PROTOKÓŁ Nr 6/21
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku
Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki
i Promocji Gminy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu
w dniu 23 czerwca 2021 roku o godz. 13.00 w sali nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu.
Ad. 1
Obradom przewodniczył Andrzej Rogiński - Przewodniczący Komisji Gospodarczo –
Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu, który o godz.
1300 otworzył posiedzenie i powitał wszystkich obecnych na sali – Radnych, Burmistrza
Orzysza oraz Skarbnika Gminy.
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Komisja gospodarczo – finansowa, inwestycji oraz porządku publicznego
na stan 7 członków obecnych 5 radnych
2. Komisja zdrowia i opieki społecznej, oświaty, kultury, sportu oraz turystyki i promocji
gminy na stan 8 członków obecnych 6 radnych
3. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na stan 6 członków obecnych 6 radnych.
Listy obecności jako załącznik 1 do protokołu.
Ad. 2
Przewodniczący obrad Andrzej Rogiński zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej.
4. Analiza raportu o stanie Gminy za 2020 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2020 - przygotowanie do absolutorium.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Orzysz na lata 2021 – 2026;
b) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Orzysz na rok szkolny 2021/2022
w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu
dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej;
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Orzysz;
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz;
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu Nowe Guty w sąsiedztwie Jeziora Śniardwy, gmina Orzysz;
g) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu
lat;
h) wyboru przedstawiciela Gminy Orzysz do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie
2020;
i) przystąpienia Gminy Orzysz do prac nad utworzeniem i opracowaniem Strategii
Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur;
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j) przyjęcia przez Gminę Orzysz zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na
utworzeniu i prowadzeniu szkoły - Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym im. Michała Kajki w Dąbrówce;
k) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2020 rok oraz
sprawozdania
z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz;
l) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021 – 2031;
m) zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2021.
7. Wnioski, zapytania, informacje.
Burmistrz zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez:
przyjęcie do porządku obrad projektu uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki na nieruchomościach Gminy Orzysz.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Burmistrza.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Przewodniczący obrad zaproponował aby wskazaną we wniosku Burmistrza uchwałę
rozpatrzyć jako pkt 6 ppkt n)
Zaproponowany porządek obrad po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej.
4. Analiza raportu o stanie Gminy za 2020 rok.
5. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2020 - przygotowanie do absolutorium.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie:
a) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Orzysz na lata 2021 – 2026;
b) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
c) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Orzysz na rok szkolny 2021/2022
w celu ustalenia wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu
dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówki oświatowej;
d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Orzysz;
e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz;
f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu Nowe Guty w sąsiedztwie Jeziora Śniardwy, gmina Orzysz;
g) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu
lat;
h) wyboru przedstawiciela Gminy Orzysz do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie
2020;
i) przystąpienia Gminy Orzysz do prac nad utworzeniem i opracowaniem Strategii
Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur;
j) przyjęcia przez Gminę Orzysz zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na
utworzeniu i prowadzeniu szkoły - Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym im. Michała Kajki w Dąbrówce;
k) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2020 rok oraz
sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Orzysz;
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l) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021 – 2031;
m) zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2021;
n) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Orzysz.
7. Wnioski, zapytania, informacje.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad:
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Ad. 3
Przewodniczący poinformował, że w związku z nie wpłynięciem do Biura Rady zastrzeżeń do
protokołów z ostatniego wspólnego posiedzenia komisji gospodarczo – finansowej,
inwestycji oraz porządku publicznego, komisji zdrowia i opieki społecznej, oświaty, kultury,
sportu oraz turystyki i promocji gminy, komisji rolnictwa i ochrony środowiska Rady Miejskiej
w Orzyszu protokół zostaje przyjęty przez aklamację.
Ad. 4
Raport o stanie gminy za rok 2020 przedstawił Burmistrz Orzysza. W swojej wypowiedzi zwrócił
uwagę, że miniony rok był rokiem wyjątkowym i trudnym z powodu panującej pandemii. Wiele
planów zwłaszcza dotyczących promocji gminy trzeba było zmienić lub całkowicie z nich zrezygnować,
wstrzymana została realizacja wdrażanych projektów dotyczących zagospodarowania własnego
podwórka. Rok pandemii to rok w którym gmina odnotowała znaczny spadek dochodów z tytułu
udziału w podatku PIT i CIT, jednakże nie zagroziło to realizacjom inwestycji gminnych. Pomimo
trudności gminie udało się miniony rok zakończyć bez zaciągania kredytu i emisji obligacji, nie bez
znaczenia był uzyskany bon inwestycyjny w wysokości 1 mln 600 tyś. złotych. Wiele działań było
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży , tak aby zmniejszyć skutki niżu demograficznego.
Utrzymywano wysoka jakość edukacji, zachęcano turystów do wypoczynku w naszej gminie oraz
aplikowano
o środki z funduszy unijnych w których to aplikacjach w minionym roku dopisywało nam szczęście.
Zwrócił uwagę na funkcjonowanie w gminie systemu oświaty w tym w szczególności na rosnące
koszty jej utrzymania przy jednoczesnym delegowaniu przez rząd odpowiedzialności w zakresie jej
funkcjonowania na samorządy. Pomimo trudności rok udało się zamknąć z wynikiem pozytywnym.

(raport o stanie gminy jako załącznik 2 do protokołu).
Ad. 5
Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za rok 2020 przedstawił Burmistrz Orzysza. Zwrócił
uwagę na wprowadzone oszczędności w tym w zakresie kosztów energii elektrycznej. Dzięki
utrzymywanej dyscyplinie finansowej możliwe było zabezpieczenie wkładów własnych do
inwestycji realizowanych ze środków zewnętrznych a także wypracowana został nadwyżka
budżetowa, która został wykorzystana na spłatę kredytów. Zrealizowane zostały projekty
inwestycyjne na kwotę ponad 4 mln złotych.
(sprawozdanie z realizacji budżetu jako załącznik 3 do protokołu).
Skarbnik gminy przedstawiła pozytywną opinię RIO w sprawie wykonania budżetu.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Pilarczyk zapytała jaka kwota środków własnych została
zainwestowana w realizacje inwestycji Polana Kultury. Skarbnik gminy poinformowała, że
była to kwota ok. 250.000 zł.
Ad. 6 a
Projekt uchwały omówił Burmistrz Orzysza.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie dla Miasta i Gminy Orzysz na lata 2021 – 2026.
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W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 b
Projekt uchwały omówił Burmistrz Orzysza. Wyjaśnił, że dotacja na utrzymanie cmentarzy
dotyczy jedynie cmentarzy wojennych i nie obejmuje cmentarzy komunalnych. Z innego
źródła pozyskano kwotę ok. 80.000 zł na odnowienie cmentarza w m. Cierzpięty.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia
zadania z zakresu administracji rządowej.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 c
Projekt uchwały omówił Burmistrz Orzysza.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w gminie Orzysz na rok szkolny 2021/2022 w celu ustalenia
wysokości przysługującego rodzicom zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów
oraz rodziców do placówki oświatowej.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 d
Projekt uchwały omówił Burmistrz Orzysza. Poinformował, że jest to uchwała intencyjna do
sporządzenia planu i ma dotyczyć obszaru pomiędzy ulica Wyzwolenia a ulica Ogrodową ,
który ma zostać przeznaczony pod zabudowę jednorodzinną.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 e
Projekt uchwały omówił Burmistrz Orzysza. Poinformował, że jest to uchwała intencyjna do
sporządzenia planu i ma dotyczyć działki w m. Tartak Okartowo w kierunku drogi na Nowe
Guty która ma zostać przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, obszaru przy moście w
Okartowie gdzie mają zostać wprowadzone usługi turystyczne oraz obszaru byłego tartaku,
który ma zostać dostosowany do koncepcji właściciela terenu. Jaka to będzie koncepcja
jeszcze nie wiadomo, z usług uciążliwych być może będzie to funkcja mieszkaniowa lub
letniskowa.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu
Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 10; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 1
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 f
Projekt uchwały omówił Burmistrz Orzysza. Poinformował, że jest to uchwała intencyjna do
sporządzenia planu i ma dotyczyć działek położonych przy plaży miejskiej w Nowych Gutach
po prawej stronie gdzie istnieje społeczne zapotrzebowanie na przeznaczenie ich pod
działalność turystyczną.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowe
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Guty w sąsiedztwie Jeziora Śniardwy, gmina Orzysz.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 g
Projekt uchwały omówił Burmistrz Orzysza. Poinformował, że dotyczy to działki położonej
przy LGD a jej dzierżawa jest niezbędna do podjęcia działań projektowych realizowanych na
tym terenie.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 10; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 1
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 h
Projekt uchwały omówił Burmistrz Orzysza. Poinformował, że aktualnie przedstawicielem
jest Pani Urszula Myka, jednak ze względu na obciążenie obowiązkami proponuje w jej
miejsce Sekretarza gminy Monikę Łępicką-Gij.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru
przedstawiciela Gminy Orzysz do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 i
Projekt uchwały omówił Burmistrz Orzysza.
Radny Dariusz Kizling uznał, że pomysł przystąpienia do tych prac jest pomysłem ciekawym
jednak zastanawia się jakie są szanse na powodzenie założeń tej strategii w programie RPO.
Wskazał, że obszary funkcjonalne ujęte w takiej strategii bez uzyskania dofinansowania nie
maja racji bytu.
Burmistrz odpowiedział, że są na to szanse, natomiast przystąpienie do tych prac naszej
gminy pozwoli na wskazanie nowych obszarów funkcjonalnych. Jest to inicjatywa na również
na poziomie powiatowym i to powiaty mają sfinansować powstanie takiego dokumentu. Czy
marszałek przeznaczy środki na ich sfinansowanie tego nie jest w stanie przewidzieć.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Orzysz do prac nad utworzeniem i opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego
Obszaru Południowych Mazur.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 8; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 3
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 j
Projekt uchwały omówił Burmistrz Orzysza. Wskazał, że uzyskanie porozumienia w sprawie
utworzenia klasy branżowej jest wielką szansą dla dzieci zwłaszcza dla dzieci
niepełnosprawnych kończących w tym roku edukację w ORWEW-ie w Okartowie oraz dla
dzieci z rejonu Dąbrówki, który jest rejonem wykluczonym komunikacyjnie, a klasa taka
zaoszczędzi im konieczności dojazdu do innych miast w tym do Giżycka.
Radny Krzysztof Grądzki zapytał, co będzie jeśli w klasie będzie 9 uczniów skoro
w porozumieniu jest zapis, że klasa będzie liczyła 10 uczniów.
Burmistrz poinformował, że na każda zmianę liczby uczniów trzeba będzie uzyskać zgodę
powiatu. Wskazał jednocześnie, że utworzenie takiej klasy to również szansa na pozyskanie
dodatkowych środków, które idą za uczniem i które mogą pomóc w obniżeniu kosztów
utrzymania szkoły w Dąbrówce.
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Radny Dariusz Kizling zapytał jaka ilość uczniów w takiej klasie jest potrzebna aby była ona
samofinansująca i aby nie generowała dodatkowych kosztów.
Burmistrz odpowiedział, że w funkcjonującym systemie oświaty nie ma żadnej możliwości
aby klasa była samofinansująca. Trzeba patrzyć na to poprzez pryzmat kosztów utrzymania
budynku szkoły, który czy jest 10 czy 100 uczniów jest taki sam. Przyznanie subwencji na
dzieci w klasie branżowej zwłaszcza na dzieci niepełnosprawne pozwoli nam na uzyskanie
dodatkowych środków na utrzymanie szkoły. Aktualny koszt utrzymania dziecka
w Dąbrówce jest na tyle wysoki, że jeśli nie podejmiemy innych działań w tym utworzenia
tam klasy branżowej i Domu Dziecka wkrótce możemy stanąć przed decyzją o jej likwidacji.
Utworzenie takiej klasy być może zainicjuje powstanie w orzyskim liceum szkoły branżowej II
stopnia, w której absolwenci takiej klasy mogliby kontynuować naukę.
Przewodnicząca rady Anna Pilarczyk zapytała czy za miesiące IX – XII tego roku powiat
przekaże nam na te dzieci subwencję.
Burmistrz odpowiedział, że za te miesiące powiat nie ma obowiązku przekazania subwencji,
jednak jest jeszcze subwencja wyrównawcza, którą możemy otrzymać jeśli zwiększy się
ogólna liczba uczniów w szkołach. Subwencja ta natomiast byłaby przekazywana począwszy
od miesiąca stycznia 2022 r.
Radny Zbigniew Krawczyk zwrócił uwagę, że powstanie takiej klasy to szansa dla dzieci
z regionów naszej gminy wykluczonych komunikacyjne, które miałyby impuls na pozostanie
w takiej szkole.
Radny Andrzej Rogiński zapytała czy szkoła dysponuje kadrą pedagogiczną do nauki w takiej
klasie.
Burmistrz odpowiedział, że w klasie będą nauczane przedmioty ogólne, natomiast praktyczna
nauka zawodu będzie odbywała się podczas praktyk zawodowych u lokalnych
przedsiębiorców w tym u rolników.
Radna Dorota Sienkiewicz zapytała co z rekrutacją na ten rok szkolny, skoro w innych
szkołach ona już się rozpoczęła.
Burmistrz odpowiedział, że na razie czekamy na podpisanie porozumienia, dlatego też po
komisji jest sesja nadzwyczajna aby podjąć stosowna uchwałę o zgodzie na jego podpisanie.
Aktualnie nie ma formalnej rekrutacji, jednak jest już deklaracja 3 rodziców z Orzysza, 1
z Okartowa i 2 z Dąbrówki o chęci posłania tam swoich dzieci w przypadku jej utworzenia.
Formalna rekrutacja rozpocznie się po podjęciu uchwały o jej utworzeniu.
Radny Adam Myka zapytał jak dojadą uczniowie na praktyki skoro jest to obszar wykluczony
komunikacyjnie.
Burmistrz odpowiedział, że na terenie gminy działa bezpłatny transport dla dzieci i młodzieży
szkolnej i dzieci te będą mogły z niego korzystać.
Radny Dariusz Kizling powiedział, że nie jest przeciwny szukaniu innych rozwiązań dla
utrzymania szkoły w Dąbrówce, jest to skomplikowane, jednak ma nadzieję, że nisza w
kształceniu młodzieży niepełnosprawnej się tutaj sprawdzi. Zaznaczył, że trzeba mieć
świadomość, że z uwagi na fakt, iż jest coraz mniej dzieci, klasa taka może nie ruszyć, jednak
podjęcie takiej uchwały jest impulsem do rozwoju szkoły.
Burmistrz odpowiedział, że jego obowiązkiem jest szukanie takich rozwiązań , które pozwolą
na istnienie tej szkoły, choć nie wyklucza , że w przyszłości możemy stanąć przed dylematem
zasadności utrzymywania tej szkoły. Wierzy, że utworzenie tej klasy będzie szansą dla
młodzieży, będzie to szkoła dla każdego ucznia bez stygmatyzacji szkoły specjalnej.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia
przez Gminę Orzysz zadania publicznego w zakresie oświaty polegającego na utworzeniu
i prowadzeniu szkoły - Branżowej Szkoły I stopnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im.
Michała Kajki w Dąbrówce.
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W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 k
Skarbnik gminy przedstawiła sprawozdanie finansowe , sprawozdanie z wykonania budżetu
wraz z informacja o stanie mienia komunalnego oraz opinię RIO w tym zakresie.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2020 rok oraz sprawozdania
z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 l
Skarbnik gminy wprowadziła do przedstawionego projektu uchwały autopoprawkę w
zakresie załącznika nr 1. Zmiana dotyczyła zmiany wysokości dochodów i wydatków
bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych, wykonanie budżetu pozostaje bez
zmian.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021 – 2031.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 m
Skarbnik gminy wprowadziła do przedstawionego projektu uchwały autopoprawkę w
zakresie klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych od Lasów państwowych na realizację
zadania naprawy drogi w miejscowości Okartowo. Zmiana dotyczy dochodu i wydatku
majątkowego na dochód i wydatek bieżący. Zmiany wprowadzono w załączniku nr 1,2,3,5,8.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian
budżetu gminy Orzysz na rok 2021.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 6 n
Projekt uchwały omówił Burmistrza Orzysza. Wskazał działki na które zostanie nałożona
hipoteka. Skarbnik gminy poinformowała, że hipoteka na wskazanych działkach będzie
istniała do momentu wybudowania ciepłowni, po tym czasie zabezpieczeniem kredytu stanie
się ta ciepłownia.
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Orzysz.
W głosowaniu jawnym głosowano: „za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0
Komisje wydały opinię p o z y t y w n ą .
Ad. 7
Przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk poprosiła Burmistrza o przedstawienie informacji
w sprawie dzierżawy plaży w Nowych Gutach.
Burmistrz odpowiedział, że wynik przeprowadzonego postępowania uświadomił osobie,
która miała dzierżawić ten teren jak ,,przestrzeliła” cenę. Po przetargu osoba która wygrała
przed podpisaniem umowy zwróciła się z wnioskiem o zburzenie wszelkich budowli na tym
terenie po poprzednim dzierżawcy i uprzątnięcie terenu. Poprzedni dzierżawca przekazał te
obiekty bezpłatnie na własność gminie. Z uwagi na fakt, że wygrywający przetarg nie był
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zainteresowany ich wykorzystaniem gmina rozebrała i uporządkowała ten teren własnymi
środkami. Obiekty te nie były w złym stanie, wymagały remontu, natomiast ogrodzenie
zostało wykorzystane przez ZSP w Orzyszu. Wkrótce po tym otrzymaliśmy od tego Pana
maila, że spóźniliśmy się z wykonaniem tych prac i on rezygnuje z podpisania umowy
dzierżawy. W trybie awaryjnym umowa dzierżawy na ten teren na okres 2 miesięcy została
podpisana z p. Adamiakiem. Nowy konkurs na dzierżawę tego terenu zostanie rozpisany
w wakacje, tak aby umowa obowiązywała okres od września do sezonu letniego 2022,
a potencjalny dzierżawca mógł się przygotować do sezonu. Burmistrz nie wyklucza
skierowania do rady wniosku o wyrażenia zgody na dzierżawę np. na okres 20 lat tak aby
potencjalny dzierżawca miała możliwość inwestowania na tym terenie w perspektywie
długoletniej umowy, która jednak przewidywałaby możliwość wypowiedzenia.
Radna Ewa Stankiewicz zaprosiła wszystkich na festyn charytatywny w dniu 26 czerwca na
Polanie Kultury. Zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza o zabezpieczenie terenu starego
placu zabaw w ogródku jordanowskim poprzez rozebranie popsutych zabawek, postawienie
tablicy ostrzegawczej lub remont istniejącego sprzętu do zabaw.
Burmistrz poinformował, że takie działania zostaną podjęte, zabawki po prawej stronie
zostaną odnowione, natomiast na lewą stronę już jest zamówiona nowa, plastikowa
zabawka.
Przewodnicząca rady Anna Pilarczyk zapytała Burmistrza kiedy planowana jest wizja lokalna
terenów dzierżawionych przed rozpoczęciem sezonu letniego oraz jak wyglądają prace
monitoringu przy ulicy Leśnej.
Burmistrz odpowiedział, że wizja taka odbędzie się w przyszłym tygodniu, natomiast prace
monitoringu już zostały rozpoczęte.
Radny Adam Myka zwrócił się z wnioskiem o oznaczenie przy plaży miejskiej skrajni jezdni,
tak aby wiadomo było gdzie jest ulica, gdzie parking, a gdzie wejście na plażę miejską.
Wskutek wyczerpania porządku posiedzenia wspólnych komisji Rady Miejskiej
Przewodniczący obrad Andrzej Rogiński o godzinie 14.35 zakończył posiedzenie komisji.
Protokół sporządziła
Monika Steć
Monika Steć

Przewodniczący obrad
/-/ Andrzej Rogiński
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