Protokół nr IX.15
z obrad IX sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2015 roku w godzinach 1100
- 1145 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 IX sesję Rady Miasta Ełku.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczy 21 radnych,
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
W sesji nie uczestniczyli radni: Dariusz Cezary Dracewicz, Tomasz Rafał Kłoczko.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: posła na Sejm RP Andrzeja
Orzechowskiego, Prezydenta Miasta Tomasza Andrukiewicza, Komendanta Powiatowego Policji
w Ełku Marka Hyzopskiego, Zastępcę Komendanta PSP w Ełku Sławomira Litwinko, Kierownika
Biura Regionalnego w Ełku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Adama Dobkowskiego, Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Radcę Prawnego Ewę Orłowską,
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 VIII.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: 21 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 VIII.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) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
4) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych,
5) zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności
i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku,
6) rozpatrzenia skargi, dotyczącej sprzedaży działki, położonej w Ełku, przy ul. 11 – go Listopada,
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 29/7, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na
poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
7) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach na terenie miasta Ełku,
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8) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
9) powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
6.
Interpelacje i zapytania radnych.
7.
Oświadczenia i wolne wnioski.
8.
Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 29 czerwca 2015 r.
do dnia 21 sierpnia 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:
 Od 1 lipca rozpoczęła działalność w Ełku poradnia profilaktyczno – terapeutyczna, w której
prowadzone są działania skierowane do młodych ludzi w wieku 14 – 19 lat (oraz ich rodzin).
Celem jest zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom (komputer,
Internet, hazard). Poradnia finansowana jest z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świadczenia dla mieszkańców miasta Ełku będą
bezpłatne. Poradnia czynna będzie 84 godziny w miesiącu (64 godz. – konsultacje indywidualne i
20 godz. – zajęcia grupowe).
 W dniach 4-5 lipca 2015 odbyły się Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych.
 W dniach 8 - 14 lipca 2015 r. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" powołana przez
Konferencję Episkopatu Polski zorganizowała w Ełku studencki obóz integracyjno–formacyjny,
w którym uczestniczyło niemal 800 stypendystów Fundacji.
 10 lipca 2015 w ełckim ratuszu odbyło się uroczyste wręczenie nagród i stypendiów sportowych
za nieprzeciętne wyniki osiągane na arenie krajowej i międzynarodowej przez ełckich
sportowców. W tym roku miasto na ten cel przeznaczyło łączną kwotę 200.525 zł, z czego: na
nagrody 13.465 zł, natomiast na stypendia sportowe: 187.060 zł.
 W dniach 10-11 lipca 2015 odbył się Festiwal „Ełk, Ogień i Woda”.
 W dniach 16-18 lipca odbyły się VIII Mazurskie Zawody Balonowe.
 20 lipca 2015 odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Ełk w sprawie cen wody.
 21 lipca 2015 w Ełckim Centrum Kultury odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji.
 W dniach 23-26 lipca 2015 odbyło się 21 Mazurskie Lato Kabaretowe Mulatka.
 28 lipca 2015 odeszła na emeryturę dyrektor MOPS-u pani Bożenna Bancer – Janiak. W trybie
awansu wewnętrznego Pani Aneta Ruszczyk została powołana na dyrektora tej placówki, która od
11 lat pracuje w sferze pomocy społecznej. Od ponad dwóch lat była zastępcą dyrektora tej
placówki.
 29 lipca w Olsztynie odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Woj. W-M na lata
2014-2020.
 3sierpnia 2015r. zostało powierzone pełnienie obowiązków Naczelnika Wydziału Promocji,
Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku - Piotrowi Gałuszka. W Wydziale Promocji pracuje od 8 lat.
Dotychczas zajmował stanowisko ds. informacji, analiz i współpracy z mediami.
 10 sierpnia w Olsztynie odbyło się spotkanie z: p. dyrektor Lidią Wojtowicz oraz z Panią
Marszałek Wiolettą Śląską-Zyśk w sprawie WORD-u.
 12 sierpnia Prezydent Ełku powołał pierwszą w historii miasta Radę Działalności Pożytku
Publicznego w Ełku na lata 2015-2017. Rada ma konsultować i opiniować m.in.:
 projekty strategii rozwoju miasta Ełku,
 projekty pozostałych dokumentów strategicznych i programowych,
 projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych z ustawy, w
tym rocznego i wieloletniego programu współpracy,
 funkcjonowanie sektora pozarządowego,
 udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między samorządem miasta,
a sektorem pozarządowym,
2

ma wyrażać opinię w sprawach dotyczących zadań publicznych oraz w sprawach
rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.
Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ełku składa się z dwunastu osób reprezentujących organ
stanowiący (Rada Miasta Ełku) i organ wykonawczy (Prezydent Ełku) samorządu miasta Ełku oraz
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 15 sierpnia w Ełku odbyły się Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego, 95 Rocznica Bitwy
Warszawskiej CUD NAD WISŁĄ.
 W dniach 16-17 sierpnia w Ełku gościła w Ełku delegacja z partnerskiego miasta Alytus na Litwie.
Celem wizyty było m.in. nawiązanie kontaktów z przedstawicielami nowego samorządu Alytusa,
przekazanie wybranych dobrych praktyk Ełku z zakresie zarządzania samorządem, a także prezentację
zrealizowanych projektów unijnych.
Była to pierwsza wizyta nowego Burmistrza Miasta Alytus Vytautas'a Grigaravicius'a w Ełku.
Towarzyszyli mu również Tautvydas Tamulevicius - Zastępca Burmistrza Miasta Alytus oraz
Vytautas Jastremskas – Dyrektor Administracji Urzędu Miasta Alytus. Do Ełku przyjechał także
Czesław Okińczyc - Doradca Premiera Republiki Litewskiej. W związku z tym, że powołany w
kwietniu bieżącego roku burmistrz Alytusa dopiero rozpoczął pracę w samorządzie, wizyta miała na
celu nie tylko osobiste nawiązanie kontaktów z przedstawicielami samorządu Ełku, ale również
poznanie partnerskiego miasta oraz prezentację ełckich inwestycji i projektów zrealizowanych przy
wsparciu funduszy z Unii Europejskiej.
 Od 17sierpnia do 6 września będzie nieczynny Park Wodny, w związku z zaplanowanymi pracami
konserwatorskimi. Oprócz prac naprawczych wykonane zostaną również prace dodatkowe:
- instalacja nowego systemu kasowego z terminalem płatniczym,
- dostosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych podjazdów wraz z barierkami i fragmentami elewacji,
- czynności pielęgnacyjne terenów zielonych wokół Parku Wodnego.
 Otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa – 1 348 084 zł – na utworzenie w Ełku Środowiskowego
Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym
autyzmu. Jest to działanie pionierskie zarówno w subregionie ełckim, jak i województwo warmińsko –
mazurskim. Docelowo planowana liczba miejsc – 42, w tym:
- ok. 19 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera, w I i II stadium choroby,
- 19 miejsc dla osób z innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym dotkniętych autyzmem,
- 4 miejsca z możliwością zapewnienia opieki całodobowej.
Obiekt mieści się przy ul. Kościuszki 28 B.
W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie projektu przebudowy. W projekcie
uwzględnione zostanie m.in. wykonanie szybu windowego oraz windy, przebudowę wewnętrznych
instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz wykonanie instalacji komputerowej i monitoringu.
Realizacja inwestycji planowana jest jeszcze w tym roku. Ogłoszony zostanie kolejny przetarg, który
wyłoni wykonawcę prac.
 Na terenie Ełku oddano do użytku 3 samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Służą one miłośnikom
jednośladów potrzebującym szybkiej i prostej naprawy takiej jak regulacja siodełka i kierownicy,
dokręcenie śrub, czy pompowanie kół. Zainstalowane urządzenia, ze względu na posiadane
wyposażenie, pomocne będą również rodzicom z wózkami dziecięcymi, opiekunom osób
niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie) czy osobom chcącym napompować piłki sportowe i
materace. Pompki w razie potrzeby można użyć również w celu uzupełnienia powietrza w oponach
motocyklowych i samochodowych. Łączny koszt przeprowadzonej inwestycji to ok. 13 400 zł.
 Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Ełku podpisał nowy kontrakt i będzie producentem
wiązek elektrycznych do najnowszego modelu samochodu OPEL Astra produkowanego przez
GM Motor Poland w Gliwicach.
 Postępowania, na które zawarto umowy:


o

Opracowanie projektu częściowej przebudowy z rozbudową budynku dwukondygnacyjnego przy
ul. Piłsudskiego 8 w Ełku,
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Remonty terenów wewnętrznych na obszarze Gminy Miasta Ełk,
Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka "Ekoludki"
w Ełku przy ul. Pięknej 20 - Ii i III etap.
 Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
o Projekt zagospodarowania terenu przy miejskim przedszkolu i żłobku EKOLUDKI przy
ul. Kilińskiego 48 w Ełku.
o Przebudowa ulicy Kilińskiego w Ełku - III Etap.
o Wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych i korytarzy w budynkach szkoły przy ul. Koszykowej
1 w Ełku
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
o Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem szatniowym na górnej płycie
stadionu MOSIR przy ul. Piłsudskiego 29 w Ełku.
o Budowa placów zabaw w ramach inicjatywy lokalnej - Miejskie Przedszkole Perełka
i Niezapominajka w Ełku.
 Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
o Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6a w Ełku
o Budowa odcinka ulicy Szosa Obwodowa w Ełku.
o Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Miasto Ełk.
o Przebudowa schodów terenowych pomiędzy ul. Pułaskiego i ul. Wojska Polskiego w Ełku.
o
o

W związku z brakiem zastrzeżeń ze strony radnych do przedstawionego sprawozdania,
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie sprawozdania 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 dwie autopoprawki do zmian w budżecie,
które omówił. 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:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2015, w tym:
1. Zwiększa się dochody w 2015 r. o kwotę 998 921 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 672 285 zł, w tym: środki z UE na realizację projektu
„Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” – 20 129 zł (dział 720 rozdział 72095), część oświatowa
subwencji ogólnej – 134 379 zł (dział 758 rozdział 75801), dotacja
z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób
z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku - 300 000 zł (dział 852), rozdział
85203), dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 117 777 zł (dział 852 rozdział 85206, dotacja
na realizację porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na wspieranie osób
dotkniętych przemocą w rodzinie – 100 000 zł (dział 852 rozdział 85205 § 2020)),
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 326 636 zł, w tym: środki zewnętrzne
na „Adaptację budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukaszewicza 6A – 26 636 zł (dział 700
rozdział 70095), dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone, inwestycyjne - 300 000 zł (dział 852
rozdział 85203),
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2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 1 769 921 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 955 285 zł, w tym na: projektu „Przyjazne e-urzędy na
Warmii i Mazurach” – 21 529 zł (dział 720 rozdział 72095), zobowiązania w stosunku do Urzędu
Pracy z tytułu zawartych umów o staże i roboty publiczne – 25 000 zł (dział 750 rozdział 75023),
wydatki na energię w szkołach podstawowych – 400 000 zł (dział 801 rozdział 80101 § 4260),
wydatki remontowe w oświacie - 134 379 zł (dział 801 rozdział 80195 § 4270), wydatki remontowe
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami
psychicznymi w Ełku - 300 000 zł (dział 852 rozdział 85203 § 4270), wydatki bieżące mops –
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 8 777 zł (dział 852 rozdział 85205, wypłaty na fundusz
celowy policji na wydatki bieżące – 15 000 zł (dział 754 rozdział 75405 § 3000, na przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie – porozumienie z MPiPS – 125 000 zł – dział 852 rozdział 85205),
- zmniejsza się wydatki bieżące: Urzędu Miasta – 1 400 zł (dział 750 rozdział 75023 § 4010 –
przeniesienie na realizacje projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”), MOSiR w Ełku
o 48 000 zł (dział 926 rozdział 92604), MOPS – 25 000 zł (dział 852 rozdział 85206, 85219) –
przeniesienie na realizację „Ełckiego systemu wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 814 636 zł w tym na: realizację umowy i „Przebudowa
drogi powiatowej nr 1917N Grabnik- Rożyńsk- do dr. kraj. nr 16 przez m. Rożyńsk” – 10 000 zł (dział
600 rozdział 60014 § 6300), „Adaptację projektów drogowych” – 140 000 zł (dział 600 rozdział
60016), „Adaptację budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukaszewicza 6A – 26 636 zł (dział 700
rozdział 70095), dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – 36 000 zł
(dział 754 rozdział 75405), dofinansowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych
Komendy Państwowej Straży Pożarnej – 45 000 zł (dział rozdział 754 rozdział 75495), wniesienie
wkładu do „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. – 100 000 zł (dział 851 rozdział 85111), Środowiskowy
Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku 300 000 zł (dział 852 rozdział 85203), przebudowa MOPS – 109 000 zł (dział 852 rozdział 85219),
zakupy inwestycyjne w MOSiR – 48 000 zł (dział 926 rozdział 92604).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 771 000 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 13 522 504 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.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX.92.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2015– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
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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. Radni
otrzymali autopoprawki zawarte w pismach znak: E.3026.17.2015 z dnia 24.08.2015r., ZI.700.2015 z
dnia 24.08.2015 r. i stanowią one załącznik do protokołu.
Proponowane zmiany budżetu obejmują:
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu i Kultury:
1. Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku (dział 926 rozdział
92604) w celu dostosowaniem planu do aktualnych potrzeb jednostki, w tym:
- zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne - modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi
Klienta. Modernizacja polegać będzie na zmianie i wdrożeniu systemu, który umożliwi obsługę Parku
Wodnego, Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowo
- Widowiskowej, co wiąże się z zakupem zespołów komputerowych i oprogramowania,
- zmniejszenie (przeniesienie na w/w cel) środków z remontów kwoty 62 000 zł
2. Przeznaczenie środków 3 534 zł w ramach planu finansowego MOSiR (dział 926 rozdział 92604) z
zakupu usług pozostałych § 4300 na odsetki z tytułu nieterminowej opłaty trwałego zarządu § 4580.
II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
1. Aktualizacja projektów drogowych dział 600 rozdział 60016 § 6050
Wprowadzenie do budżetu Miasta na 2015 rok nowego tytułu inwestycyjnego i przeznaczenie na tern
cel kwoty 140 000 PLN.
W ramach zadania zlecone zostanie wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ulicy
Suwalskiej, Kolonia i Wojska Polskiego z uwzględnieniem korekt przyjętych rozwiązań drogowych
oraz w zakresie zmiany oświetlenia i zmiany układu ścieżek rowerowych.
Brakującą kwotę w wysokości 140 000 PLN proponuje się pokryć z wolnych środków.
2. Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A dział 700 rozdział 70095,
§ 6050
W związku ze złożeniem wniosku o udzielenie finansowego wsparcia dla projektu i ustaleniu kwoty
finansowego wsparcia zwiększenie dochodów na zadaniu o kwotę 26 636 PLN.
Po wprowadzeniu zmian kwota finansowego wsparcia wyniesie 667 662 PLN.
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego:
1. W przyjętym przez Radę Miasta Ełku „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w 2015 roku” określono, że w celu realizacji tego programu
Urząd Miasta prowadzić będzie działania mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców w
zakresie kształtowania postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz ciążących obowiązkach na
właścicielach i opiekunach zwierząt. Działania te realizowane będą w formie organizowania przez
Centrum Edukacji Ekologicznej konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży.
W związku z powyższym w celu sfinansowania przedmiotowych działań oraz zakupu nagród dla
uczestników konkursów należy dokonać przeniesienia środków finansowych w wysokości 4 000 zł z
działu 900 rozdział 90013 § 4210 do działu 854 rozdział 85407 § 4300, § 4210.
2. W dniu 23.09.2014r. Powiat Ełcki zaproponował przekazanie do Miasta Ełku dotacji finansowej w
wysokości 10 000 zł (dział 600 rozdział 60014 § 2710) na „Przebudowę ulicy Kilińskiego w Ełku –
Etap II. Podpisane zostało w tej kwestii porozumienie wstępne (z dnia 23.09.2014r.) pod warunkiem,
że Gmina Miasto Ełk udzieli dotacji celowej w takiej samej wysokości Powiatowi Ełckiemu na
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realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 1917N Grabnik- Rożyńsk- do dr. kraj. nr 16
przez m. Rożyńsk”. W dniu 24.06.2015 r. Powiat Ełcki wystąpił do Prezydenta Miasta Ełku o
uwzględnienie w budżecie gminy na 2015r. dotacji celowej w kwocie 10 000 złotych na realizację
w/w zadania i podpisanie stosownego porozumienia w tej sprawie. Mając powyższe na uwadze
proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta Ełku kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację, co
umożliwi zawarcie porozumienia i będzie podstawą do przekazania w/w dotacji. Proponuje się
sfinansować przedmiotowe wydatki z wolnych środków.
IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki
Społecznej:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku (dział 852 rozdział 85203):
Prosimy o przesunięcie środków w wysokości 4 700 zł z paragrafu 4010 do paragrafu 4170 celem
zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umowy zlecenia
zawartymi z 2 psychologami, których wymiar pracy zwiększył się wraz ze wzrostem liczby
uczestników ŚDS.
Ponadto wnioskujemy o przesunięcie środków w wysokości 3 736 zł z paragrafów 4040, 4360 i 4480
do paragrafu 4210 na zakup materiałów, szczególnie środków czystości, materiałów do pracowni
plastycznej oraz tonerów do drukarki.
Ww. zmiany nie wpłyną negatywnie na pełną i terminową realizację zadania.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami
psychicznymi w Ełku:
W związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 160/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.
prosimy o zwiększenie planu dochodów w dziale 852, rozdziale 85203 paragraf 2010 i paragraf 6310
o łączną kwotę 600 000 zł z przeznaczeniem na adaptację oraz dostosowanie budynku przy ul.
Kościuszki 28B, w tym na realizację inwestycji polegającej na wybudowaniu szybu windowego i
zakup windy. W budynku tym pod koniec br. uruchomiony zostanie Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi.
Jednocześnie wnioskujemy o zmianę nazwy zadania na „Adaptacja budynku Środowiskowego Domu
Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi”.
3. „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Wnioskujemy o zwiększenie planu wydatków z wolnych środków budżetu miasta Ełku w dziale 851 w
rozdziale 85111 § 6010 o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. w zamian za objęcie nowych udziałów w celu dofinansowania wkładu
własnego do realizacji projektu unijnego „Wykorzystanie geometrii do przygotowania ciepłej wody
użytkowej i czynnika chłodniczego do centrali szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
Projekt obejmie:
- modernizację lub wymianę stolarki okiennej,
- wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne – wymiana opraw na oszczędne typu LED
- przystosowanie węzła c.w.u. i kotłowni parowej do przyjęcia ciepła z pomp ciepła
- modernizacja instalacji wentylacyjnej z odzyskaniem ciepła (rekuperacja)
- wykonanie instalacji do wykorzystania energii geotermalnej
- montaż systemów zarządzania energią w budynkach – rozbudowa systemu BMS
Całkowita wartość projektu: 1 689 835 zł,
Kwota dofinansowania: 1 344 275 zł,
Wkład własny: 345 560 zł,
Termin realizacji projektu: maj 2015 – kwiecień 2016
Projekt dofinansowany będzie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
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W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 124/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.
prosimy o zwiększenie planu dochodów w dziale 852, rozdziale 85206, paragraf 2030 o kwotę 117
777 zł na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok
2015”, z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny.
W związku z tym, iż środki na realizację zadania są w budżecie MOPS zabezpieczone powyższe
środki zwiększą wolne środki budżetu miasta.
Jednocześnie wnioskujemy aby z wolnych środków miasta Ełku zwiększony został plan wydatków
Ośrodka:
- w dziale 852, rozdziale 85205 o kwotę 8 777,00 zł na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w paragrafie 4300 – 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie rosnących
kosztów usług pocztowych, w paragrafach 4010, 4110, 4120 – 2 962,00 zł, z przeznaczeniem na
wynagrodzenia (dodatki wraz z pochodnymi w miesiącu listopadzie i grudniu 2015 r.) dwóch
pracowników zajmujących się prowadzeniem Zespołu Interdyscyplinarnego, w paragrafach 4410 i
4700 - w łącznej kwocie 3 815,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia i podróże służbowe dla członków
Zespołu Interdyscyplinarnego. Zmiany podyktowane są znacznym wzrostem liczby prowadzonych
procedur „Niebieskich Kart” o 100 % w stosunku do roku 2014. Na taką skalę prowadzonych spraw
zaplanowane środki w planie budżetu są niewystarczające, stąd wniosek o zwiększenie środków na
powyższy cel.
- w dziale 852, rozdziale 85219 paragraf 6050 o kwotę 109 000 zł z przeznaczeniem
na realizację inwestycji - przebudowa MOPS. Budynek, w którym znajduje się siedziba Ośrodka
wymaga remontu oraz przebudowy, co jest realizowane etapami.
5. Gmina Miasto Ełk otrzymała dotację w kwocie 100 000,00 zł z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej na podstawie porozumienia NR DPS/7/XXVIII/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.
o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w
rodzinie” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Program realizować
będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
W ramach programu istniejąca infrastruktura Ośrodka zostanie dostosowana do potrzeb obsługi osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
Łączna wartość projektu wynosi 125 000 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100 000 zł. Kwota w
wysokości 25 000 zł stanowi wkład własny w realizację programu.
Celem zapewnienia wkładu własnego prosimy o zmniejszenie planu wydatków:
- w rozdziale 852, dziale 85206 - wspieranie rodziny, paragrafie 4210 - zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł
- w rozdziale 852, dziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, paragrafie 4210 - zakup materiałów
i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł i paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych
- 10 000,00 zł.
Powyższe zmiany nie wpłyną na realizację bieżących zadań Ośrodka.
Zwiększenie planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie będzie przeznaczone na: w § 4210 – zakup materiałów
i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia, w § 4270 – zakup usług
remontowych, w § 4300 – zakup usług pozostałych - wykonanie tablic informacyjnych.
V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Straż Miejską:
1. Zwiększenie wydatków o 36 000 zł (dział 754 rozdział 75405 § 6170) z przeznaczeniem
na zakup samochodu służbowego za połączone środki z budżetu KG Policji i samorządu lokalnego
przy 50 % współfinansowaniu samorządu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Pokrycie
wydatku proponowane z wolnych środków.
2. Zwiększenie wydatków o 45 000 zł (dział 754 rozdział 75495 § 6170) z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadania pn.: Zakup średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych” realizowanego
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w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z przeznaczeniem 1 szt. dla Komendy
Powiatowej PSP w Ełku. Pokrycie wydatku proponowane z wolnych środków.
3. Zwiększenie wydatków o 15 000 zł (dział 754 rozdział 75405 § 3000) na prośbę Komendanta
Powiatowego Policji w Ełku z przeznaczeniem na remont i wyposażenie sanitariatów Komendy
Powiatowej Policji w Ełku. Umożliwi to spełnienie wymogów sanitarnych oraz osiągnięcie
obowiązujących standardów. Pokrycie wydatku proponowane
z wolnych środków.
VI) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:
1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 94 379 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej
subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75801 § 2920) ze środków rezerwy budżetu państwa. Kwota
zwiększonej subwencji przeznaczona jest na dofinansowanie samorządu terytorialnego w zakresie
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych
prowadzących edukację włączającą.
2. Zmiany w planie finansowym wydatków polegają na przeniesieniu pomiędzy rozdziałami 80101,
80103, 80104, 80110, 85401 i paragrafami wydatkowymi kwoty ogółem 265 200 zł. Zwiększenia i
zmniejszenia wydatków w poszczególnych rozdziałach planu finansowego przedstawiają się
następująco:
- W rozdziale 85401 zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę
10 000 na zakup materiałów i wyposażenia związanego z wyposażeniem sal lekcyjnych zajmowanych
dotychczas przez Gimnazjum nr 2.
- W rozdziale 80103 zwiększa się plan wydatków dla Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę ogółem 14
700 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w oddziałach przedszkolnych.
- W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków dla Zespołu Szkół Samorządowych o kwotę ogółem
100 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w Gimnazjum Sportowym oraz na
bieżącą działalność związaną z prowadzeniem szkoły sportowej.
- W rozdziale 80110 zwiększa się plan wydatków dla Gimnazjum nr 2 o kwotę ogółem
70 000 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z zakupem energii i zakupem usług.
Gimnazjum nr 2 przenosi swoją siedzibę z ulicy Kilińskiego na ulicę Koszykową w związku
z tym samodzielnie będzie funkcjonować i opłacać rachunki w nowej siedzibie. Dotychczas opłaty za
media ponosiła Szkoła Podstawowa nr 7, która dzieliła budynek razem
z Gimnazjum.
- W rozdziale 80104 zmniejsza się plan wydatków dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Britiszek”
o kwotę ogółem 80 000 zł. Przenosi się kwotę 70 000 zł pomiędzy dotacją dla Przedszkola
Niepublicznego „Ciekawi Świata” (-70 000 zł), a dotacją dla Przedszkola Niepublicznego
„Słoneczko” (+70 000). Zmniejszenia i zwiększenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych dokonuje
się na podstawie analizy wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku.
- W rozdziale 80101 zmniejszenia się wydatki ogółem o kwotę 115 200 zł w paragrafie 2540 dotacje
dla szkół niepublicznych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Studio Art. Piotr Kowalewski nie
rozpoczęła działalności i nie składała wniosków o dotację.
3. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 400 000 zł
przeznaczeniem na zakup energii w szkołach podstawowych nr 9, nr 7, nr 5, nr 4, nr 3.
4. W Dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych
w 2015 roku zmiany w zakresie:
- rozdział 80104 – w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywcy – zwiększa się dochody
i wydatki o kwotę 160 z tytułu zwiększonych wpływów z darowizn z przeznaczeniem na zakup
drzewek do ogrodu przedszkolnego,
9

- rozdział 80110 – w Gimnazjum nr 3 – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2.400 zł
z tytułu dochodów z najmu i wpływu z innych usług z przeznaczeniem na zakup materiałów
i wyposażenia.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków (dział 801 rozdział 80195 § 4270) o kwotę
40 000 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75801 § 2920)
ze środków rezerwy budżetu państwa. Kwota zwiększonej subwencji przeznaczona jest na
dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane
godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.
VII) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii
i Rozwoju:
Wydatki Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku – dział 730 rozdział 73006
Zmiany w planie finansowym jednostki polegają na przeniesieniu kwoty 2 000 zł z § 4430
do § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Utworzenie paragrafu 4610 jest
konieczne w związku z wszczęciem postępowania w sprawie należności PNT.
VIII) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Organizacyjny:
Projekt: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach – dział 720 rozdział 72095
Zmiany w budżecie Projektu polegają na:
1) przesunięciu kwoty 1 400 zł między paragrafami 4010 z działu 750 rozdział 75023 na dział 720
rozdział 72095,
2) zwiększeniu kwot planu w dziale 72095 rozdział 4017: paragrafu 4017 o kwotę 1 500 zł oraz
paragrafu 4307 o kwotę 18 629 zł,
3) zwiększeniu kwoty dochodów w dziale 720 rozdział 72095 paragraf 2707 o 9 068 zł (zwiększenie
kwoty dofinansowania dla lidera projektu - Gminy Miasta Ełku kosztem partnerów projektu).
Łączne wydatki na Projekt wyniosą po zmianie: 646 972 zł (z czego w roku 2015:
382 112 zł), w tym środki z budżetu UE: 535 125 zł ( w roku 2015: 286 385 zł.
Zadanie – Urząd Miasta – dział 750 rozdział 75023:
4) zwiększenie kwoty planu w 4170 o 25 000 zł z przeznaczeniem wynikające z zobowiązań w
stosunku do Powiatowego Urzędu Pracy - zawartych umów o staże i roboty publiczne.
Kwota 25 000 zł z tego tytułu pochodzić będzie z wolnych środków z lat ubiegłych.
IX) w zakresie pozostałych zmian:
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 771 000 zł, zwiększają się przychody z tytułu
wolnych środków o kwotę 771 000 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.
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> 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX.93.15 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w załączeniu do
protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz między innymi poinformował, że
Uchwała
Nr XXI/198/04 Rady Miasta Ełku z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania wymaga wprowadzenia zmiany w Załączniku w pkt IV ust. 3.
Na podstawie kompleksowej kontroli przeprowadzonej w dniach 18.02.2015 r. -06.03.2015 r.
przez zespół kontrolny Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko–Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego stwierdzono, że obecny zapis mówiący, że: „Jednostkowy koszt świadczenia ustala
Dyrektor Ośrodka, w oparciu o kalkulację kosztów.”, stanowi naruszenie art. 50 ust. 6 ustawy o
pomocy społecznej, który mówi, że „Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.”
W związku z tym udzielono instruktażu i wskazano, aby dokonać zmiany przedmiotowej
uchwały z uwzględnieniem w uchwale obowiązującego kosztu usługi. Obowiązujący koszt usługi
został określony zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku z dnia
12.12.2013. Obliczony został na podstawie kalkulacji ponoszonych przez Ośrodek na ww. usługi
kosztów, liczby roboczogodzingodzin i wynosi 18,41 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 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX.94.15 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w załączeniu do
protokołu.
11

* * *
4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości
komunalnych, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano w komisjach. Radni nie wnieśli zastrzeżeń. Wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kajki” w Ełku,
zwaną „Ełk – Kajki III”, przedmiotowe działki położone są w kwartałach planu oznaczonych
symbolami MN-6a, MN-6b, MN-7a, MN-8a, MN-8b, dla których zapis planu brzmi:
„(...)
przeznaczenie terenu:
podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (...)
6) tymczasowe zagospodarowanie terenów na cele drogowe, drogi głównej KDG-03 ul. 11 Listopada, a po
wybudowaniu obwodnicy miasta Ełku w ciągu drogi krajowej nr 61 jego przeznaczenie na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej poprzez włączenie do przylegających działek budowlanych.”
Ww. działki były rezerwą pod poszerzenie pasa drogowego ulicy 11 Listopada i stanowiły użytek
gruntowy „dr” - droga. Działki nie pełniły nigdy funkcji drogi publicznej, stanowiły tereny zielone i
komunikacji (dojścia, dojazdy do posesji). Z chwilą wybudowania obwodnicy, ulica 11 Listopada
została pozbawiona kategorii drogi krajowej. Miasto uzyskało ten teren w latach 2013-2014, w drodze
komunalizacji po wygaszeniu trwałego zarządu GDDKiA.
Przedmiotowe działki w większości są ogrodzone wraz z działkami do nich przyległymi; posesje są
ogrodzone od wielu lat; właściciele nie mieli żadnych umów ani zgód od GDDKiA, i w takim stanie
wraz z całym zagospodarowaniem grunty te zostały przez Miasto przejęte.
Po przebudowie ww. ulicy, w trakcie realizacji prac planistycznych, ustalono, że teren ten jest zbędny
na poszerzenie drogi, dlatego też został przeznaczony na cele mieszkaniowe poprzez włączenie do
przylegających działek budowlanych (zgodnie z faktycznym sposobem zagospodarowania).
Mając na uwadze ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz istniejące
zagospodarowanie działek, wystąpiłem do właścicieli nieruchomości, do których przylegają ww. działki,
z propozycją ich sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania już posiadanych nieruchomości.
Sprzedaż zajmowanego przez nich terenu ureguluje stan władania nieruchomości oraz zapewni dostęp do
drogi publicznej.
Przedmiotowe działki nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, ponieważ ich
kształt i wymiary uniemożliwiają zabudowę charakterystyczną dla zabudowy sąsiedniej,
tj. jednorodzinnej mieszkaniowej.
Komisja Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku w dniu 23 stycznia 2015 r., wydała pozytywną opinię
w sprawie możliwości udzielenia bonifikat w wysokości 50 % od cen sprzedaży działek, z zastrzeżeniem, że
bonifikata obowiązywać będzie przez okres 12 miesięcy od dnia podjęcia stosownej uchwały.
Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wartości działek
wynoszą:

12

L.p.

Numer
działki

Powierzchnia

Wartość
netto

Cena po
udzieleniu
bonifikaty
netto

1

14/8

0,0158 ha

16 400,00 zł

8 200,00 zł

2

14/9

0,0076 ha

7 900,00 zł

3 950,00 zł

3

14/10

0,0072 ha

7 500,00 zł

3 750,00 zł

4

14/11

0,0073 ha

7 600,00 zł

3 800,00 zł

5

14/12

0,0071 ha

7 400,00 zł

3 700,00 zł

6

14/13

0,0072 ha

7 500,00 zł

3 750,00 zł

7

14/14

0,0082 ha

8 500,00 zł

4 250,00 zł

8

29/1

0,0143 ha

14 900,00 zł

7 450,00 zł

9

29/3

0,0136 ha

14 200,00 zł

7 100,00 zł

10

29/4

0,0140 ha

14 600,00 zł

7 300,00 zł

11

29/6

0,0143 ha

14 900,00 zł

7 450,00 zł

12

29/7

0,0147 ha

15 300,00 zł

7 650,00 zł

13

29/8

0,0147 ha

15 300,00 zł

7 650,00 zł

14

29/9

0,0228 ha

23 700,00 zł

11 850,00 zł

15

19/1

0,0095 ha

8 700,00 zł

4 350,00 zł

16

19/2

0,0066 ha

7 500,00 zł

3 750,00 zł

17

16

0,0185 ha

18 800,00 zł

9 400,00 zł
105 350,00 zł

Ogółem

210 700,00 zł

Do cen sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy
sprzedaży.
Uchwała obejmuje całość terenów komunalnych mogących podlegać sprzedaży, natomiast do chwili
obecnej wnioski o nabycie wraz z bonifikatą złożyło 11 właścicieli nieruchomości.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami:
* art. 37 ust. 2 pkt 6 - przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeżeli mogą poprawić
warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej (...) jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako
odrębne nieruchomości,
* art. 67 ust.3 - przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala
się w wysokości nie niższej niż jej wartość,
* art. 68 ust. 1 pkt 10 właściwy organ może udzielić na zgodą, Rady bonifikaty od ceny ustalonej
zgodnie z art. 67 ust 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2
pkt. 6 z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele
mieszkaniowe.
Reasumując powyższe wnioskuje się o udzielenie bonifikat w wysokości 50 % od cen
sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonych w Ełku przy ul. 11
Listopada, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu 1 miasta Ełku nr:14/8, 14/9, 14/10,
14/11, 14/12, 14/13, 14/14, 29/1, 29/3, 29/4, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 19/1, 19/2, 16 na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 64,
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67, 68, 69, 70, 71, 72, 30/2 i 783/1, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 20, 22/2, 16, wykorzystywanych na cele
mieszkaniowe.
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.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX.95.15 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży
nieruchomości komunalnych, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami
stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku”,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano w komisjach. Radni nie wnieśli zastrzeżeń. Wniósł o przyjęcie uchwały.
UZASADNIENIE:
Zgodnie z uchwałą nr XIX/174/07 Rady Miasta Ełku z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania
wieczystego Gminy Miasta Ełk zmienioną uchwałami nr XXII/214/08 Rady Miasta Ełku z dnia 18
marca 2008 r., nr IX.78.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011 r., nr XIX.170.2012 Rady
Miasta Ełku z dnia 24 kwietnia 2012 r. i nr V.60.15. Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 2015 r.
ustalona została bonifikata w wysokości 90% ceny lokalu ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 1a i 3 oraz
art. 68 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami przy sprzedaży lokali mieszkalnych dla
najemców tych lokali. Przedmiotowa bonifikata nie dotyczy m. in. lokali mieszkalnych znajdujących
się na parterach budynków w strefie ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Ełk,
wpisanego do rejestru zabytków decyzją WKZ 534/17/d/79 z dnia 20.02.1979 r., w których nastąpiło
wyodrębnienie własności co najmniej jednego lokalu. Zmiany te zostały wprowadzone uchwałą nr
IX.78.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011 r. W latach wcześniejszych bonifikaty
obowiązywały bez względu na położenie lokali mieszkalnych.
W związku z tym, że istnieje duże zainteresowanie wykupem przez najemców, lokali
mieszkalnych położonych na parterach, dla których, zgodnie z w/w uchwałą, przy wykupie nie
przysługuje 90% bonifikata wnioskuję o dokonanie zmiany przedmiotowej uchwały i umożliwienie
sprzedaży lokali mieszkalnych położonych na parterach z 90% bonifikatą.
W obecnym czasie w centrum miasta jest tak dużo wolnych lokali usługowych, że właściciele
wykupionych lokali mieszkalnych położonych na parterach, nie będą zainteresowani zmianą sposobu
ich użytkowania.
Lokale „wyłączone” z bonifikaty położone są w obszarze objętym ochroną konserwatorską,
który obejmuje budynki położone przy głównych ulicach, np. Wojska Polskiego i Armii Krajowej, ale
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także przy ulicach mniej ruchliwych, np. Wawelska i Żeromskiego itp. Wykluczenie obejmuje
wszystkie lokale, a wiele z lokali parterowych to lokale położone w oficynach. Należy wziąć pod
uwagę, że organ spotyka się z zarzutem nierównego traktowania najemców lokali położonych
w jednym budynku, udzielając jednym najemcom bonifikaty, a innym jej odmawiając.
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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX.96.15 w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami
stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku,
w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ireny Ładnej, dotyczącej sprzedaży działki,
położonej w Ełku, przy ul. 11 – go Listopada, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 29/7,
stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz poinformował, że Komisja
zapoznała się z całością dokumentów w sprawie wniesionej skargi. Komisja wysłuchała informacji

przedstawionych przez Naczelnika Wydziału PG Martę Herbszt.
Komisja po zapoznaniu się z dokumentami związanymi ze skargą oraz po wysłuchaniu informacji
przedstawionych przez wyżej wymienioną uznała za bezzasadną skargę i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ireny Ładnej, dotyczącej sprzedaży działki,
położonej w Ełku, przy ul. 11 – go Listopada, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 29/7,
stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej 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.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z następującym zapisem:
„§ 1. Uznać za bezzasadną skargę z dnia 28 lipca 2015 r. złożoną przez Panią Irenę Ładną,
dotyczącą sprzedaży działki, położonej w Ełku, przy ul. 11 – go Listopada, oznaczonej w operacie
ewidencji gruntów nr 29/7 o pow. 147 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów
nr 35 celem uregulowania stanu władania nieruchomości oraz zapewnienia jej dostępu do drogi
publicznej.
§ 2. Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX.97.15 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ireny Ładnej, dotyczącej sprzedaży działki,
położonej w Ełku, przy ul. 11 – go Listopada, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr: 29/7,
stanowiącej własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej, w załączeniu do protokołu.
Ireny Ładnej w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z
2012 nr 101, poz. 926 ze zm.) z tekstu uchwały dla celów publikacji zostały usunięte dane.
* * *
7) Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach na terenie
miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały i wniósł o przyjęcie.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,
poz. 112 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały na wniosek prezydenta, tworzy odrębny obwód
głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej. Art. 12 § 5 Kodeksu wyborczego mówi, że tworzy się
odrębny obwód glosowania, jeśli w dniu wyborów w obwodzie tym będzie przebywać co najmniej
15 wyborców.
W związku z powyższym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 25 października
2015 roku, tworzy się dwa odrębne obwody głosowania w szpitalach na terenie miasta Ełku. Numery
i granice obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej, ustala się w następujący
sposób:
Nr obwodu
Granica obwodu głosowania
głosowania
25
„PRO MEDICA” w Ełku sp. z o.o.

26

108 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
„PRO MEDICA” w Ełku sp. z o.o.
ul. Baranki 24, 19-300 Ełk
Pokój nr 201
108 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ
ul. Kościuszki 30, 19-300 Ełk
poziom I pawilonu głównego
budynku nr 90

Przedmiotową uchwałę Rada Miasta podejmuje najpóźniej w 35 dniu przed dniem wyborów,
czyli zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wyborczym, termin upływa 21 września 2015 r.
Projekt uchwały został uzgodniony z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Olsztynie.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
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Uchwała Nr IX.98.15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach na terenie
miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ełku na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w załączeniu do
protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
UZASADNIENIE:
Na podstawie art. art. 12 § 2, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1017) rada gminy w drodze uchwały na wniosek
prezydenta, może dokonać zmiany siedziby obwodowych komisji wyborczych.
W obwodzie głosowania nr 5 zmienia się nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej
z Zespołu Szkół nr 3 na Gimnazjum nr 2.
Zmiana podyktowana jest tym, że z dniem 31 sierpnia 2015 r. nastąpi likwidacja jednostki
Zespół Szkół nr 3, a od 1 września 2015 r. w obiekcie tym będzie zlokalizowane Gimnazjum nr 2.
Projekt uchwały został uzgodniony z Krajowym Biurem Wyborczym Delegatura w Olsztynie.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IX.99.15 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ełku na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
w załączeniu do protokołu.
***
9) Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do
sądów powszechnych, w załączeniu do protokołu.
UZASADNIENIE: .
Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.)
najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych
ławników rada gminy powinna dokonać wyboru nowych.
Zgodnie z art. 160 ust. 1 ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych
wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.
Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji
rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez
nich wymogów określonych w ustawie. Ustawa nie precyzuje z ilu osób powinien składać się zespół,
ani też nie określa jego składu. Należy zatem przyjąć, że w jego skład mogą wchodzić zarówno radni,
jak i osoby spoza rady gminy. Ważne jest, aby były to osoby, które mogą służyć radnym fachową
wiedzą i pomocą w wyborze najodpowiedniejszych kandydatur.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że do zespołu opiniującego kandydatury osób
zgłoszonych na ławników do Sądu Rejonowego w Ełku oraz do Sądu Okręgowego w Suwałkach
z zakresu prawa pracy, zgłoszono następujące osoby:
- Michał Tyszkiewicz - radny
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- Joanna Porucznik - radna
- Krzysztof Wiloch - radny
- Ewa Orłowska - radca prawny
- Andrzej Kozioł - sędzia Sądu Rejonowego w Ełku
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z następującym zapisem:
„§ 1. 1. Powołuje się zespół opiniujący kandydatury osób zgłoszonych na ławników do Sądu
Rejonowego
w Ełku oraz do Sądu Okręgowego w Suwałkach z zakresu prawa pracy, w następującym składzie:
- Michał Tyszkiewicz - radny
- Joanna Porucznik - radna
- Krzysztof Wiloch - radny
- Ewa Orłowska - radca prawny
- Andrzej Kozioł - sędzia Sądu Rejonowego w Ełku
2. Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do
sądów
powszechnych, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
3. Powołany zespół dokona wyboru Przewodniczącego i Zastępcy na pierwszym posiedzeniu,
zwołanym
przez Przewodniczącego Rady.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr I.84.15 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do
sądów powszechnych, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny I. Dzienisiewicz.
Pkt. 6. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 7. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Bogusław Wisowaty zaproponował, aby wykorzystać nawierzchnię trawiastą, która jest
zdejmowana z płyty boiska MOSiR i gdzieś ją wbudować, w miejsca realizowanych trawników na
terenie miasta.
Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na nierówności przy studzienkach
kanalizacyjnych w ulicy Piłsudskiego oraz na ubytki w nawierzchni tej ulicy przy krawężnikach.
Radny wie, że trwa remont tej ulicy niemniej prosi, aby nierówności przy krawężnikach przynajmniej
zasypać żwirem.
Komendant Powiatowy Policji w Ełku Marek Hyzopski podziękował Prezydentowi Miasta
oraz radnym za przekazane środki finansów na zakup samochodu służbowego oraz remont i
wyposażenie sanitariatów KPP w Ełku.
Zastępca Komendanta PSP w Ełku Sławomir Litwinko podziękował Prezydentowi Miasta
oraz radnym za przekazane środki finansów na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował:
 radny Paweł Odolecki na piśmie poinformował, że zrezygnował z członkostwa w Klubie Radnych
„Lepsze Jutro”,
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 wpłynęło pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Honorowych Dawców
Krwi w Ełku odnośnie nadania nazwy jednej z nowopowstających ulic, bądź placów w mieście
nazwą „Honorowych Dawców Krwi”. Pismo do zapoznania się w Biurze Rady Miasta.
 wpłynęło pismo od Wójta Gminy Ełk w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Ełk – Obwodnica Północna”. Pismo do zapoznania się w Biurze Rady Miasta.
Pkt 8. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady IX sesji Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2015 roku o godz. 1145
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska
Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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