PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/21
z obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu
odbytej w sali narad Urzędu Miejskiego w Orzyszu
ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz
w dniu 28 lipca 2021 r. od godz. 14:45 do godz. 15:00

Ad. 1
Obrady XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu otworzyła o godz. 14:45 Przewodnicząca Rady Anna
Pilarczyk. Powitała osoby uczestniczące w sesji: Burmistrza Orzysza Zbigniewa Włodkowskiego,
Skarbnik Gminy Annę Kamińską oraz Radnych. Na stan 15 Radnych w obradach uczestniczy 12
(lista obecności jako załącznik nr 1 do protokołu), a więc obrady będą prawomocne.
Ad. 2
Na Sekretarza obrad Przewodnicząca zaproponowała Zbigniewa Książka, Radny wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono. Rada w głosowaniu jawnym: głosami ,, za” – 12; ,, przeciw” – 0;
„wstrzymało się”, - 0; na Sekretarza obrad wybrała Zbigniewa Książka.
Ad. 3
Do porządku obrad nie zgłoszono zmian. Obrady będą przebiegały wg planu podanego w
zaproszeniach:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór Sekretarza obrad nadzwyczajnej sesji.
3. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Orzysz na lata 2021 – 2031.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2021.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Orzysz.
7. Informacje.
8. Zamknięcie obrad.

Ad. 4
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz
na lata 2021 – 2031.
Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy zgłaszając autopoprawkę do tekstu przesłanego
Radnym, która jest związana ze zmianą budżetu na 2021 rok, zmian dokonuje się w załączniku nr 1
i 2. W załączniku Nr 1 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków budżetu
poprzez wprowadzenie zmian w poszczególnych kategoriach zgodnie z wartościami
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wynikającymi z aktualnego budżetu gminy. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonuje się
aktualizacji limitów nakładów finansowych w latach 2021-2024.
Deficyt budżetu wynosić będzie 5 710 983,62 zł . Przychody budżetu 6 983 623,62 zł a rozchody
1 272 640,00 zł .
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. Rada w głosowaniu jawnym: 12 - „za”, 0 – „przeciw”,
0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/285/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021 – 2031. Uchwała, jako załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 5
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2021.
Uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Gminy. Odnosząc się do wspomnianej autopoprawki wskazała
zwiększenie kwoty wydatków o 39 703,10 zł. Środki te są przeznaczone na realizację gminnego
programu rozwiązywania problemów alkoholowych a kwota ta nie została wydatkowana w 2020
roku. Pozostałe zmiany budżetu ujęte są w załączniku nr 6 do projektu uchwały.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. Rada w głosowaniu jawnym: 12 - „za”, 0 – „przeciw”,
0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/286/21 w sprawie zmiany budżetu gminy Orzysz na
rok 2021.. Uchwała, jako załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Orzysz
Uzasadnienie przedstawił Burmistrz. Przedstawiony projekt dotyczy zmian organizacyjnych w
funkcjonowaniu jednostek gminnych:
1) zmiana nazwy instytucji kultury z „Dom Kultury w Orzyszu” na „Centrum Biblioteczno-Kulturalne
w Orzyszu”;
2) likwidacji Zakładu Energetyki Cieplej w Orzyszu poprzez jego przejęcie przez Zakład
Usług Komunalnych w Orzyszu;
3) włączenia sołectwa Osiki do sołectwa Dąbrówka.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie. Rada w głosowaniu jawnym: 12 - „za”, 0 – „przeciw”,
0 - „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XXXVIII/287/21 w sprawie zmiany Statutu Gminy Orzysz.
Uchwała, jako załącznik nr 4 do protokołu.
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Ad.7
Dariusz Kizling, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska podniósł kwestię
zaplanowanego w sierpniu wizytacji schroniska psów Sonieczkowo w Żarnowie Pierwszym gmina
Augustów. Zapytał Radnych o dzień i godzinę wyjazdu. Zebrani po przeprowadzonej dyskusji
podjęli stanowisko, że wizytacja odbędzie się we wrześniu z uwagi na trwające upały i sezon
urlopowy, a chęć wyjazdu zgłosili także Radni nie będący członkami Komisji. Na wyjazd do
schroniska należy przeznaczyć cały dzień, wobec tego zwrócono się z prośbą, aby w ustalaniu
terminu uwzględnić możliwości zawodowe radnych, a sam wyjazd nie był obligatoryjny, co
wiązałoby się z ewentualną dietą.
Burmistrz poinformował, iż w dniach 04 – 25 sierpnia planuje urlop, od 02 – 15 sierpnia na urlopie
będzie przebywać Zastępca Beata Jażdżewska. W dniach od 04 do 15 sierpnia zastępstwo pełnić
będzie Sekretarz Gminy.

Ad. 8
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.15:00 Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie
XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.

Obradom przewodniczyła
/-/ Anna Pilarczyk
Przewodnicząca Rady

Protokół sporządziła: Joanna Drabent
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