Protokół nr X.15
z obrad X sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 29 września 2015 roku w godzinach 1100
- 1321 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.
W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył X sesję Rady Miasta Ełku.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczy 23 radnych,
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: posła na Sejm RP Andrzeja
Orzechowskiego, Prezydenta Miasta Tomasza Andrukiewicza, Kierownika Biura Regionalnego
w Ełku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Adama Dobkowskiego,
Etatowego Członka Zarządu Powiatu Bożennę Puławską, Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla, Radcę
Prawnego Zofię Pietkiewicz, naczelników wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich
zebranych.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji - protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń
do protokołu z ostatniej sesji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
stwierdził, że radni przez aklamację przyjęli protokół nr IX.15 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do zaproponowanego
porządku obrad.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek: 23 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzym.” - jednomyślnie „za”
radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr IX.15 z sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.,
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r.,
5) określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
6) określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie
środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk przeznaczonych na
finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów
artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku,
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10) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ełku oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
11) wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Ełk a Spółdzielnią
Mieszkaniową "ŚWIT" w Ełku,
12) aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016,
13) zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza”,
14) sprostowania oczywistej omyłko pisarskiej w uchwale Nr IX.95.15 Rady Miasta Ełku z dnia
25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży
nieruchomości komunalnych,
15) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora
Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia
2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.,
16) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
17) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
18) zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu,
19) wyboru ławników.
6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu
realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku.
8. Przyjęcie Raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na
lata 2008 – 2018” za rok 2014.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.











Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 24 sierpnia 2015 r.
do dnia 25 września 2015 r., w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w uzupełnieniu informacji, którą radni otrzymali na
piśmie przedstawił działania jakie były dokonywane w ostatnim okresie międzysesyjnym, między
innymi poinformował:
26 sierpnia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia EGO „Kraina Bociana”.
27 sierpnia 2015 roku odbyła się oficjalna prezentacja realizacji projektu inwestycyjnego pn.
"Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury".
28 sierpnia 2015 roku obchodziliśmy Dzień Strażnika Miejskiego. Straż Miejska w Ełku istnieje od 23
lat i została powołana do funkcjonowania zarządzeniem ówczesnego Prezydenta Miasta Ełku z dnia 1
marca 1992 roku w sprawie powołania Straży Miejskiej. Dzień Strażnika Miejskiego obchodzony jest
od 18 lat w rocznicę ogłoszenia ustawy o strażach gminnych
z dnia 29 sierpnia 1997
roku, która określa funkcjonowanie Straży Miejskiej.
Pod koniec sierpnia zakończył się II etap inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku. Powstała
tam bieżnia, piaszczyste boisko do piłki siatkowej plażowej oraz siłownia zewnętrzna. Łączny koszt
prac wyniósł 428 716,20 zł. Trzeci etap inwestycji planowany w przyszłości, przewiduje m.in.:
budowę dwóch boisk do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, boiska do piłki
ręcznej i tenisa o nawierzchni kauczukowej.
Od 1 września ruszył „Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie osób urodzonych do
31 grudnia 1949 roku prowadzony na terenie miasta Ełku w roku 2015". Zapisy oraz szczepienia
realizowane są w gabinetach szczepiennych lekarzy rodzinnych z terenu miasta Ełku. Miasto Ełk
otrzymało tytuł „Samorządowego Lidera" w Ogólnopolskim Programie Zwalczania Grypy za
działania w zakresie realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki tej choroby.
2 września 2015 roku odbyło się kolejne posiedzenie Rady Senioralnej.
2

 W 11 miejskich szkołach instalowane są poidełka, ufundowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Ełku. Koszt jednego zestawu -2700 zł.
 Za sprawą remontów elewacji, kolejne ełckie budynki zmienią swój wygląd. W roku 2015 na ten cel
zostanie wydatkowana kwota prawie 3.1 mln zł. Te inwestycje powodują nie tylko oszczędności
energetyczne w związku z dociepleniem ścian, ale zmieniają także wizerunek ełckich budynków.
W tym roku nowego oblicza doczekały się już zabudowania przy ul. Armii Krajowej, Mazurskiej,
Gizewiusza, Żeromskiego, Mickiewicza, Świackiego i Wojska Polskiego. Całkowity koszt wszystkich
tegorocznych remontów wyniesie 3 mln 132 tys. zł.
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku uruchomił bezpłatną wypożyczalnię sprzętu
rehabilitacyjnego i ortopedycznego. Wypożyczalnia mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8, otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz.
7:30 – 15:00. Przeznaczona jest dla mieszkańców Ełku, osób chorych i niepełnosprawnych,
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności wymagających korzystania z sprzętu
rehabilitacyjnego czy ortopedycznego w warunkach domowych.
 10 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna”.
 14 września 2015 r. odbyło się spotkanie z Ministrem Skarbu Państwa poświęcone inwestycji Polskiej
Spółki Gazownictwa stacji regazyfikacji LNG w Suwałkach.
 14 września 2015 r. podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu na inwestycję pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną z zapleczem szatniowym, które powstanie na górnej
płycie stadionu MOSiR przy ul. Piłsudskiego 29 w Ełku. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
EVERSPORT Sp. z o. o. z Warszawy. Łączny koszt prac wyniesie 2 990 000,85 zł.
 Rozpoczęła się przebudowa ulicy Kilińskiego w Ełku – III etap. Inwestycja obejmuje odcinek od ul.
Targowej do wysokości stacji paliw (Orlen). Została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez
firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku. Łączny koszt prac wyniesie 1 167 486,81 zł.
Zakończenie całości prac planowane jest do 30 października 2015 r.
 15 września 2015 r. odbyła swoje kolejne posiedzenie Rada Sportu.
 16 września 2015 r. odbyło się nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SSSE.
 W Urzędzie Miasta Ełku, rozpoczął się proces wdrażania Systemu Identyfikacji Masowych Płatności.
Każdemu ełckiemu podatnikowi zostaną przyporządkowane indywidualne rachunki bankowe,
na które należy dokonywać wpłat. Osoby uiszczające podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta Ełku
zostaną poinformowani o nadaniu indywidualnego numeru rachunku na każdą z wymienionych
poniżej należności. Z chwilą otrzymania takiego numeru, wpłat należy dokonywać wyłącznie na
podane rachunki. Pozostałych opłat należy dokonywać zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
Podatki i opłaty objęte masowymi płatnościami:
1. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny.
2. Podatek od środków transportowych.
3. Opłaty za wieczyste użytkowanie.
4. Opłaty za „wywóz śmieci" (gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy osób fizycznych,
Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych).
5. Wykup lokali mieszkalnych na raty (osoby fizyczne).
Osoby fizyczne płacące podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny otrzymają informacje o nadanym
indywidualnym numerze rachunku bankowego w decyzjach podatkowych na rok 2015/2016.
 Ełk wyróżniony w konkursie "Polska Pięknieje". Projekt Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej
otrzymał nominację w finale ogólnopolskiego konkursu „Polska Pięknieje - 7 cudów funduszy
Unii Europejskiej" w kategorii „rewitalizacja". Ełcki projekt znalazł się w gronie trzech
najlepszych spośród 70 zgłoszeń przesłanych w tej kategorii.
 21 września zakończył się nabór wniosków o dotację z budżetu Miasta Ełku na realizację
przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w Ełku w 2015 r. przez podmioty nie zaliczane do
sektora finansów publicznych. Na konkurs wpłynęło 6 wniosków. Posiedzenie komisji opiniującej
wnioski odbędzie się w najbliższych dniach.
 24 września 2015 r. na sesji Rady Powiatu Ełckiego Prezydent Miasta złożył informację z realizacji
powierzonego zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia.
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 24 września 2015 r. odbyło się III posiedzenie IV kadencji Zgromadzenia Związku Międzygminnego
"Gospodarka Komunalna".
 25 września 2015 r. w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich.
 Do 15 października 2015 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, można składać wnioski w ww.
konkursie. To już VIII edycji Konkursu. Pula nagród wynosi 15 394 zł. W 2014 r. na konkurs
wpłynęło 21 prac: 3 prace licencjackie, 15 prac magisterskich, 3 prace inżynierskie. Prezydent Ełku
przyznał 3 nagrody i 2 wyróżnienia.
 Zestawienie postępowań realizowanych od 25 sierpnia 2015 r.:
- Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem szatniowym na górnej płycie
stadionu MOSIR przy ul. Piłsudskiego 29 w Ełku.
- Projekt zagospodarowania terenu przy miejskim przedszkolu i żłobku EKOLUDKI przy ul.
Kilińskiego 48 w Ełku.
- Wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych i korytarzy w budynkach szkoły przy ul. Koszykowej 1
w Ełku.
- Budowa odcinka ulicy Szosa Obwodowa w Ełku.
 Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
- remont nawierzchni na ul. Towarowej w Ełku. Kwota planowana na realizację zamówienia (wartość
szacunkowa brutto) 116 751,80 zł, wartość wybranej oferty (brutto) 113 277,00 zł. Wybrany
wykonawca -Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o. ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
- Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6a w Ełku.
- Przebudowa schodów terenowych pomiędzy ul. Pułaskiego i ul. Wojska Polskiego w Ełku.
- Budowa nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny osiedla Jeziorna w Ełku - etap I
wraz z regulacją studni kanalizacji deszczowej w ul. Baranki w Ełku.
- Wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych i korytarzy w budynkach szkoły przy ul. Koszykowej 1
w Ełku - roboty elektryczne (uzupełnienie).
- Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ełku i utrzymywanie ich w schronisku dla
bezdomnych zwierząt.
 Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
- Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Miasto Ełk.
- Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul.
Armii Krajowej w Ełku.
- Remont krawężnika oraz nawierzchni chodników i zjazdów na ul. Krakowskiej, Kraszewskiego i
Traugutta w Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do wiadomości
sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20152027, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały wraz z zaproponowanymi
zmianami w budżecie. Poinformował, że radni otrzymali jedną autopoprawkę do zmian w budżecie,
pismo, znak: O-OP.3021.7.2015 z dnia 29 września 2015 r. stanowi załącznik do protokołu. Projekt
uchwały wraz ze zmianami budżetu miasta szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach.
Wniósł o przyjęcie uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zmiany:
I. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2015, w tym:
1. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 7 800 zł, w tym:
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- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 33 400 zł, w tym: zmniejsza się rezerwę
na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 41 200 zł (dział 758 rozdział
75818 § 4810), zwiększa się wydatki bieżące na programy polityki zdrowotnej, szczepienie przeciw
grypie – 7 800 zł (dział 851 rozdział 85149 § 4300),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 41 200 zł, w tym na: „Budowę otwartej przestrzeni
integracji lokalnej PLENER przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku – 41 200 zł (dział 801 rozdział
80101 § 6050),
2. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 7 800 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 13 433 471 zł.
II. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:
- zmniejsza się o kwotę 75 000 zł wydatki w 2015 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Inicjowanie
działalności innowacyjnej” (dział 730 rozdział 73006 § 6059 – wkład
własny),
- zwiększa się o kwotę 75 000 zł wydatki w 2015 r. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Farma
Fotowoltaiczna w PNT w Ełku” dział 730 rozdział 73006 § 6059 – wkład własny).
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.101.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2015– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do protokołu.
Zaproponowane zmiany do budżetu omawiane były na poszczególnych komisjach.
Proponowane zmiany budżetu obejmują:
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury:
Zwiększenie wydatków MOSiR na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) i pochodne
od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) w łącznej kwocie 13 435 zł z rezerwy ogólnej. Zwiększenie wynika
z konieczności zatrudnienia II trenera oraz dwóch asystentów realizujących szkolenie dzieci w ramach
programu "Akademia Młodych Orłów" w Ełku.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
1. Inicjowanie działalności innowacyjnej dział 730 rozdział 73006 § 6059 PUMA 907032 W związku
z brakiem naboru wniosków w konkursie w ramach danego działania zmniejsza się wydatki ze
środków własnych w roku 2015 o kwotę 75 000 PLN.
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2. Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku dział 730 rozdział 73006 § 6059 PUMA 907030 Zwiększenie
wydatków ze środków własnych o kwotę 75 000 PLN z przeznaczeniem
na opracowanie dokumentacji projektowej farmy fotowoltaicznej.
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej:
1. Po dokonaniu weryfikacji środków i planowanych do realizacji działań, dokonuje się zmian
polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 851, rozdziale 85195, paragrafach 4110,
4120, 4170 w łącznej kwocie 500 zł, oraz w dziale 852, rozdziale 85295, paragrafach 4110, 4120,
4170 w łącznej kwocie 1 250 zł. Powyższe środki przeznaczone były na wynagrodzenie dla osób
prowadzących oraz występujących podczas spotkania z okazji Święta Pielęgniarek, Forum
onkologicznego, Forum Solidarności Międzypokoleniowej, a osoby te wykonały lub zobowiązały się
wykonać usługi nieodpłatnie.
Ponadto zmniejsza się plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 4300 o kwotę 500 zł.
Zmniejszenie planu wydatków nie wpłynie na realizację zaplanowanych zadań
z zakresu promocji polityki społecznej.
Powstałe oszczędności przenosi się, celem zwiększenia planu wydatków do:
- działu 851, rozdziale 85195, paragrafie 4300, 1 800 zł, celem wykonania 1000 szt. zawieszek pod
prysznic z instruktażem samobadania piersi, które będą rozdawane ełczankom w ramach Forum
Onkologicznego,
- działu 852, rozdziale 85295, paragrafie 4210, 450 zł, celem zakupu hologramów z logo Ełku oraz
kolorowej taśmy do wydruku „Ełckich Kart Rodziny 3+”.
2. W związku z wyższą zgłaszalnością, ełccy lekarze
wystąpili z dodatkowym zapotrzebowaniem na szczepionki przeciw grypie. Zwiększa się na ten cel
wydatki, z wolnych środków o kwotę 7 800 zł – dział 851, rozdział 85149 § 4300, co pozwoli na
zakup dodatkowej liczby – 260 szczepionek.
Do tej pory ze szczepień w ramach „Programu szczepień przeciw grypie ełczan urodzonych przed
31 grudnia 1949 r.” skorzystało już 1400 ełczan.
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi:
1. Przeniesieniu środków w wysokości 41 200 zł z rezerwy celowej na realizację wydatków
w ramach inicjatywy lokalnej na zadanie „Budowa otwartej przestrzeni integracji lokalnej PLENER
przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku w ramach inicjatywy lokalnej” (dział 801 rozdział 80101
§ 6050).
2. Przeniesieniu środków w wysokości 14 250 zł w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych
z zadania z zakresu edukacyjna opieka wychowawcza – wypoczynek letni i zimowy dzieci i
młodzieży (dział 854 rozdział 85412 § 2360) na: pozostałe zadania w oświacie 10 000 zł (dział 801
rozdział 80101 § 2360) i zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 4 250 zł (dział
921 rozdział 92195 § 2360).
Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na zadanie z zakresu oświata
i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert dla
organizacji pozarządowych.
V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:
Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801, rozdział 80195 § 4270 o kwotę 68 138 zł. Zwiększenie
planu wydatków w rozdziale 80101, 80110, 80104 o kwotę ogółem 68 138 zł,
w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 2 zwiększenie o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i
wyposażenia związane z realizacją zaleceń sanepidu – remont szatni;
- Zespół Szkół Samorządowych zwiększenie o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na remont korytarza
i holu na I piętrze budynku szkolnego. Zakup usług pozostałych dotyczy bieżącej działalności szkoły;
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- Gimnazjum nr 1 zwiększenie o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów
korytarzy i szatni szkolnych oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z pracami
remontowymi;
- Gimnazjum nr 4 zwiększenie o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac
remontowych i przystosowaniem sklepiku szkolnego na małą salę lekcyjną;
- Miejskie Przedszkole Perełka zwiększenie o kwotę 1 058 zł z przeznaczeniem na zwiększenie
Odpisu na ZFŚS;
- Miejskie Przedszkole Niezapominajka zwiększenie o kwotę 3 080 zł z przeznaczeniem na
zwiększenie Odpisu na ZFŚS.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku przenosi się pomiędzy rozdziałami 80103 i
80149 kwotę ogółem 45 540 zł. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103 związane jest z
zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, zmniejszenie wydatków w rozdziale 80149 dokonano
po analizie wydatków oraz potrzeb związanych z realizacją zadań szkoły w zakresie kształcenia
specjalnego.
3. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Ełku w rozdziale 80110 przenosi się pomiędzy
paragrafami wydatkowymi kwotę 6 914 zł Zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych
podyktowane jest bieżącymi potrzebami szkoły, w tym: zakup usług komunalnych, korzystanie
uczniów z basenu. Zmniejszenie wydatków po analizie potrzeb w paragrafach wydatków bieżących, w
tym: wydatki osobowe nie zaliczanych do wynagrodzeń, PFRON, różne opłaty i składki oraz
szkolenia pracowników – pozwolą na bieżącą realizację potrzeb szkoły.
4. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Ełku w rozdziale 80110 przenosi się pomiędzy
paragrafami wydatkowymi kwotę 3 999 zł. Przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczą Programu
Erasmus+, w celu prawidłowego wykorzystania środków oraz realizacji celów programu.
5. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Ełku przenosi się pomiędzy rozdziałami 80110 i 80148
oraz paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 6 313 zł, w celu prawidłowego realizowania zadań
edukacyjnych oraz wykonaniem remontów bieżących.
6. W Dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w
2015 roku zmiany w zakresie:
Rozdział 85407 – w Centrum Edukacji Ekologicznej – zwiększa się dochody i wydatki
o kwotę 10 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z usług z przeznaczeniem na zakup usług
remontowych, zdrowotnych i pozostałych.
VI) w zakresie pozostałych zmian:
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 7 800 zł, zwiększają się przychody z tytułu wolnych środków o
kwotę 7 800 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.102.15 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił kompleksowo wszystkie projekty uchwał
dot. podatków na 2015 rok.
W wyniku dyskusji i wniosków radnych zgłaszanych podczas prac nad projektem uchwały
w komisjach, Prezydent Miasta zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie określenia
wysokości stawki opłaty od posiadania psów, a mianowicie zaproponował następujące brzmienie § 1:
„§ 1. Określa się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 65,00 zł rocznie od jednego psa.”
oraz dopisanie wyrazów: „lub drogą elektroniczną” w ust. 6.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta otworzył dyskusję.
Radny Krzysztof Wiloch - cytuję wypowiedź:
„ Na Komisji Mienia Komunalnego i Komisji Budżetowej przedstawiałem punkt widzenia i argumenty
przeciwko podwyżce podatków. Do takich debat zawsze staram się być dobrze przygotowany, więc
wykonałem analizę wszystkich stawek podatków od nieruchomości od 2008 r.
Podczas dyskusji podnosiłem następujące argumenty:
• Rok do roku na koniec lipca br. mieliśmy deflację = – 0,7%.
• Niektóre stawki zaproponowane zostały na poziomie max możliwym wg przepisów.
• Minister Finansów, ze względu na deflację, obniżył nawet ostatnio niektóre stawki.
• Zaproponowany wzrost stawki dla lokali mieszkalnych był procentowo najwyższy (3,3%, gdzie
przeciętny wzrost wszystkich stawek, to 1,1%).
• Poziom dochodów Mieszkańców Ełku jest bardzo niski w wielu przypadkach i żadna podwyżka
podatków nie powinna być akceptowana.
Szczególnie są dla mnie „wrażliwe” podatki: od lokali mieszkalnych i od działalności gospodarczej.
Pierwszy, bo dotyczy wszystkich Mieszkańców, w tym dużą liczbę Ełczan, którzy ledwo wiążą koniec
z końcem. Drugi z podatków, bo dotyczy tych Mieszkańców, którzy tworzą i utrzymują miejsca pracy.
Na Komisji Budżetowej głosowałem przeciwko podwyżkom.
Po Komisji Budżetowej, w poniedziałek wieczorem, przed wtorkową sesją, jeszcze raz wyciągnąłem
papiery i długo analizowałem liczby, kwoty oraz argumentację przedstawioną przez Pana Prezydenta.
I z tego wszystkiego wyszło mi, że:
• W ostatnim roku nie było podwyżek podatków (przyp.: chociaż uchwała o podwyżkach była).
• Przeciętna podwyżka, to jedynie 1,1%, skutkująca tym, że podatek za 50-metrowe mieszkanie wzrasta
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o 2 grosze, tj. o 1 (jeden) złoty na cały rok, a za 100-metrową powierzchnię pod działalność
gospodarczą podatek za cały rok wzrasta o 10 zł.
• Dodatkowe przychody roczne dla budżetu miasta, to kwota 215 tys. zł.
• Za tę kwotę będzie można wyremontować kawał ulicy lub podwórko, a jak „pożenimy” tę kwotę (jako
wkład własny) ze środkami zewnętrznymi, to będzie można w ciągu roku wyremontować kilka ulic i
podwórek.
• Zaplanowane na następne lata inwestycje z ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne),
dadzą dla naszego Miasta porządny „power rozwojowy” …. A to jest już ostatnia szansa na tak duże
dofinansowania dla samorządów (!) Więc trzeba „ciułać” kasę na tzw. wkład własny.
Jeszcze rano przed sesją biłem się z myślami, by ostatecznie „ulec” argumentom Prezydenta Miasta.
Z wielkim bólem serca, ale będę głosował za podwyżką.”
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Rady Miasta Dariusz
Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 2, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.103.15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.,
w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2016 r., w załączeniu do protokołu.
Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2016 r., który zawiera wzrost ok. 3%w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2015 – zgodnie
z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027. Zaproponowane
stawki mieszczą się w ramach określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia
5 sierpnia 2015 roku. Szacunkowe zwiększenie dochodów z tytułu planowanego wzrostu stawek
wyniesie ok. 35 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 2, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.104.15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
na 2016 r., w załączeniu do protokołu.
***
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5) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, w załączeniu
do protokołu.
Uzasadnienie
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zawiera
podwyższenie stawki w opłacie od posiadania psów z kwoty 63,00 na 65,00 zł, co stanowi wzrost ok.
3% w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2015 - zgodnie z założeniami Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027. Stawka maksymalna z Obwieszczenia
Ministra Finansów wynosi 120,05 zł. Szacunkowa kwota dodatkowych wpływów wynosi
2 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej przez Prezydenta Miasta, wcześniej
zacytowanej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 2, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.105.15 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań
służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w załączeniu do
protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
omawiany był w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy zmiany obowiązującej uchwały Nr XXIII.202.2012 Rady
Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Projektowane zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia zaleceń z przeprowadzonego audytu
przez Biuro Kontroli, Audytu i Jakości w/m, a także doprecyzowania zapisów w regulaminie (zał.
nr 1 do uchwały) dotyczących udzielania pomocy de minimis, wynikających z ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.).
Przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej został zgłoszony Prezesowi Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, którego uwagi zostały uwzględnione w treści
załącznika nr 1 i nr 4 do uchwały oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który nie zgłosił uwag do
treści projektu uchwały.
Zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013, poz. 1232 z późn. zm.)
zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujące w szczególności kryteria
10

wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania
dotacji i sposób jej rozliczania określa rada gminy w drodze uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.106.15 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w załączeniu do
protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania
stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Zmiana polega na wprowadzeniu do projektu uchwały korekty polegającej na dodaniu w punkcie 3 § 5
uchwały następujących słów: „Wnioski w sprawie przyznania stypendium należy składać w Urzędzie
Miasta do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres stypendialny” a także zmianie w załączniku
nr 1 – punkt II. Informacja o dorobku twórczym i artystycznym została uzupełniona o słowa „za
ostatnie trzy lata”.
Stypendium przyznawane jest osobom szczególnie utalentowanym, które reprezentują wysoki poziom
artystyczny, zamieszkującym i/lub działającym na terenie Miasta Ełku. Zapis o dorobku twórczym
ograniczającym przedział czasowy do trzech ostatnich lat ma na celu wyrównanie szans wszystkich
ubiegających się o stypendia. Wyeliminuje to sytuację, w której o stypendium ubiegałyby się osoby
z dużym dorobkiem, ale od lat już nie działające twórczo. Przesunięcie terminu składania wniosków
o stypendium spowodowane jest licznymi prośbami wnioskodawców.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
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Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.107.15 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania
stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki,
w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
omawiany był w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
W związku ze zbliżającym się otwarciem skrzyżowania ulic Tuwima, Kajki, Grodzieńska oraz
oddaniem do użytku dwóch nowych zatok autobusowych przy ulicy Kajki – mając na uwadze
optymalną obsługę przez miejską komunikację osiedli leżących po obu stronach stronach ulicy Kajki
- wnoszę o dokonanie następujących zmian w „Wykazie przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk” stanowiącym załącznik do w/w projektu,
polegających na:

1) wprowadzeniu przystanków :
Lp

Nazwa ulicy

Nazwa Przystanku

Numer przystanku
komunikacyjnego

Kierunek

1.

M.Kajki

Północ II

01

Gen.W.Sikorskiego /
Wojska Polskiego

2

M.Kajki

Północ II

02

Straduny

2) wykreśleniu przystanków:
Lp

Nazwa ulicy

Nazwa Przystanku

Numer przystanku
komunikacyjnego

Kierunek

1.

Grodzieńska

Północ II

01

Gen.W.Sikorskiego /
Wojska Polskiego

2.

Grodzieńska

Północ II

02

Straduny

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.108.15 zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecny radny Tomasz Przekop.
* * *
9) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku, w załączeniu do protokołu.
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Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że projekt uchwały analizowano
i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
W naszym mieście w grudniu br. uruchomiony zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób
z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi. Obecnie trwają prace związane
z modernizacją i remontem oraz przystosowaniem budynku przy ul. Kościuszki 28 b, pod potrzeby
funkcjonowania ŚDS. Nowo powstający ŚDS wymaga odpowiedniego przygotowania
i zorganizowania pracy, w związku z tym najbardziej zasadnym i racjonalnym wydaje się utworzenie
Domu w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Jest to
uzasadnione także w kontekście wprowadzonych zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. 163 z późn. zm.), umożliwiających od 1 stycznia 2016 r. połączenie
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w ramach gminy (art. 111 a) oraz w kontekście
obowiązującego do 31 grudnia 2018 r. terminu dostosowania środowiskowych domów samopomocy
do wymaganych standardów, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
4 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy
(Dz. U. z 2014 poz. 1752).
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.109.15 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku, w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecny radny T. Przekop.
***
10) Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Ełku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, w załączeniu do
protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że projekt uchwały analizowano
i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Projekt przedłożonej uchwały, dotyczy trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Ełku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
W związku z konicznością wprowadzenia licznych zmian do uchwały Nr VI.52.2011 z dnia
29 marca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Ełku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zasadnym jest
przyjęcie nowej uchwały, która uwzględniać będzie tekst jednolity.
Podjęcie nowej uchwały wspomoże prawidłową realizację zadań w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
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> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.110.15 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Ełku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, w załączeniu do
protokołu. W trakcie głosowania nieobecny radny T. Przekop.
***
11) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miastem
Ełk a Spółdzielnią Mieszkaniową "ŚWIT" w Ełku, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
omawiany był w poszczególnych komisjach. Wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Proponowany do przekazania przez Spółdzielnię obszar jest ogólnodostępny
i wykorzystywany rekreacyjnie przez mieszkańców Ełku. Miasto Ełk z chwilą przejęcia dokona jego
rewitalizacji, polegającej na wykonaniu remontu ciągów pieszych, oświetlenia, placu zabaw i odnowy
zielni oraz będzie utrzymywało w czystości i porządku. Należy podkreślić, iż w tej części Ełku nie
mamy z prawdziwego zdarzenia terenów rekreacyjnych ogólnodostępnych.
W zamian za powyższe Spółdzielnia wykona za kwotę 200 tys. zł parking ogólnodostępny z placem
nawrotowym przy ulicy prof. W. Szafera oraz chodnik od ul. Szafera do łącznika pieszego
z ul. Wojska Polskiego.
Rewitalizacja przedmiotowych terenów wokół stawu uzależniona będzie od przyjęcia do budżetu na
2016 rok kwoty w wysokości 200 tys. złotych.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.111.15 w sprawie wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą
Miastem Ełk a Spółdzielnią Mieszkaniową "ŚWIT" w Ełku, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny T. Przekop.
***
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12) Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016, w załączeniu
do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
omawiany był w poszczególnych komisjach. Wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Wydział Strategii i Rozwoju dokonał zmian w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016, przyjętym
uchwałą Nr XXV.227.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 30 października 2012 r. Wprowadzone zmiany
polegają na doprecyzowaniu zapisów jednej inwestycji, bez zmiany jej zakresu:
 na str. 118 w podrozdziale Planowane zadania w latach 2007-2016 na obszarach rewitalizowanych
zmieniono nazwę projektu PŚ 6 z Budowa układu komunikacyjnego i parkingów przy ul.
Piłsudskiego 2, 4, 6 na Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami i budową
ścieżki rowerowej oraz termin realizacji i kwotę tej inwestycji,

na str. 103 w podrozdziale 4.4. Podział na projekty i zadania inwestycyjne wprowadzono opis
ww. inwestycji.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmian. Projekt aktualizacji Programu
Rewitalizacji Ełku został podany do publicznej wiadomości na okres 14 dni.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.112.15 w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016,
w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny T. Przekop.
***
13) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza”,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Uchwała intencyjna w przedmiotowej sprawie obejmuje obszar ograniczony od południa terenami
zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej zlokalizowanej przy ul. J. Tuwima, od zachodu zewnętrzną
granicą pasa drogowego ul. Cz. Miłosza w Ełku, od północy terenami ogrodów działkowych,
a od wschodu zewnętrzną granicą pasa drogowego ul. M. Kajki w Ełku.
W trakcie sporządzania koncepcji przedmiotowego planu stwierdzono, że część terenu położona jest w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zwanym „Ełk - Kajki IV”, uchwalonym
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uchwałą nr XLIV.426.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 24 czerwca 2014 r., ogłoszoną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego pod poz. 2620 z dnia 24 lipca 2014 r.” i objęta
jest ustaleniami kwartału 1U. Natomiast w uchwale intencyjnej wskazano, że zmianie ulegną ustalenia
jedynie w części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk - Kajki II”,
uchwalonego uchwałą nr V.34.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 22 lutego 2011 r. i w części
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk - Kajki III”, uchwalonego
uchwałą nr XXXV.335.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 24 września 2013 r.
W związku z tym w uchwale intencyjnej należy dodać punkt uwzględniający również zmianę w części
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk - Kajki IV”, uchwalonego
uchwałą nr XLIV.426.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 24 czerwca 2014 r., w obrębie części kwartału
1U, natomiast pozostałe ustalenia tej uchwały oraz zakres opracowania zmiany pozostają bez zmian.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.113.15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza”,
w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecny radny T. Przekop.
***
14) Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłko pisarskiej w uchwale Nr IX.95.15
Rady Miasta Ełku z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy
sprzedaży nieruchomości komunalnych, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że w uchwale Nr IX.95.15 Rady Miasta
Ełku z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży
nieruchomości komunalnych, w §1 należy sprostować oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że
ostatnią wymienioną w tym paragrafie nieruchomość, oznaczoną w ewidencji gruntów nr „16”
zastąpić nr „17”. Wniósł o przyjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
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Uchwała Nr X.114.15 w sprawie sprostowania oczywistej omyłko pisarskiej w uchwale Nr IX.95.15
Rady Miasta Ełku z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy
sprzedaży nieruchomości komunalnych, w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecny
radny T. Przekop.
***
15) projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia
14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.,
w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz poinformował - Komisja
po zapoznaniu się z dokumentami związanymi ze skargą oraz po wysłuchaniu informacji
przedstawionych przez skarbnika miasta i radcę prawnego uznała za bezzasadną skargę i pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku
Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2012 r., wraz z uzasadnieniem, który został przedłożony radnym.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały, uznając skargę za
bezzasadną.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował,
że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały, uznając skargę za bezzasadną.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z następującym zapisem:
„§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę Prokuratora
Okręgowego w Olsztynie, Sygn. Akt II Pa 8/15, na uchwałę nr XIV.128.2011 Rady Miasta Ełku z dnia
14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r. data wpływu do Rady Miasta Ełku w dniu 07.09.2015 r.
§ 2. Skargę, o której mowa w § 1, uznać za bezzasadną.
§ 3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do przekazania skargi, o której mowa w § 1, wraz
z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie,
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.115.15 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku
Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2012 r., w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecny radny
T. Przekop.
* * *
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na temat kandydatów na ławników,
w szczególności spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Przewodniczący Zespołu opiniującego kandydatów na ławników Michał Tyszkiewicz odczytał
protokół z posiedzenia Zespołu opiniującego kandydatów na ławników. Protokół z dnia
18 października 2015 r. w załączeniu.
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***
16) Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego
biegu, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że projekt uchwały został
przygotowany na postawie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, którą
wcześniej zaprezentował radny Michał Tyszkiewicz.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z następującym zapisem:
§ 1. 1. Stwierdza się, że do zgłoszenia Pani Marii Mejer – Balewicz, kandydatki na ławnika
w Sądzie Rejonowym w Ełku, dokonanego przez Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Suwałkach, w ustawowym terminie nie dołączono
wymaganego dokumentu, o którym mowa w art. 162 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych, tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącej zgłaszanej
osoby.
2. Zgłoszenie kandydatki, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za niespełniające wymogów
formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie
Informacji Publicznej.”
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 12 radnych, „przeciw” – 4, „wstrzymujących”- 4.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 12 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.116.15 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego
biegu, w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecny radny T. Przekop.
* * *
17) Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego
biegu, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że projekt uchwały został
przygotowany na postawie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia
18 września 2015 r.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z następującym zapisem:
„§ 1. 1. Stwierdza się, że zgłoszenie Pani Rebkowiec Zofii Alicji, kandydatki na ławnika w Sądzie
Rejonowym w Ełku, dokonane przez pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze,
zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, nie spełnia wymogu, o którym mowa w
art. 162 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj.
zaświadczenie lekarskie nie zawiera stwierdzenia o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji
ławnika.
2. Zgłoszenie kandydatki, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za niespełniające wymogów
formalnych i pozostawia się bez dalszego biegu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie
Informacji Publicznej.”
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 3 radnych, „przeciw” – 17, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że niniejszym głosowaniem radni nie podjęli
uchwały.
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* * *
18) Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego
biegu, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że projekt uchwały został
przygotowany na postawie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia
18 września 2015 r.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z następującym zapisem:
„§ 1. 1. Stwierdza się, że zgłoszenie Pani Jagłowskiej Zofii, kandydatki na ławnika w Sądzie
Rejonowym w Ełku, dokonanego przez Zarząd Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Suwałkach, nie spełnia wymogu, o którym mowa w art. 162 § 2 pkt
4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych , tj. zaświadczenie lekarskie nie
zawiera stwierdzenia o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
2. Zgłoszenie kandydatki, o którym mowa w ust. 1 uznaje się za niespełniające wymogów formalnych
i pozostawia się bez dalszego biegu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie
Informacji Publicznej.”
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 3 radnych, „przeciw” – 17, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że niniejszym głosowaniem radni nie podjęli
uchwały.
***
19) Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zaproponował powołać Komisję
Skrutacyjną, która przeprowadzi głosowanie tajne w wyborach ławników. Poprosił o zgłaszanie
kandydatów.
Zgłoszono następujących radnych:
 Michał Tyszkiewicz - wyraził zgodę
 Nikodem Kemicer - wyraził zgodę
 Robert Klimowicz - wyraził zgodę
Radni w głosowaniu 17 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach wstrzymujących
powołali Komisję Skrutacyjną
Komisja Skrutacyjna w składzie wyżej wymienionym przystąpiła do pracy.
Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania tajnego.
Radny Michał Tyszkiewicz – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej omówił zasady
głosowania.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Radni wg listy obecności kolejno
podchodząc do stolika, na którym stała urna, dokonywali wyboru, a następnie swój głos wrzucali do
urny.
Po zakończeniu w/w procedury Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyniku
głosowania.
Protokół z głosowania tajnego sporządzony przez Komisję Skrutacyjną odczytał
Przewodniczący Komisji Michał Tyszkiewicz. Protokół sporządzony przez Komisję Skrutacyjną wraz
z zamkniętymi i opieczętowanymi kopertami zawierającymi karty do głosowania, stanowią załącznik
do niniejszego protokołu.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w temacie Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Wasilewski odczytał projekt uchwały uwzględniając zapisy w § 1 i w § 2 zgodne z wynikiem
głosowania tajnego zawartym w protokole Komisji Skrutacyjnej, a mianowicie:
„ § 1. 1. Po dokonaniu głosowania w trybie tajnym nad wyborem ławników stwierdza się wybór
ławników do Sądu Rejonowego w Ełku na kadencję 2016-2019 r.:
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1) Bierezowiec Janina;
2) Haraburda Katarzyna Magdalena;
3) Jagłowska Zofia;
4) Kondraciuk Grażyna Janina;
5) Lelmacher Beata;
6) Michno Anna;
7) Nawrocka Danuta Halina;
8) Rebkowiec Zofia Alicja;
9) Różycka Teresa;
10) Wawreniuk Danuta Władysława;
11) Zalewska Teresa.
2. Po dokonaniu głosowania w trybie tajnym nad wyborem ławników stwierdza się wybór ławników
do Sądu Rejonowego w Ełku do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2016 2019 r.:
1) Biedrzycki Dariusz Marek;
2) Dobrowolska Urszula;
3) Hanulak Ryszard;
4) Kaszkiel Marek Dariusz;
5) Masłowski Stanisław;
6) Maciorowski Dariusz;
7) Makomaska Beata Agnieszka;
8) Murawski Szymon;
9) Nowakowska Barbara;
10) Wasilewska Wiktoria;
11) Złotowski Michał. „
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w zaproponowanym brzmieniu.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 18 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 18 głosami „za” – jednomyślnie, radni podjęli
uchwałę. Uchwała Nr X.117.15 w sprawie wyboru, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.
Szczegółowa informacja – Zarządzenie nr 343/2015 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia
2015r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta
Ełku, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 r., w załączeniu do protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji i nie wnieśli zastrzeżeń.
Przewodniczący
Rady Miasta stwierdził przyjęcie informacji zawartej w Zarządzeniu
nr 343/2015 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Pkt 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2015 roku.
Szczegółowa informacja – Zarządzenie nr 344/2015 Prezydenta Miasta Ełku z dnia
28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu miasta Ełku za
I półrocze 2015 roku, w załączeniu do protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji i nie wnieśli zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie informacji zawartej w Zarządzeniu nr
344/2015 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Pkt 8. Przyjęcie Raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Ełku na lata 2008 – 2018” za rok 2014.
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Przedłożone sprawozdanie szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni nie
zgłosili zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
zapoznała się z raportem w sprawie jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja zapoznała się z raportem w sprawie jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja zapoznała się z raportem w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie Raportu z
realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018” za rok
2014.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 18 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 18 głosami „za” radni przyjęli Raport z realizacji
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018” za rok 2014,
który jest załącznikiem do protokołu.
Pkt. 9. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 7. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Andrzej Surynt w imieniu swoim oraz mieszkańców podziękował za sprawne
przeprowadzenie inwestycji – remontu ulicy Kilińskiego.
Radny Bogusław Wisowaty zaproponował, aby w pobliżu osiedla Konieczki wyodrębnić
i wskazać miejsce na usypywanie górki.
Pkt 11. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady X sesji Rady Miasta w dniu 29 września 2015 roku o godz. 1321
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska
Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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