PROTOKÓŁ 11/2021
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczo – Finansowej Inwestycji oraz Porządku
Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki
i Promocji Gminy oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu
i Komisji Rewizyjnej w dniu 08 grudnia 2021 roku w sali nr 113 Urzędu Miejskiego w Orzysz
o godz. 14:30.
Ad. 1
Obradom przewodniczył Andrzej Rogiński - Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej
Inwestycji oraz Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Orzyszu, który o godz. 14:30 otworzył
posiedzenie i powitał obecnych Burmistrza Orzysza, Skarbnik Gminy, Przewodniczącą Rady oraz
Radnych.
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Komisja Gospodarczo – Finansowej Inwestycji oraz Porządku Publicznego na stan
7 członków obecnych 6 radnych.
2. Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki
i Promocji Gminy na stan 8 członków obecnych 7 radnych.
3. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska na stan 6 członków obecnych 6 radnych.
4. Komisja Rewizyjna na stan 6 członków obecnych 5 radnych.
Wszystkie Komisje mają kworum (listy obecności jako załącznik 1 do protokołu).
Ad. 2
Zmian do porządku obrad nie zgłoszono.
Realizowany porządek dnia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2022 rok. Rozpatrzenie projektów w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2022 – 2031;
b) budżetu gminy Orzysz na rok 2022.
4. Wnioski, zapytania, informacje.
Ad. 3
Burmistrz nadmienił, że przedłożony projekt budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2022- 2031 został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
W swojej wypowiedzi odniósł się do strategicznych części budżetu.
Dochody podatkowe zostały zaplanowane na poziomie 3,6 % wykluczając z podwyżki,
zachowując dotychczasową stawkę, podatek od gruntów przeznaczonych na cele
mieszkaniowe. Taka decyzja, ponieważ dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy Orzysz, żeby w
tym trudnym okresie nie obciążać dodatkowo. Z przeprowadzonej analizy wśród samorządów
wynika, że Orzysz ma jeden z najniższych wskaźników podwyżki stawek podatkowych,
większość samorządów podwyższają o realny wskaźnik inflacji 7-8%. Pozostałe dochody przyjęte
są na poziomie wykonania budżetu z 2021 roku. Istotny wpływ na przyszły budżet miały
dochody z PIT i CIT wyrównane z budżetu państwa w wysokości 740 492 zł.
Wydatki budżet uwzględnia podwyżki dla pracowników urzędu i jednostek podległych o 10 % w
skali roku oraz podwyżki wynikające z uchwał podjętych na ostatniej sesji, tzn podwyżki
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wynagrodzenia dla burmistrza i podwyżki diet dla radnych. Uwzględnione są podwyżki paliw,
materiałów budowlanych na remonty bieżące gminnych budynków komunalnych oraz wydatki
na media, w szczególności na energię elektryczną, ciepło, woda, czy kanalizację.
Pomimo, że budżet udało się spiąć, to jednak obecna sytuacja spowodowała powrót do sytuacji
z 2016/2017 roku a mianowicie do bardzo ścisłego monitorowania budżetu każdego miesiąca.
Dyrektorzy oraz naczelnicy są już poinformowani o miesięcznych spotkaniach skarbnik z
głównymi księgowymi poszczególnych jednostek oraz burmistrza z naczelnikami wydziałów.
Ograniczone zostały imprezy promujące Miasto tylko do sztandarowych. Z pozostałych, jeżeli
zajdzie taka potrzeba Gmina zrezygnuje.
W kwestii inwestycji odnotowuje się deficyt w wysokości 2 907 229 zł, który zostanie pokryty z
obligacji w kwocie 1 410 921 zł, natomiast pozostałe środki będą to środki pochodzące z
funduszy europejskich na inwestycje, na które są podpisane już umowy w tym roku.
W przedstawionych materiałach zawarty jest wykaz inwestycji. Kwota przeznaczona na
inwestycje, całość na 2022 rok to 9 695 435,69 zł, środki własne będą stanowiły 2 935 968, 27 zł
i obligacje 1 410 921 zł, co daje łącznie kwotę 3 880 462, 27 zł. Natomiast dochody z funduszy
unijnych na te inwestycje to 5 418 223 zł. Burmistrz przypomniał o czym już wcześniej
wspominał, że w pierwszej kolejności realizowane będą te inwestycje, na które już uzyskane jest
dofinansowanie lub podpisane są umowy. W wykazie znajdują się też inwestycje, na które będą
składane wnioski do funduszy unijnych lub z Polskiego Ładu. Sprzedaż mienia na 2022 rok
zaplanowano w wysokości ponad 2 mln zł. i przedstawia się następująco: 5 działek w m.
Kamieńskich, 1 w Drozdowie, 12 działek garażowych przy ul. Ratuszowej, 2 działki w Ogródku, 5
działek na ul. Polnej, 1 lokal użytkowy na ul. Ogrodowej, 40 lokali mieszkalnych na ul. Ełckiej 28a
i 28b sprzedaż na rzecz najemców.
Skarbnik Gminy przedstawiła opinie RIO , o których na wstępnie wspomniał Burmistrz, stanowią
one załącznik nr 2 do protokołu.
W dalszej części Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła oba projekty uchwał, które stanowią
załączniki nr 3 i 4 do protokołu.
Radny Adam Myka zapytał, czy rekompensata z rządu na pokrycie utraconych dochodów z
tytułu PIT i CIT jest wyrównaniem jeden do jednego.
Burmistrz i Skarbnik zgodnie odpowiedzieli, że tak nie jest. Odbywa się to na zasadzie
planowania, co w efekcie końcowym wg własnych ustaleń jest to około 250 tys mniej niż
powinno być.
Na podsumowanie Skarbnik dodała, że budżet 2022 rok był naprawdę trudnym budżetem, o ile
zawsze były rezerwy po stronie dochodów, tak w tym roku, aby spiąć z wydatkami, należało
uwzględnić wszystkie możliwe dochody. Niezbędna będzie bieżąca kontrola budżetu, ponieważ
jeden niezrealizowany dochód może skutkować na koniec roku brakiem środków finansowych.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad zapytał o środki w budżecie Urzędu przeznaczone na konserwacje w wys.
15 tys zł i kwotę 870 tys zł z przeznaczeniem na energię, czy w to zadanie wchodzi wymiana
oświetlenia ulicznego?
Skarbnik odpowiedziała, że w tą kwotę wchodzi m.in. konserwacja i wymiana opraw
oświetlenia ulicznego.
Radny Zbigniew Krawczyk zapytał, czy są wyłączenia oświetlenia ulicznego w nocy?
2

Burmistrz odpowiedział, że nie ma ale nie wykluczone, gdy przy analizie budżetu pod koniec
roku okaże się, że jest taka konieczność. Zapewnił, że przy obecnym budżecie nie ma takiej
potrzeby.
Radna Dorota Sienkiewicz zapytała, czy plac w Ogródku Jordanowskim w godzinach nocnych
musi być tak mocno oświetlony.
Burmistrz poinformował, że można wyłączyć ale przy słabym oświetleniu kamera wyraźnie nie
rejestruje zdarzeń, co może sprzyjać dewastacjom. Sprawa do rozważenia, które punkty
pozostawić.
Radny Zbigniew Książek zwrócił uwagę na potrzebę oświetlenia miejsca, gdzie jest
zlokalizowany szalet.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na
lata 2022 – 2031.
Przewodniczący Komisji Andrzej Rogiński przedstawił wniosek o zaopiniowanie projektu
uchwały przez poszczególne Komisje i zarządził głosowanie.
− Komisja Gospodarczo – Finansowa (…) w głosowaniu jawnym 6 głosami „za”; „przeciw” – 0;
„wstrzym. się” – 0 wydała opinię p o z y t y w n ą.
− Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (…) w głosowaniu jawnym 7 głosami „za”; „przeciw” – 0;
„wstrzym. się” – 0 wydała opinię p o z y t y w n ą.
− Komisja Rolnictwa (…) w głosowaniu jawnym 6 głosami „za”; „przeciw” – 0; „wstrzym. się” –
0 wydała opinię p o z y t y w n ą.
− Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym 5 głosami „za”; „przeciw” – 0; „wstrzym. się” – 0
wydała opinię p o z y t y w n ą.
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Orzysz na rok 2022
Przewodniczący Komisji Andrzej Rogiński przedstawił wniosek o zaopiniowanie projektu
uchwały przez poszczególne Komisje i zarządził głosowanie.
− Komisja Gospodarczo – Finansowa (…) w głosowaniu jawnym 6 głosami „za”; „przeciw” – 0;
„wstrzym. się” – 0 wydała opinię p o z y t y w n ą.
− Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (…) w głosowaniu jawnym 7 głosami „za”; „przeciw” – 0;
„wstrzym. się” – 0 wydała opinię p o z y t y w n ą.
− Komisja Rolnictwa (…) w głosowaniu jawnym 6 głosami „za”; „przeciw” – 0; „wstrzym. się” –
0 wydała opinię p o z y t y w n ą.
− Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym 5 głosami „za”; „przeciw” – 0; „wstrzym. się” – 0
wydała opinię p o z y t y w n ą.
Ad. 4
Radna Halina Mikucka zapytała o Wigilię Gminną, która została zaplanowana na 18 grudnia, czy
wobec wprowadzonych obostrzeń od 15 grudnia termin jest aktualny.
Burmistrz poinformował, że Wigilia odbędzie się w sobotę 18 grudnia w Ogródku
Jordanowskim, tak jak Sylwester. Wskazane ograniczenia dotyczą osób niezaszczepionych.
Przewodniczący posiedzenia zwrócił się z prośbą o zgłaszanie propozycji do planów pracy na
przyszły rok.
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Burmistrz poinformował Dorotę Sienkiewicz, że Zastępca Burmistrza ma propozycje do planu
pracy do komisji oświatowej.
Więcej informacji nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący posiedzenia Andrzej
Rogiński o godz. 15:00 zamknął wspólne posiedzenie Komisji.
Protokół sporządziła
/-/ Joanna Drabent

Przewodniczący obrad:
/-/ Andrzej Rogiński
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