
Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Zalewie w 2009 roku 

W 2009 roku odbyło się 13 sesji, w tym 8 zwyczajnych i 5 nadzwyczajnych. Rada Miejska 
zgodnie z uchwalonym planem pracy zajmowała się następującymi tematami: 

-rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok oraz podjęcie uchwały w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zalewa z tego tytułu 

-informacja na temat wykorzystania dotacji celowych przyznanych z budżetu Gminy 
organizacjom pozarządowym i środków przekazanych Izbie Rolniczej  

-bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole i placówkach kulturalnych, temat ten zreferowali 
dyrektorzy placówek 

-informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Zalewo, temat ten 
zreferował kierownik Posterunku Policji w Zalewie Pan Waldemar Krzyżanowski  

-informacja na temat pozyskanych i pozyskiwanych środków pozabudżetowych.  

-zatwierdzenie projektu budżetu na 2010 rok 

Rada wysłuchała też informacji o stanie oświaty oraz wynikach sprawdzianu i egzaminu 
gimnazjalnego za rok szkolny 2008/2009. 

Na posiedzeniach sesji Rady Miejskiej w 2009r. gościliśmy m. in. Wiceministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Pana Piotra Żuchowskiego, posłów na Sejm RP Pana Zbigniewa Babalskiego i Adama 
Żylińskiego, senatora RP Pana Stanisława Gorczycę, przedstawiciela Zarządu Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Olsztynie Pana Jerzego Pomianowskiego, Pana Bogusława Billa z firmy UPC 
Poland Energy, który udzielił informacji na temat fermach wiatrowych. 

W wymienionym okresie Rada podjęła 106 uchwał. Większość nich to uchwały budżetowe, 
okołobudżetowe i z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym. Jednymi z ważniejszych były 
uchwały dotyczące wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki, uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zalewo oraz zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Zalewo na lata 2009-
2015, przyjęcie do realizacji przez Gminę Zalewo projektu pt. „KIS= Kobieta i Sukces”, przyjęcie 
Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Zalewo na lata 2009- 2013, powołanie komisji 
doraźnej uprawnionej do opracowania nowego statutu Gminy Zalewo.    

W w/w okresie wpłynęła i została odczytana pisemna interpelacja radnej i pisemna odpowiedź 
Burmistrza, wygłoszone zostało oświadczenie burmistrza i odczytane zostało oświadczenie podpisane 
przez 12 radnych. Na zakończenie chciałabym dodać, że dwa razy w tygodniu sprawowałam w biurze 
Rady dyżury, podczas których mieszkańcy mogli zgłaszać się z interwencjami, skargami i wnioskami. 
Do Rady wpłynęły również pisma i skargi, które były rozpatrywane dalej według właściwych 
kompetencji. 

Dziękuję wszystkim radnym za aktywny udział na sesjach. Dziękuję Burmistrzowi, Radcy Prawnemu 
oraz pozostałym pracownikom Urzędu Miejskiego przygotowanie materiałów na sesję i merytoryczne 
wyjaśnienia. Dziękuję sołtysom, przewodniczącym rad osiedlowych, dyrektorom i kierownikom 



jednostek organizacyjnych, pozostałym mieszkańcom  za uczestnictwo w sesjach i wyrażającą siew 
ten sposób troskę i dbałość o gminę i jej mieszkańców.   
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