PROTOKÓŁ Nr XLIV/21
z obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu
odbytej w sali narad Urzędu Miejskiego w Orzyszu
ul. Rynek 3, 12 – 250 Orzysz
w dniu 29 grudnia 2021 r. od godz. 13:00 do godz. 14:27
Ad. 1
Obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu otworzyła o godz. 13:00 Przewodnicząca Rady Anna
Pilarczyk. Powitała osoby uczestniczące w sesji: Burmistrza Orzysza, Skarbnik Gminy, Radcę
prawnego, Radnych oraz pracowników Urzędu. Na stan 15 Radnych na obradach obecnych jest 12
(lista obecności jako załącznik nr 1 do protokołu), a więc obrady będą prawomocne.
Przed kontynuacją dalszego porządku obrad Przewodnicząca poinformowała uczestników, że
obrady są transmitowane i nagrywane a nagranie zostanie opublikowane na stronie internetowej
oraz, że uczestnictwo w sesji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznienie swojego
wizerunku i danych osobowych.
Ad. 2
Przewodnicząca Rady poinformowała, że do Biura Rady w terminie określonym statutem nie
wpłynęły uwagi do protokołów z XLII i XLIII sesji, zgodnie z § 55 ust.1 Statutu Gminy Rada przyjęła
protokoły przez aklamację.
Ad. 3
Rada w głosowaniu jawnym:,, za” – 11; ,, przeciw” – 0; „wstrzymało się” - 1; na Sekretarza obrad
wybrała Zbigniewa Książka.
Ad. 4
Zmian nie zgłoszono.
Realizowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A. Wstępne czynności organizacyjne:
Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji.
Wybór Sekretarza obrad XLIV sesji.
Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLIV sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Wystąpienia różne.
B. Część sprawozdawcza:
Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
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8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracach Rady między sesjami.
9. Sprawozdania z prac Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu za rok 2021:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
c) Komisja Gospodarczo – Finansowa, Inwestycji oraz Porządku Publicznego,
d)Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji
Gminy,
e) Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
C. Zasadnicza część obrad:
10. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2031.
11. Uchwalenie budżetu gminy Orzysz na rok 2022
a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
b) opinie poszczególnych komisji Rady,
c) opinia zbiorcza w sprawie projektu budżetu,
d) opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
e) autopoprawka do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
g) głosowanie nad uchwałą budżetową.
D. Część uchwałodawcza:
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024;
2) nieodpłatnego nabycia nieruchomości;
3) ustalenia kwot wydatków budżetu gminy, które nie wygasają wraz z upływem roku
budżetowego 2021;
4) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021-2031;
5) zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok 2021;
6) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Orzyszu na 2022 rok;
7) przyjęcia planów pracy Komisji na 2022 rok.
E. Statutowe elementy obrad:
13. Odpowiedzi na interpelacje.
14. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
15. Zamknięcie obrad XLIV sesji.
Ad. 5
Edward Majewski przypomniał wniosek z Komisji o zaproszeniu na sesję Prezesa Mazurskiego
Związku MG GO w Giżycku w związku z podwyżką dla przedsiębiorców opłat za odbiór odpadów
komunalnych.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Prezes zostanie zaproszony na styczniową sesję.
Andrzej Rogiński zapytał pytanie Burmistrzowi odnośnie nowych inwestycji drogowych, czy będą
kontynuowane wniosków z funduszy rozwoju miejscowości popegeerowskich na 2022 rok.
Zapytanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad. 6
Nie zgłoszono.
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Ad. 7
Informacje o pracach między sesjami przedstawił Burmistrz Orzysza. (załącznik nr 3 do protokołu).
Ad. 8
Informację o pracach Rady przedstawiła Przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk. Informacja stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 9
Przewodniczący Stałych Komisji kolejno przedstawili informacje z prac za 2021 rok. Informacje
stanowią załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 10
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2031
Do projektu uchwały przedstawionego Radnym Skarbnik zgłosiła autopoprawkę, która została
sporządzona w wyniku uwzględnienia podjętych uchwał na listopadowej sesji, które są niezbędne
do funkcjonowania Gminy. Wynik finansowy pozostaje bez zmian. Autopoprawka stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Pytań nie zgłoszono.
Przed głosowaniem Przewodnicząca odczytała treść uchwały i zarządziła głosowanie nad treścią
z uwzględnieniem przedstawionej autopoprawki. Rada w głosowaniu: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XLIV/325/21 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Orzysz na lata 2022-2031. Uchwała, jako załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 11
Uchwalenie budżetu gminy Orzysz na rok 2022
a)

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

b)

Przewodniczący Stałych Komisji odczytali opinie wydane w sprawie projektu budżetu na

2022 rok. Opinie stanowią załącznik nr 8 do protokołu.
c)

Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji i Porządku Publicznego

przedstawił opinie zbiorczą w sprawie projektu budżetu na 2022 rok. Opinia stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
d)

Skarbnik Gminy odczytała pozytywna opinię RIO o projekcie budżetu – załącznik nr 10 do

protokołu.
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e)

Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawkę do projektu budżetu, która wynika z przyczyn

wspomnianych przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2031.
Autopoprawka stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
f)

Dyskusję nad budżetem rozpoczął Krzysztof Grądzki, zapytał o dotację na wypłatę dodatku

500+, ponieważ zadanie to ma przejąć ZUS, a w budżecie MOPS-u na 2022 rok zabezpieczone są na
ten cel środki.
Skarbnik wyjaśniła, że zaplanowane środki dotyczą decyzji, które jeszcze trwają, czyli są z
terminem zakończenia 31 maja 2022 r. Od tej daty decyzje wydawane będą przez ZUS.
Radny Zbigniew Książek zapytał o nadwyżkę budżetową za 2020 rok, czy wystąpiła, jeśli tak, to w
jakiej kwocie i na co została przeznaczona w 2021 r.
Skarbnik odpowiedziała, że zgodnie z ustawa o finansach publicznych nadwyżka budżetowa może
być przeznaczona na pokrycie deficytu, jak też może być przeznaczona na spłatę kredytów. W 2021
roku nadwyżka budżetowa została przeznaczona na spłatę rat kredytów oraz pokrycie deficytu,
który wynikał z wydatków inwestycyjnych. Nadwyżka była w granicach około 2 mln zł.
Radny Zbigniew Krawczyk zapytał, czy podatek od gruntu poligonu zmienia się w stosunku
rocznym, ponieważ w pewnym czasie były przeprowadzane przekształcenia gruntów.
Skarbnik odpowiedziała, że ten podatek jest praktycznie na tym samym poziomie. Z informacji od
innych samorządów słyszy się o różnych metodach zmniejszenia tego podatku, np. próbach
przekwalifikowania gruntów. W Gminie Orzysz była taka sytuacja, że faktycznie dochody z tego
tytułu znacznie spadły, ale na chwilę obecną kształtują się one na podobnym poziomie, czyli nie
ma zmiany gruntów.
Radny Adam Myka zapytał na jakim poziomie planowany jest wzrost wynagrodzeń dla
pracowników Urzędu Miejskiego. Skarbnik odpowiedziała, że od stycznia 2022 roku planowana
jest podwyżka dla wszystkich pracowników w wysokości 210 zł a następnie prawdopodobnie od
kwietnia w wysokości 5% od podwyższonej kwoty. W sumie podwyżka będzie wynosiła około 10%.
Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na pozycję w budżecie na 2022 rok dotyczącą limitu
zobowiązań na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 mln zł. Zapytała, czy w
roku 2021 Gmina korzystała z takiego limitu, jeśli tak to w jakiej wysokości?
Skarbnik poinformował, że limit zobowiązań na 2021 rok był ustalony w takiej samej wysokości,
jednak nie było konieczności , aby go uruchamiać. Burmistrz podkreślił, że dzięki dofinansowaniu z
Państwa, które miało zrekompensować zmniejszone dochody z PIT-u i CIT-u oraz ścisłej kontroli
wydatków spowodowały, że Gmina nie musiała zaciągać kredytu.
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Kolejne pytanie Przewodniczącej dotyczyło poręczeń i gwarancji, które w 2022 roku planowane są
w wysokości 266 950 zł. Zapytała do kiedy Gmina ma te zobowiązania.
Skarbnik wyjaśniła, że są to poręczenia, którego Gmina udzieliła dla Spółki ZUK do 2023 r.
Więcej pytań nie zgłoszono.
g)

Głosowanie nad uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na 2022 rok.

Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie i Rada w głosowaniu: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XLIV/3326/21 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orzysz na
rok 2022. Uchwała, jako załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12
1)

Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024

Uzasadnienie przedstawił Burmistrz.
Pytań nie zgłoszono.
Opinię pozytywną ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji przedstawił Andrzej Rogiński
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie i Rada w głosowaniu: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XLIV/327/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2022-2024. Uchwała, jako załącznik nr 13 do protokołu.
2) Nieodpłatne nabycie nieruchomości
Uzasadnienie przedstawił Burmistrz. Poinformował, że jest to inicjatywa Krajowego Ośrodka
Wspierania Rolnictwa Agencji Nieruchomości Rolnych, który wyszedł z propozycją przekazania
drogi dla Gminy Orzysz gruntów faktycznie wykorzystywanych przez mieszkańców jako droga
dojazdowa do pól uprawnych w m. Ogródek.
Pytań nie zgłoszono.
Opinię pozytywną ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji przedstawił Andrzej Rogiński
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej (…).
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie i Rada w głosowaniu: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XLIV/328/21 w nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
Uchwała, jako załącznik nr 14 do protokołu.
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3)

Ustalenie kwot wydatków budżetu gminy, które nie wygasają wraz z upływem roku

budżetowego 2021
Uzasadnienie przedstawił Burmistrz. Inwestycje wykazane w załączniku do uchwały nie zostały
zrealizowane a środki są zabezpieczone w budżecie na 2021 rok, wobec tego należy przenieść je na
2022, aby móc dalej kontynuować te zadania.
Pytań nie zgłoszono.
Opinię pozytywną ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji przedstawił Andrzej Rogiński
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej (…).
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie i Rada w głosowaniu: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XLIV/329/21 w sprawie ustalenia kwot wydatków budżetu
gminy, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2021. Uchwała, jako załącznik nr 15
do protokołu.
4)

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021-2031

Uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Gminy, która zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały.
Poprawki wynikły wskutek wpływu środków w ostatnich dniach, a mianowicie: 23 grudnia na
rachunek bieżący Gminy wpłynęło 2000 zł z funduszu pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku
do wynagrodzenia dla asystenta rodziny oraz 27 grudnia 500 tys zł wpłynęło do Gminy w drodze
konkursu ,, Rosnąca odporność” za ilość wyszczepionych mieszkańców Gminy Orzysz. Środki te
będą przeznaczone na stworzenie centrum rehabilitacyjne po COVID przy Ośrodku Zdrowia.
Zmiany te również dotyczą projektu uchwały w spr. zmian w budżecie na 2021 rok.
Pytań nie zgłoszono.
Opinię pozytywną ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji przedstawił Andrzej Rogiński
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej (…).
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie i Rada w głosowaniu: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XLIV/330/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Orzysz na lata 2021-2031. Uchwała, jako załącznik nr 16 do protokołu.
5)

Zmiana budżetu Gminy Orzysz na rok 2021

Uzasadnienie przedstawiła Skarbnik Gminy zgłaszając autopoprawkę, gdzie uzasadnienie zmian
jest takie same, jak w przypadku poprzedniej uchwały. Dodatkowo do treści uchwały dodaje się
nowy paragraf, ponieważ zmianie uległa kwota dochodów pozyskiwanych z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż alkoholu trzeba było zwiększyć kwotę dochodów i kwotę wydatków. W
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związku z powyższym plan dochodów ogółem wynosić będzie 53 742 063,65 zł, plan wydatków
56 008 158,23 zł. Deficyt budżetu nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 2 266 094,58 zł.
Pytań nie zgłoszono.
Opinię pozytywną ze wspólnego posiedzenia Stałych Komisji przedstawił Andrzej Rogiński
Przewodniczący Komisji Gospodarczo – Finansowej (…).
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie i Rada w głosowaniu: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XLIV/331/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Orzysz na rok
2021. Uchwała, jako załącznik nr 17 do protokołu.
6)

Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Orzyszu na 2022 rok

Przewodnicząca odczytała tematykę zaplanowaną do realizacji w 2022 roku.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie i Rada w głosowaniu: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XLIV/332/21 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w
Orzyszu na 2022 rok. Uchwała, jako załącznik nr 18 do protokołu.
7)

Przyjęcie planów pracy Komisji na 2022 rok.

Przewodniczący Stałych komisji przedstawili zaplanowane tematy do realizacji w 2022 roku.
Pytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca obrad zarządziła głosowanie i Rada w głosowaniu: 12 - „za”, 0 – „przeciw”, 0 „wstrzym. się”, podjęła uchwałę Nr XLIV/333/21 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji na 2022
rok. Uchwała, jako załącznik nr 13 do protokołu.
Ad.13
Przewodnicząca Rady poinformowała, że odpowiedź na interpelację z ostatniej sesji została
umieszczona w informatorze Radnych na esesji.
Burmistrz odpowiadając na zapytanie Radnego Andrzeja Rogińskiego poinformował, że Gmina
przygotowuje wnioski na dwie wsie, po PGR-owskie. Planuje się dokończyć budowę drogi w
Szwejkówku wykonując dwa połączenia dróg już wcześniej wykonanych. Druga inwestycja to
połączenie dwóch wsi Suchy Róg i Dziubiele. Burmistrz na wniosek Pani Senator około 10 stycznia
wyjeżdża do Warszawy na spotkanie, w którym będą uczestniczyły Gminy, które wcześniej nie
otrzymały dofinansowania, więc można by wnioskować, że tym razem otrzymają.
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Ad. 14
Radny Dariusz Kizling w formule informacji poruszył temat, który wymagałby większego
przemyślenia, być może w formie interpelacji. Sprawa dotyczy Mazurskiej Służby Ratownictwa
Wodnego, która ma problem z dzierżawą działki od Gminy Pisz nad jeziorem Orzysz na terenie
gminy Orzysz. W tej sytuacji Gmina Orzysz nie ma żadnej możliwości działania na terenie działki,
która leży w naszej Gminie a administracyjnie przypisana jest do Pisza. Wcześniej już była
podejmowana próba , aby część jeziora Śniardwy, która przylega do linii brzegowej Gminy Orzysz
nalazła się w obszarze Gminy Orzysz. Gmina nie ma możliwości wsparcia osób, czy organizacjom
pożytku publicznego chcącym inwestować z uwagi na to, że ta część jeziora nie należy do Gminy
Orzysz. Zdaniem Radnego jest to dalece nie w porządku, że Orzysz nie ma ani 1 cm jez. Śniardwy.
Tak być nie powinno i należy podjąć działania, aby ten stan zmienić, gdyż przypuszcza, że jest to na
niekorzyść mieszkańców. Zwrócił się do Burmistrza i Radnych o propozycje rozwiązania.
Burmistrz poinformował, że w rozmowie z prawnikiem poruszył ten temat. Granicę można zmienić
decyzją Rady Ministrów, ale nawet jeśli zmieni się granica gminy i ta działka, o której mówi Radny,
znalazła by się w granicach naszej Gminy to i tak właścicielem byłby Pisz i nadal będzie mógł
decydować co z nią zrobić. Niestety możliwości Gminy Orzysz w tym zakresie są bardzo
ograniczone. Burmistrz przypomniał spotkanie z udziałem Telewizji Olsztyn, które dotyczyło
sprawy Mazurskiej Służby Ratowniczej. Na tym spotkaniu Burmistrz, strażacy z OSP i inne osoby
uczestniczące w spotkaniu stanęli po stronie MSR, ponieważ trudno sobie wyobrazić
bezpieczeństwo na jeziorze Śniardwy, największego jeziora Polski bez funkcjonowania tej Służby.
Burmistrz wspomniał, że kiedy był Starostą piskim był wniosek do starostwa o zmianę granic ale
Gmina Pisz nie wyraziła zgody. Realizując propozycję Radnego należałoby się zastanowić jakie
działania podjąć, aby nie skonfliktować się z Powiatem. Należałoby merytorycznie uzasadnić,
ponieważ coraz więcej inwestycji w Gminie Orzysz jest na jeziorach, w tym na jez. Śniardwy.
Obecny stan powoduje zamieszanie, ponieważ inwestorzy muszą ustalać decyzje z gminą Orzysz a
to co na wodzie z inną gminą. Nie wszyscy to rozumieją, więc bywa i tak, że trafiając na trudności z
uzyskaniem pewnych decyzji rezygnuje z inwestowania w gminie Orzysz. Warto też spowodować
spotkania partnerskie z Powiatem i Gminą Pisz.
Radny Edward Majewski również był na spotkaniu z MSR i w chwili obecne są w zawieszeniu,
a sezon letni już niedługa się rozpocznie. Może warto skierować petycje do Rady Gminy Pisz
o przedłużenie dzierżawy.
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Burmistrz zauważył, że miałoby to symboliczne znaczenie dla Służby Ratowniczej, że Gmina Orzysz
ich wspiera.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Radni znają ten temat i mają już zapewne wypracowane
zdanie. Propozycja Radnego Edwarda Majewskiego będzie wzięta pod uwagę, wypracujemy swoje
stanowisko i przekażemy Radzie.
Przed zakończeniem obrad Przewodnicząca Rady i Burmistrz z okazji kończącego się 2021 roku
złożyli podziękowania za współpracę i złożyli życzenia noworoczne.
Ad. 15
Wobec wyczerpania porządku obrad, o godz.14:27 Przewodnicząca Rady Anna Pilarczyk zamknęła
posiedzenie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu.
Obradom przewodniczyła
/-/ Anna Pilarczyk

Protokół sporządziła: Joanna Drabent
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