ul. Sienkiewicza.  
Burmistrz Zalewa Pani Irena Piechota powiedziała, że obecnie trzeba czekać na odpowiedź 
z Agencji.  
Radny Pan Tadeusz Józefowicz powiedział, że chciałby powrócić do tematu funduszu 
sołeckiego. Sołectwo Dajny nie może przeznaczyć środków na rozpoczęcie budowy świetlicy 
w Dajnach, ani na zalegalizowanie posiadanego baraku. Nie można środków przeznaczyć na 
budowę chodnika bo przez wieś przebiega droga powiatowa. Chciałby się dowiedzieć na co 
wieś ma przeznaczyć pieniądze. 
Dodał, że wcześniej rozmawiał z Burmistrz na temat tego czy można wiatę przystankową z 
Dajn przenieść do mieszczących się tym samym sołectwie Sadławek. Początkowo mówiono, 
że nie, a wczoraj okazało się, że jednak można. Dodał, że w ten sposób sołectwo 
zaoszczędziło 4.500 zł. środków z funduszu.  
Powiedział, że mieszkańcy chcieliby mieć pobudowaną świetlicę. Rozmawiał z projektantem, 
który powiedział, że projekt na niedużą świetlicę zmieści się w kwocie 11.000 zł, jakie 
posiada sołectwo. Kwota ta wystarczy także na uzyskanie pozwoleń i na geodezję i powinno 
jeszcze zostać na bloczki pod fundamenty. Nie rozumie dlaczego od razu odrzucono ten 
pomysł nie konsultując się z nikim.  
Burmistrz Zalewa Pani Irena Piechota powiedziała, że pytanie dotyczyło tego, do czego 
ma służyć fundusz solecki i na to pytanie odpowiedziała. Dodała, że temat budowy świetlicy 
poruszono na wczorajszych Komisjach i, aby móc się w tym temacie wypowiedzieć, 
musiałaby skonsultować temat z fachowcami.  
Radny Pan Tadeusz Józefowicz powiedział, że mieszkańcy jednogłośnie na zebraniu chcieli 
by powstała w Dajnach świetlica. Nie rozumie dlaczego Urząd jest przeciwny tej decyzji. 
Burmistrz Zalewa Pani Irena Piechota powiedziała, że na budowę świetlicy należałoby 
zabezpieczyć środki, a tę decyzję podejmuje cała Rada, a nie Urząd. Dodała, że z czegoś 
należałoby zrezygnować w jakimś sołectwie, bo fundusz jest rozdrobniony.  
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Radny Pan Tadeusz Józefowicz powiedział, że nie proszono by Gmina dołożyła jakieś 
pieniądze. Z środków sołeckich planują zrobić to o czym już mówił- w roku 2011, a w 
kolejnym roku zaplanowano by środki sołeckie na dalszą  budowę. Powiedział, że sołectwo 
ma duże możliwości, ale trzeba pozwolić mu na pewien start.  
Burmistrz Zalewa Pani Irena Piechota powiedziała, że jest podany termin do którego 
sołectwo ma złożyć wniosek. Zostanie on rozpatrzony i odpowiedź zostanie przekazana 
sołectwu.   
Sołtys Urowa Pan Jerzy Frańczuk powiedział, że jego sołectwo chciałoby wykonać remont 
dachu świetlicy, na ten cel  potrzebuje 40.000 zł, ale wniosek może upaść, bo sołectwo nie ma 
takiej kwoty przeznaczonej w funduszu sołeckim.   
Burmistrz Zalewa Pani Irena Piechota powiedziała, że w czasie, gdy Rada podejmowała 
uchwałę odnośnie funduszu sołeckiego to była jej przeciwna, gdyż pamiętała jakie sytuacje 
miały miejsce w przeszłości, gdy działały fundusze sołeckie. Utworzenie funduszu sołeckiego 
spowodowało rozdrobnienie środków, gdyby nie to, to można by np. zaplanować większą 
inwestycję w jednej miejscowości w jednym roku, kolejną w następnym roku w innej 
miejscowości. Powtórzyła, że utworzenie funduszu rozdrobniło środki i trudno teraz 
zrealizować dużą inwestycje w jednej miejscowości.  
Sołtys Janik Wielkich Pan Piotr Pawłowski powiedział, że dzięki temu, że są fundusze 
sołeckie mogą np. prowadzić remont w świetlicy. Gdyby nie to, to świetlica nie byłaby 
remontowana.   
Sołtys Urowa Pan Jerzy Frańczuk powiedział, że niektóre remonty można rozplanować i 
robić sukcesywnie, ale np. remont dachu trzeba wykonać całościowo. Trudno też 
przeprowadzać remonty inne, gdy woda cieknie z dachu.  
Burmistrz Zalewa Pani Irena Piechota powiedziała, że w przypadku Urowa do remontu 
dachu może dołożyć się straż, gdyż w tym samym budynku mieści się jednostka OSP.  
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że fundusz sołecki to nie są duże 
pieniądze z których można zrobić olbrzymie inwestycje.  
Radna Pani Wanda Skolimowska powiedziała, że zaraz wyjdzie, iż to rada jest winna iż 
powstały fundusze sołeckie. Radni podejmując decyzję wyszli z założenia, że to ożywi 
inicjatywę mieszkańców wsi. Na drobne inwestycje będzie trochę pieniędzy, aby mieszkańcy 
mogli decydować o ich przeznaczeniu. Powiedziała, że nie są to pieniądze na duże 
inwestycje, ale na bieżące remonty, naprawy.  
Sołtys Urowa Pan Jerzy Frańczuk powiedział, że remont dachu w świetlicy w Urowie jest 
niezbędny.  
Radna Pani Wanda Skolimowska odpowiedziała, że tak jak już mówiła Burmistrz, w 
sprawie remontu świetlicy w Urowie- mieści się tam również jednostka OSP i powinna się 
dołożyć do remontu.  
Sołtys Półwsi Pan Zbigniew Wyszyński powiedział, że dobrze byłoby gdyby sołectwa 
mogły sobie pożyczać pieniądze w ramach swoich funduszy. 
Burmistrz Zalewa Pani Irena Piechota powiedziała, że nie ma takiej możliwości.  
Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że ustawodawca nie przewiduje pożyczania 
pieniędzy pomiędzy sołectwami. Zauważyć należy, że Sołectwa nie mają osobowości prawnej 
i nie mogą samodzielnie funkcjonować w obrocie prawnym, nie mogą samodzielnie zaciągać 
zobowiązań prawnych, udzielać pożyczek.  
Nawiązując do remontu dachu świetlicy w Urowie to chce zauważyć, że jest to duża 
inwestycja i w tym momencie inne sołectwa musiałyby ograniczyć lub zrezygnować 
całkowicie ze wsparcia finansowego w danym roku.  
Radna Pani Iwona Parzyszek powiedziała, że chyba trudność polega na tym, iż pieniędzy z 
funduszu nie można przesuwać. Zapytała, czy w uchwale dotyczącej funduszu mógłby być 
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zapis mówiący o tym, że środki niewykorzystane przez dane sołectwo mogą być przesunięte 
na rzecz innego sołectwa.  
Dodała, że rozwiązaniem jest także w przypadku sołectwa Urowo zakup części materiału 
potrzebnego na remont dachu w tym roku oraz w następnym, a dopiero później przystąpienie 
do jego wymiany.  
Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że ustawodawca nie przewidywał możliwości 
przenoszenia środków w funduszu sołeckim. Należałoby ewentualnie zastanowić się nad 
możliwością przenoszenia środków.  
Sołtys Janik Wielkich Pan Piotr Pawłowski powiedział, że może spowodować to sytuacje, 
że jedne sołectwo przeprowadzi np. remont dachu za 40.000 zł, a inne sołectwa nie dostaną 
żadnych pieniędzy.  
Burmistrz Zalewa Pani Irena Piechota powiedziała, że fundusz sołecki stał się „kością 
niezgody” w niektórych sołectwach. Mieszkańcy przy podziale środków nie potrafili dojść do 
porozumienia i jedna sołtys złożyła rezygnacje z pełnienia funkcji.  
Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że dobrze, iż fundusz funkcjonuje, a inwestycje 
np. jak w przypadku świetlicy w Urowie należy planować- zakupy rozłożyć na dwa lata. 
Wyliczyć koszty wykonania i wówczas zrobić dach. Podobnie w przypadku świetlicy w 
Dajnach.  
Radna Pani Iwona Mickiewicz przypomniała, że z sołtysami również rozmawiano na temat 
utworzenia funduszu sołeckiego.   
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak powiedziała, że wyobraziła sobie, hipotetycznie 
taką sytuację, iż kilka sąsiednich sołectw zawiązuje np. Stowarzyszenie, które posiada 
osobowość prawną i wówczas dysponuje większymi środkami, ale widzi, że nawet w ramach 
jednego sołectwa mieszkańcy nie potrafią się porozumieć. 
Radny Pan Mirosław Czyszek powiedział, że chce zmienić temat. Zapytał Radcy Prawnego, 
co oznacza zapis w wyroku Sądu Administracyjnego mówiący o tym, że „uchwała nie 
podlega wykonaniu” w odniesieniu do uchwały dotyczącej studium uwarunkowań terenu wsi 
Urowo- Murawki: czy oznacza, że nie obowiązuje od dnia wyroku, czy od samego początku.  
Radca Prawny Pan Adam Czołba powiedział, że sprawa jest skomplikowana. Uchwała 
została podjęta 11 lat temu i na jej podstawie zrealizowano szereg inwestycji. Bardzo późno 
prokurator stwierdził, że wystąpiły pewne uchybienia- było to na skutek wystąpienia jednego 
z mieszkańców. Sąd stwierdził, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa. Nie jest 
ważna, wiec nie jest w obiegu prawnym. Dodał, że nie można mówić tu o żadnym uchybieniu 
ze strony Urzędu. Na zlecenie Gminy biuro planistyczne  wykonywało całą procedurę 
planistyczną- zarówno przy studium jak i planie zagospodarowania. Procedura ta obejmuje 
także uzyskanie zgody na pewne rozwiązania planistyczne, kwestie zgłaszania pewnych 
skarg, sprzeciwów do planu i tutaj doszło do pewnych naruszeń prawa. Uważa, że wina jest 
po stronie biura planistycznego i ono powinno pilnować by nie powstały uchybienia.  
Sąd stwierdził, że skoro uchybienia wystąpiły, to cała uchwała nie powinna funkcjonować w 
obiegu prawnym. Uchwały nie można wykonywać.  
Dodał, że tryb administracyjny został wyczerpany. Skarga kasacyjna nie jest normalnym 
trybem składania skarg. Powiedział, że zamierza bronić uchwałę w ten sposób, że gdyby 
przyjąć, iż pewna usterka w procedurze wystąpiła to nie tak ważna, aby dyskwalifikować całą 
uchwałę. Będzie także chciał by Sąd wziął pod uwagę aspekt społeczny uchwały, która była 
wykorzystywania przez kilkanaście lat. 
Dodał, że przygotuje także pismo do Sądu Administracyjnego o wykładnię orzeczenia- czy 
zapis, że nie podlega wykonaniu oznacza, iż skutek jest od teraz, czy przenosi się na 
zdarzenia przeszłe.   
 
 



 10  

Ad. 10. 
Zamknięcie obrad.  
 
Przewodnicząca Pani Krystyna Kacprzak w związku z wyczerpaniem porządku obrad 
dokonała zamknięcia obrad  LXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zalewie. 
 
 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 

  
         Protokołowała                                                        Przewodnicząca Rady Miejskiej    
 
      Ewa Warcaba- Cympel      Krystyna Kacprzak  


