PROTOKÓŁ Nr XXXVII/21
z obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu
odbytej w sali narad Urzędu Miejskiego w Orzyszu
ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz
w dniu 30 czerwca 2021 r. od godz. 13:02 do godz. 14.57
Ad.1
Obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu otworzyła o godz. 1302 Przewodnicząca Rady Anna
Pilarczyk.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na stan 15 Radnych na sali obecnych jest 12 radnych, a więc
podejmowane uchwały będą prawomocne.
( lista obecności jako załącznik nr 1 i 2 do protokołu),
Ad. 2
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady w terminie określonym statutem nie
wpłynęły uwagi do protokołu z XXXV i XXXVI sesji, zgodnie z § 55 ust.1 Statutu Gminy Rada przyjęła
protokół przez aklamację.
Ad. 3
Rada w głosowaniu jawnym:
− ,, za” - 12
− ,, przeciw” - 0
− „wstrzymało się”, - 0
− na Sekretarza obrad wybrała Zbigniewa Krawczyka.
Ad. 4
Burmistrz zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez:
przyjęcie do porządku obrad projektu uchwał w sprawie:
− założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Dąbrówce
− zmieniającą uchwałę Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. sprawie
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce
Przewodniczący obrad zarządził głosowanie nad wnioskiem Burmistrza :
W głosowaniu jawnym głosowano:
„za”– 11; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0, 1 osoba nie oddała głosu.
Wniosek został przyjęty.
Przewodnicząca obrad zaproponowała aby wskazaną we wniosku Burmistrza uchwałę w sprawie
założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Dąbrówce rozpatrzyć jako pkt 12 ppkt 15), natomiast
uchwałę zmieniającą uchwałę Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r.
sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce jako pkt 12 ppkt 16).
Odczytała proponowany porządek obrad po zmianach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Przyjęcie protokołu z XXXV oraz XXXVI sesji.
Wybór Sekretarza obrad XXXVII sesji.
Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XXXVII sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wystąpienia różne.
Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
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9. Informacja Przewodniczącego Komisji rewizyjnej z prac komisji.
10. Informacja Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji z prac komisji.
11. Raport o stanie gminy:
1) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Orzysz za 2020 r.;
2) debata nad Raportem o stanie Gminy Orzysz;
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Orzysza.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 r. Podjęcie uchwały w sprawie
absolutorium dla Burmistrza za 2020 r.
1) wystąpienie Burmistrza Orzysza;
2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu;
3) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2020
r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
Gminy Orzysz;
4) opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu oraz wniosek Komisji w sprawie
absolutorium;
5) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej;
6) dyskusja;
7) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Orzysza.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Orzysz na lata 2021 – 2026;
2) przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej;
3) 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;
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części miasta Orzysz;
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz;
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części obrębu Nowe Guty w sąsiedztwie Jeziora Śniardwy, gmina Orzysz;
7) wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat;
8) wyboru przedstawiciela Gminy Orzysz do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020;
9) przystąpienia Gminy Orzysz do prac nad utworzeniem i opracowaniem Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur;
10) pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 17 kwietnia 2021 r.;
11) rozpatrzenia wniosku;
12) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Orzysz;
13) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021 – 2031;
14) zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2021;
15) założenia Branżowej Szkoły I stopnia w Dąbrówce;
16) zmieniająca uchwałę Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. sprawie
utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
16. Zamknięcie obrad XXXVII sesji.
Przewodnicząca obrad zarządził głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad:
W głosowaniu jawnym głosowano:
„za”– 12; „przeciw” – 0; „wstrzymało się” – 0.
2

Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 5
Nie zgłoszono interpelacji i zapytań.
Ad. 6
Wystąpień nie zgłoszono.
Ad. 7
Informację o pracach między sesjami przedstawił Burmistrz Orzysza (załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 8
Informację o pracach Rady między sesjami przedstawiła Przewodnicząca Rady (załącznik nr 4 do
protokołu).
Ad. 9
Informację z prac Komisji rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Krzysztof Grądzki.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 10
Informację z prac Komisji skarg, wniosków i petycji przedstawił jej przewodniczący Adam Myka.
Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 11.1.
Raport o stanie gminy przedstawił Burmistrz Zbigniew Włodkowski. Poinformował, że raport
został konsultowany z różnymi środowiskami w tym m.in. z seniorami, organizacjami
pozarządowymi, nauczycielami, organizacjami przedsiębiorców. Środowiska te wskazały obszary,
które powinny znaleźć się w raporcie oraz poprosiły o więcej danych porównawczych. Sugestie te
zostały ujęte w raporcie. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na okres pandemii, stan finansów
gminy, funkcjonowanie oświaty oraz stan demograficzny gminy. Przedstawił kierunki rozwoju
gminy oraz sposób realizacji poszczególnych obszarów jej funkcjonowania.
O godz. 13.33 do obrad dołączył radny Edward Majewski.
Ad. 11.2.
Przewodnicząca Rady otworzyła debatę nad raportem o stanie gminy.
Radny Zbigniew Książek – zapytał Burmistrza o sprawy budownictwa wielorodzinnego, czy są jakieś
plany w tym obszarze, czy gmina zamierza budować lub brać udział w kosztach budownictwa
wielorodzinnego.
Burmistrz odpowiedział, że w tym roku pod budownictwo wielorodzinne został sprzedana działka
przy ulicy Wojska Polskiego za cenę 0,5 mln. zł. Będą tam budowane mieszkania , które będzie
można nabyć na rynku komercyjnym. Kilka dni temu odbyło się spotkanie z przedstawicielem
Narodowego, rządowego, Programu Budowy Mieszkań Komunalnych, który przewiduje zrzeszenie
kilku, kilkunastu samorządów które łącznie będą mogły wybudować 1000 mieszkań, czyli w
przypadku np. 20 samorządów będzie to po 50 mieszkań. Każda z takich gmin otrzyma kwotę 3
mln złotych, która miałaby stanowić kapitał założycielski spółki komunalnej, która realizowałaby to
zadanie. Mieszkanie mogłaby nabyć każda osoba , która posiada siłę nabywczą takiego
mieszkania, zdolność spłaty raty kredytu i czynszu. Miesięczne opłaty w ciągu 30 lat nie powinny
przekroczyć 1.000 zł miesięcznie. Rząd nie przewiduje wsparcia budowy mieszkań tak jak to miało
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miejsce na ul Ełckiej.
Radny Andrzej Rogiński – zapytał o sprawy dotyczące budownictwa jednorodzinnego, jak wygląda
sprawa wydawania pozwoleń na budowę w roku 2020 , czy jest ich mniej, czy więcej, czy ludzie
budują domy czy nie, czy były decyzje odmowne.
Burmistrz odpowiedział, że aktualnie siła nabywcza nieruchomości pod budownictwo
jednorodzinne jest ogromna. Skutki pandemii są takie, że ludzie lokują pieniądze
w nieruchomościach. Mamy przygotowane 2 działki pod budownictwo wielorodzinne. Inwestycje ,
które gmina poniosła na infrastrukturę ul. 1 Maja w obszarze budownictwa jednorodzinnego, są
stosunkowo duże w stosunku do przychodów ze sprzedaży. Inwestycje te są znacząco droższe od
uzyskanych dochodów ze sprzedaży. Rozważa wobec tego możliwość znalezienia środka tak aby
sprzedać działkę deweloperowi pod budownictwo jednorodzinne, a uzyskaną gotówkę przeznaczyć
na inwestycje w innych obszarach w tym na drogi.
Radny Zbigniew Krawczyk – zapytał jak zaznaczył się miniony rok na obszarach wiejskich.
Burmistrz odpowiedział, że obserwuje się stagnację na rynku rolniczym i poziomie życia
mieszkańców. Wzrost cen produktów spożywczych i materiałów budowlanych powoduje, że
inwestycje na wsi się zatrzymały. Obserwujemy wzrost budownictwa na obszarach wiejskich, ale
nie są to mieszkańcy wsi lecz nie są to rodowicie mieszkańcy ale ludzie, którzy zdecydowali się tam
mieć swoje miejsce.
Przewodnicząca rady Anna Pilarczyk zapytała jak szkoły są przygotowane do ewentualnej kolejnej,
fali pandemii.
Burmistrz odpowiedział, że wygląda to dobrze i jesteśmy przygotowani na kolejną falę pandemii.
System został przygotowany dzięki informatykom i nauczycielom, którzy zostali przeszkoleni.
Nie spodziewa się problemów sprzętowych, również podczas spotkań dyrektorzy szkół nie
zgłaszają problemów w tym zakresie. Ma nadzieję jednak, że już się to nie zdarzy.
Ad. 11.3.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania
Burmistrzowi Orzysza.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad zarządziła potwierdzenie kworum, następnie głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/266/21 w sprawie
udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Orzysza
Uchwała, jako załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 12.1.
Sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawił Burmistrz Orzysza.
Ad. 12.2.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o sprawozdaniu odczytała Skarbnik Gminy.
Ad. 12.3.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminy Orzysz za 2020 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/267/21 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Orzysz za 2020 r. oraz sprawozdania z wykonania
budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Orzysz.
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Uchwała, jako załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 12.4.
Przewodniczący komisji rewizyjnej Krzysztof Grądzki przedstawił opinię komisji rewizyjnej
o wykonaniu budżetu oraz wniosek komisji w sprawie absolutorium.
Ad. 12.5.
Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku komisji rewizyjnej odczytała
Przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk.
Ad. 12.6.
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję.
Radny Zbigniew Jasiński – zapytał o zadłużenie z tytułu podatku od nieruchomości uwidocznione w
sprawozdaniu z wykonania budżetu w kwocie 3 mln 726 tyś. złotych.
Burmistrz odpowiedział, że nie może ujawniać danych , ale są to zaległości na jednej z
nieruchomości, która ma już nowego właściciela i będą tam się działy nowe inwestycje, natomiast
syndyk prowadzi nada procesy inwestycyjne i mamy nadzieję, że będziemy te środki odzyskiwali.
Przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk – zapytała o zaplanowaną w 2020 r. kwotę poręczeń i
gwarancji, czy została wydatkowana, co się z nią dzieje.
Skarbnik Gminy Anna Kamińska odpowiedziała, że jest to kwota wcześniejszych poręczeń
kredytów spółki , kwota ta nie jest wydatkowana co oznacza, że spółka spłaca swoje zobowiązania.
Przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk – zapytała o kwestię dodatku wiejskiego dla nauczycieli , jaka
to kwota i jakie są zasady jego przyznawania.
Burmistrz odpowiedział, że dodatek wynosi 10% od pensji zasadniczej i jest przyznawany każdemu
nauczycielowi, który pracuje na terenach wiejskich tj. w miejscowości poniżej 5.000 mieszkańców.
Przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk – czy w 2020 r. były przyznawane stypendia socjalne i jaka to
była kwota.
Skarbnik gminy odpowiedziała, że były przyznawane i była to kwota ok. 120.000 zł w tym w 20%
były to środki z samorządu, a w 80% z dotacji z budżetu państwa.
Radny Zbigniew Książek – zapytał o umorzenia podatkowe w 2020 r, jaki wpływ miała na to
pandemia i jakie jest porównanie do 2019 r.
Skarbnik poinformowała o kwocie umorzeń w 2020 r. , która wyniosła 51.500 zł i w 2019 r. ok.
27.000 zł.
Burmistrz powiedział, że pomimo pandemii nie wszystkie wnioski o umorzenie podatku były
rozpatrywane pozytywnie.
Przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk – zapytała z czego wynika znaczący wzrost wydatków w
MOPS.
Skarbnik odpowiedziała, że wynika to ze zwiększenia wypłaty świadczenia 500+, które finansowane
jest z budżetu państwa.
Ad. 12.7.
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza
Orzysza.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/268/21 w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Orzysza.
Uchwała, jako załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach od 14.17. do 14.29
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Ad. 13.1.
Burmistrz Orzysza przedstawił projekt 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.
Pytań nie zgłoszono.
Pozytywną Opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił
Przewodniczący obrad komisji radny Andrzej Rogiński.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. Rada w głosowaniu: 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/269/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy
Orzysz na lata 2021 – 2026.
Uchwała, jako załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 13.2.
Burmistrz Orzysza przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji
rządowej.
Pytań nie zgłoszono.
Pozytywną Opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił
Przewodniczący obrad komisji radny Andrzej Rogiński.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. Rada w głosowaniu: 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/270/21 w sprawie przyjęcia zadania z zakresu
administracji rządowej.
Uchwała, jako załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 13.3.
Burmistrz Orzysza przedstawił projekt 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.
Pytań nie zgłoszono.
Pozytywną Opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił
Przewodniczący obrad komisji radny Andrzej Rogiński.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. Rada w głosowaniu: 13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/271/21 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.
Uchwała, jako załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 13.4.
Burmistrz Orzysza przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz.
Pytań nie zgłoszono.
Pozytywną Opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił
Przewodniczący obrad komisji radny Andrzej Rogiński.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/272/21 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Orzysz.
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Uchwała, jako załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13.5.
Burmistrz Orzysza przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Okartowo w sąsiedztwie
Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz.
Pytań nie zgłoszono.
Pozytywną Opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił
Przewodniczący obrad komisji radny Andrzej Rogiński.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
12 - „za”, 0 – „przeciw”, 1 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/273/21 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu Okartowo w sąsiedztwie Jezior Tyrkło oraz Śniardwy, gmina Orzysz.
Uchwała, jako załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 13.6.
Burmistrz Orzysza przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Nowe Guty w sąsiedztwie
Jeziora Śniardwy, gmina Orzysz.
Pytań nie zgłoszono.
Pozytywną Opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił
Przewodniczący obrad komisji radny Andrzej Rogiński.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/274/21 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębu Nowe Guty w sąsiedztwie Jeziora Śniardwy, gmina Orzysz.
Uchwała, jako załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13.7.
Burmistrz Orzysza przedstawił projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat
Przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk zapytała dlaczego jeszcze nic nie dzieje się na tej
nieruchomości, pomimo, że dzierżawa trwa już 7 lat?
Radny Dariusz Kizling odpowiedział, że trwają procedury, inwestycja przesunęła się o 2 lata. Na
czas realizacji inwestycji i prowadzenia działalności musi być tytuł prawny do tej nieruchomości.
Pozytywną Opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił
Przewodniczący obrad komisji radny Andrzej Rogiński.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/275/21 w sprawie
wydzierżawienia nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej na okres 10-ciu lat.
Uchwała, jako załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 13.8.
Burmistrz Orzysza przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Orzysz do
Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.
Pytań nie zgłoszono.
Pozytywną Opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił
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Przewodniczący obrad komisji radny Andrzej Rogiński.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/276/21 w sprawie wyboru
przedstawiciela Gminy Orzysz do Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
Uchwała, jako załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 13.9.
Burmistrz Orzysza przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Orzysz do prac nad
utworzeniem i opracowaniem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur.
Pytań nie zgłoszono.
Pozytywną Opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił
Przewodniczący obrad komisji radny Andrzej Rogiński.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/277/21 w sprawie
przystąpienia Gminy Orzysz do prac nad utworzeniem i opracowaniem Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego Obszaru Południowych Mazur.
Uchwała, jako załącznik nr 18 do protokołu.
Ad. 13.10.
Przewodnicząca rady Anna Pilarczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie pozostawienia bez
rozpatrzenia petycji z dnia 17 kwietnia 2021 r.
Opinię komisji skarg, wniosków i petycji przedstawił Przewodniczący komisji radny Adam Myka.
Poinformował, że wspólnie z Burmistrzem ustalili, że sprawą przydziału mieszkań, funkcjonowania
zasobów mieszkaniowych zajmie się w 2022 r. komisja właściwa do spraw socjalnych.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/278/21 w sprawie
pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 17 kwietnia 2021 r.
Uchwała, jako załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 13.11.
Przewodnicząca rady Anna Pilarczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
wniosku. Opinię komisji skarg, wniosków i petycji przedstawił Przewodniczący komisji radny Adam
Myka.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/279/21 w rozpatrzenia
wniosku.
Uchwała, jako załącznik nr 20 do protokołu.
Ad. 13.12.
Burmistrz Orzysza przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie
hipoteki na nieruchomościach Gminy Orzysz.
Radny Zbigniew Jasiński zapytał które to są działki.
Burmistrz przedstawił numery i lokalizację działek.
Pozytywną Opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił
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Przewodniczący obrad komisji radny Andrzej Rogiński.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/280/21 w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Gminy Orzysz.
Uchwała, jako załącznik nr 21 do protokołu.
Ad. 13.13.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Orzysz na lata 2021 – 2031.
Pytań nie zgłoszono.
Pozytywną Opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił
Przewodniczący obrad komisji radny Andrzej Rogiński.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/281/21 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021 – 2031.
Uchwała, jako załącznik nr 22 do protokołu.
Ad. 13.14.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2021.
Pytań nie zgłoszono.
Pozytywną Opinię ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej przedstawił
Przewodniczący obrad komisji radny Andrzej Rogiński.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/282/21 w sprawie zmian
budżetu gminy Orzysz na rok 2021.
Uchwała, jako załącznik nr 23 do protokołu.
Ad. 13.15.
Burmistrz Orzysza przedstawił projekt uchwały w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia
w Dąbrówce.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/283/21 w sprawie założenia
Branżowej Szkoły I stopnia w Dąbrówce.
Uchwała, jako załącznik nr 24 do protokołu.
Ad. 13.16.
Burmistrz Orzysza przedstawił projekt uchwały zmieniająca uchwałę Nr V/26/15 Rady Miejskiej w
Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dąbrówce.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie.
Rada w głosowaniu:
13 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVII/284/21 zmieniająca
uchwałę Nr V/26/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 lutego 2015 r. sprawie utworzenia
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrówce.
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Uchwała, jako załącznik nr 25 do protokołu.
Ad. 14.
Interpelacji nie zgłoszono.
Ad. 15.
Odpowiedzi, wyjaśnień, informacji nie przekazano.
Ad. 16.
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz. 14.57 Przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk zamknęła
posiedzenie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.
Obradom przewodniczyła
/-/ Anna Pilarczyk
Przewodnicząca Rady

Protokół sporządziła: Monika Steć
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