Protokół nr VIII.15
z obrad VIII sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2015 roku w godzinach 900
- 1018 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 VIII sesję Rady Miasta Ełku.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczy 22 radnych,
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
W sesji nie uczestniczy radny Dariusz Cezary Dracewicz.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: radnego Sejmiku
Województwa
Warmińsko – Mazurskiego Wojciecha Kossakowskiego, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta
Artura Urbańskiego, Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla,
Radcę Prawnego Zbigniewa Rachwalskiego, 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 VII.15 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do zaproponowanego
porządku obrad.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku
w punkcie 5 o podpunkt 16) z tematem podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
udostępnienia przystanków komunikacyjnych.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek uzupełniony o wyżej zacytowany projekt uchwały: 22 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 VII.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) zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajętych na
potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych
przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ełk
w ramach programu pomocy de minimis,
4) wyrażenia zgody odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
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5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza”,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na
rzecz współpracy przy realizacji działań mających na celu utworzenie lotniska dla aglomeracji
ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica,
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Ełk – Sikorskiego, Gdańska”,
8) zmieniająca uchwałę Nr XXIX/290/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie
przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018”,
zmienionej uchwałą Nr XX.181.2012 z dnia 29 maja 2012 r.,
9) przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko,
10) przyjęcia do realizacji projektu „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie”
w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2015 oraz w sprawie zabezpieczenia
środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku otrzymania dofinansowania,
11) rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz
pracownika socjalnego tego Ośrodka,
12) rozpatrzenia skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr V.56.15 Rady Miasta
Ełku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego "Ełk – Brama
Mazur" zwanej "Ełk – Brama Mazur II”,
13) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku,
14) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach na terenie miasta Ełku w celu
przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym,
15) powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania,
16) zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych.
6.
Przyjęcie sprawozdania za 2014 rok z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku
do roku 2020.
7.
Wskazanie radnych do pracy w Radzie Pożytku Publicznego w Ełku.
8.
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku.
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 25 maja 2015 r. do
dnia 26 czerwca 2015 r., w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Ełku Artur Urbański usprawiedliwił nieobecność na dzisiejszej
sesji Prezydenta Miasta informując, że Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz jest chory i przebywa
na zwolnieniu lekarskim. Następnie w uzupełnieniu informacji, którą radni otrzymali na piśmie
przedstawił działania jakie były dokonywane w ostatnim okresie międzysesyjnym, między innymi
poinformował:
28 maja w Olsztynie odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Warmia i Mazury 20142020.
29 maja w Gołdapi odbyło się spotkanie z Burmistrzem Tomaszem Luto.
30 maja Prezydent Miasta wziął udział w transmitowanej przez TVP z Ełku na żywo o godzinie 9.35
"Pytanie na śniadanie" w ramach Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji dnia dziecka.
30 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych.
1 czerwca Prezydent Miasta przyjął rezygnację z pełnienia funkcji Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku
Kamila Buksy.
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3 czerwca odbyły się Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników w spółkach komunalnych: Zespół
Inwestycji, Administrator, PEC, PWiK, PUK (sprawozdania finansowe spółek omawiane były na
Komisji Budżetoweji Rozwoju Gospodarczego).
W dniach 8-12 czerwca z oficjalną wizytą w Ełku była 2-osobowa delegacja z miasta
Nowodniestrowsk (Ukraina).
Od 8 czerwca prowadzone są prace związane z przebudową skrzyżowania ulic: Piłsudskiego
i Mickiewicza w Ełku. W ramach inwestycji wybudowany zostanie dodatkowy pas ruchu do skrętu
w prawo z ulicy Mickiewicza. Początkowy etap prac polegał na rozbiórce części chodnika od strony
"Biura podróży" i wykonaniu przebudowy urządzeń kolidujących: elektryka, telekomunikacja. Ruch
pieszych i samochodów będzie odbywał się bez zmian, z czasowymi utrudnieniami w związku
z prowadzonymi pracami. O wszelkim zmianach w organizacji ruchu i utrudnieniach mieszkańcy będą
informowani na bieżąco. Przebudowa skrzyżowania realizowana jest w ramach zadania: „Przebudowa
ulicy Piłsudskiego oraz wykonanie prawoskrętu z ul. Mickiewicza w Ełku". Cała inwestycja zakończy
się do 30 września 2015 r. Koszt prac wyniesie 2 023 800,04 zł.
10 czerwca odbyło się zwyczajne Zgromadzenia Wspólników w spółkach komunalnych: MZK, PGO
„Eko Mazury”, Pro-Medica.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz po raz kolejny znalazł się w gronie najlepszych prezydentów
polskich miast w Rankingu N15 tygodnika „Newsweek". Laureatów uhonorowano we Wrocławiu
podczas tegorocznego Kongresu Regionów. Ranking N15 powstał na podstawie ankiet wysłanych do
prezydentów polskich miast, którzy typowali najlepszych ich zdaniem prezydentów. Ostatecznego
wyboru dokonała kapituła konkursu. W rankingu oceniane były dokonania i osiągnięcia z ostatniego
roku pracy (a w przypadku „nowych" prezydentów także udana kampania wyborcza czy pierwsze
decyzje). W Polsce jest 107 miast prezydenckich. Piętnastu najlepszych prezydentów uhonorowano
podczas otwarcia tegorocznego Kongresu Regionów, który odbył się we Wrocławiu w dniach 16 – 18
czerwca 2015 r. Zwycięzcą tegorocznej edycji Rankingu N15 został Prezydent Rzeszowa - Tadeusz
Ferenc. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz znalazł się na 14 miejscu.
17 czerwca się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich.
W dniach 18 – 21 czerwca z okazji obchodów 590 – lecia powstania naszego miasta zostały
przygotowane ciekawe atrakcje dla mieszkańców oraz turystów. W ełckich obchodach uczestniczyły
także delegacje zagraniczne z miast partnerskich Ełku: Orbassano (Włochy) oraz Oziersk (Rosja).
22 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana.
Od 22 czerwca otwarta jest hala sportowo – widowiskowa MOSiR przy ul. Kolbego 11. Hala była
wyłączona z użytku od 21 października 2014 r. ponieważ zauważono pęknięcia dźwigarów z drewna
klejonego oraz ponadnormatywne ugięcia pojedynczych dźwigarów. Wykonana została ekspertyza
dźwigarów. Obliczenia wykazały, że założenia projektowe oraz wymiarowanie konstrukcji były
prawidłowe. Spękania nie pojawiły się na etapie budowy, lecz później w trakcie użytkowania hali.
Prace naprawcze dźwigarów z drewna klejonego hali trwały od 20 kwietnia do 22 maja. Zakres
napraw wynikał z zaleceń ekspertyzy i objął: wykonanie wypełnień zamykających spękania,
wzmocnienie taśmą węglową dolnego pasa dźwigarów, wzmocnienie matami węglowymi powierzchni
bocznej dźwigarów. Koszt robót wyniósł 155 tys. zł.
Do 30 czerwca planowana jest wypłata stypendiów. Za okres styczeń – czerwiec 2015 r. stypendia
szkolne otrzyma 875 uczniów szkół miejskich.
W ramach inwestycji planowana jest budowa pełnowymiarowego, oświetlonego i ogrodzonego boiska
do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy, wykonanie drenażu w płycie boiska, systemu
zraszania murawy, utwardzonych dojść i dojazdów oraz przebudowa części pomieszczeń Parku
Wodnego z przeznaczeniem na zaplecze szatniowe boiska. Ogłoszony już został przetarg, który
wyłoni wykonawcę tej inwestycji. Wykonanie samego boiska planowane jest jeszcze w tym roku,
natomiast całość prac zakończy się w ciągu roku od podpisania umowy z wykonawcą.
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Trwa realizacja projektu „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie" przewiduje
dostosowanie pomieszczeń (wykonanie niezbędnych prac remontowo – budowlanych w budynku
MOPS) do indywidualnej pracy z osobami dotkniętymi przemocą oraz sali na potrzeby posiedzeń
Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, spotkań i szkoleń, zajęć edukacyjno-profilaktycznych
dla osób dotkniętych przemocą.
Zakres prac obejmuje m.in.:

demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, oświetleniowej, centralnego ogrzewania, stolarki
drewnianej (okna, drzwi), podług, skucie tynków luźnych, demontaż krat okiennych, itp.,

montaż nowej instalacji elektrycznej, telefonicznej, internetowej, centralnego ogrzewania,

montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami oraz stolarki okiennej PCV,

wymiana warstw posadzkowych, ułożenie nowej wykładziny,

wmurowanie ścianek działowych dźwiękochłonnych,

roboty malarskie,

zakup wyposażenia (meble), dobór kolorystyki pomieszczeń sprzyjający prowadzeniu spotkań,
budowaniu przyjaznej atmosfery.
Wartość projektu wynosi 125 000 zł, z czego 100 000 zł to środki pozyskane z Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2015.
Inwestycja rozpocznie się w sierpniu 2015 r., a planowany termin zakończenia prac to 31 grudnia
2015 r.
 Postępowania, na które zawarto umowy:
o Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Nr 3 w Ełku.
o Budowa bieżni i boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku - II etap.
o Opracowanie projektu przebudowy budynku komunalnego (zlokalizowanego w Ełku przy ul.
Kościuszki 28B) z adaptacją na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.
 Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
o Opracowanie projektu częściowej przebudowy z rozbudową budynku dwukondygnacyjnego
przy ul. Piłsudskiego 8 w Ełku.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
o Remonty terenów wewnętrznych na obszarze Gminy Miasta Ełk.
 Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
o Wykonanie remontu pomieszczeń kuchni w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka
"Ekoludki" w Ełku przy ul. Pięknej 20 - Ii i III etap.
o Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem szatniowym na górnej płycie
stadionu MOSIR przy ul. Piłsudskiego 29 w Ełku.
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.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały wraz z zaproponowanymi
zmianami w budżecie. Poinformował, że radni otrzymali trzy autopoprawki do zmian w budżecie,
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które omówił. Projekt uchwały wraz ze zmianami budżetu miasta szczegółowo omawiano
w poszczególnych komisjach. W imieniu Prezydenta Miasta wniósł o przyjęcie uchwał.
Radny Wojciech Kwiatkowski poinformował, że Komisja Mienia Komunalnego, Prawa
i Porządku wnioskuje, aby wycofać dofinansowanie Festiwalu Kultury HIP – HOP, który ma się
odbyć w dniach 2-5 lipca na Plaży Miejskiej. Radny zwrócił się również aby, na ile jest to możliwe
wycofać zespoły, których repertuar jest rażąco wulgarny oraz zawierający treści satanistyczne
i okultystyczne.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że organizator Festiwalu
Kultury HIP – HOP zapewnił, że treści repertuaru, na które zwrócił radny Kwiatkowski nie będą
używane.
W związku z planowanym lotniskiem w Pisanicy, radny Tomasz Przekop zwrócił się o:
 przedstawienie kosztów związanych z utrzymaniem planowanego lotniska (wpływów
i wydatków),
 przestawienie sposobu kalkulacji kosztów ilości statków powietrznych lądujących i startujących
z lotniska,
 kto byłby administratorem lotniska oraz w jakiej formie organizacyjnej miałoby funkcjonować
lotnisko ?
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że radny otrzyma odpowiedź na
piśmie.
Po wyczerpaniu dyskusji i braku formalnych wniosków do przedłożonego projektu uchwały
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VIII.76.15 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. Radni
otrzymali autopoprawki zawarte w pismach znak: E.3026.02.2015 z dnia 26.06.2015r.,
PSK.426.29.2015.MŁ z dnia 26.06.2015 r., PSK.402.5.3.2015 z dnia 30.06.2015 r. i stanowią one
załącznik do protokołu.
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 wyraziła 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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VIII.77.15 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli
zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez mikroprzedsiębiorców i małych
przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Miasta Ełk w
ramach programu pomocy de minimis, w załączeniu do protokołu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel między innymi poinformował, że projekt przewiduje
możliwość wsparcia mikro i małych przedsiębiorców w spłacie zobowiązań podatkowych, którzy
rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Ełku. Projekt uchwały szczegółowo
omawiano w komisjach. Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
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 VIII.78.15 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części
oraz budowli zajętych na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez
mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności
gospodarczej na terenie Miasta Ełk w ramach programu pomocy de minimis, w załączeniu do
protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w załączeniu
do protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano w komisjach. Radni nie wnieśli zastrzeżeń. Wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Prezydent Miasta Ełku decyzją z dnia 6 czerwca 2014 r., nr PG-GN.6826.3.2014.IR przekształcił
odpłatnie przysługujące prawo użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości
położonej w Ełku przy ul. Grodzieńskiej, oznaczonej w ewidencji nr 829/68 o pow. 0,0572 ha. Na
podstawie uchwały Rady Miasta Ełku Nr XIX.169.2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r. od opłaty z tytułu
przekształcenia została udzielona bonifikata w wysokości 90%, przypadająca proporcjonalnie na część
nieruchomości użytkowanej na cele mieszkaniowe. Opłata w pełnej wysokości wyliczona została na
kwotę 46.400,00 zł, a obniżona o bonifikatę w wysokości 23.034,82 zł, ostatecznie wyniosła
23.365,18 zł.
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W decyzji o przekształceniu użytkownik wieczysty został pouczony o obowiązku zwrotu kwoty
udzielonej bonifikaty, wynikającym z art. 4 ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w przypadku zbycia
lub wykorzystania nieruchomości na inne cele, niż te, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty,
przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia.
W dniu 14 maja 2015 r. właściciel odsprzedał Miastu Ełk powstałą w wyniku podziału
działki nr 829/68, działkę 829/128 w celu realizacji inwestycji polegających na przebudowie
skrzyżowania ulic: Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej, wraz z przebudową infrastruktury technicznej
oraz budowie oświetlenia ulicznego ulicy Grodzieńskiej.
Przypadek jakim jest odsprzedaż na rzecz podmiotu, który udzielił bonifikaty, nie został
uwzględniony w art. 4 ust. 15 ustawy o przekształceniu, w którym ustawodawca wyszczególnił
zamknięty katalog „przypadków” ustawowo zwolnionych ze zwrotu udzielonej bonifikaty.
Z uwagi na zbycie przez stronę części nieruchomości objętej przekształceniem
oraz przeznaczenie jej na inne cele, niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty,
Prezydent Miasta powinien zażądać od byłego użytkownika wieczystego zwrotu kwoty równej
zwaloryzowanej bonifikacie.
Przepisy ustawy o przekształceniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach przewidują,
za zgodą Rady Miasta, odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Jako, że podział i odsprzedaż
nieruchomości nastąpiły z inicjatywy Miasta na realizację inwestycji celu publicznego, wnioskuje się
o wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty.
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VIII.79.15 w sprawie wyrażenia zgody odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza”, w załączeniu do protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz między poinformował, że celem opracowania

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima,
Miłosza” jest zaktualizowanie przeznaczenia terenów, określenie sposobów ich
zagospodarowania i zabudowy oraz ustalenie w zakresie obsługi komunikacyjnej.
Wpłynął wniosek z prośbą o zmianę mpzp „Ełk-Kajki II” dla terenu położonego na działce
nr 1392/87, oznaczonego na rysunku planu kwartałem 14U oraz kwartałem 33Kp. Wnioskodawca
wniósł o zmianę przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, ewentualnie
z możliwością lokalizacji usług w parterze.
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Zmiana miejscowego planu dla przedmiotowego terenu na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
pod względem urbanistyczno – architektonicznym nie budzi zastrzeżeń. W obecnym planie „Ełk –
Kajki II”, teren objęty wnioskiem został przeznaczony pod zabudowę usługową ze względu na
bezpośrednie sąsiedztwo ul. Kajki, która w tamtym okresie była drogą krajową i lokalizowanie nowej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej było możliwe przy zachowaniu odległości min. 50 m od linii
rozgraniczających pas drogi krajowej. Obecnie ul. Kajki jest drogą gminną i lokalizowanie zabudowy
mieszkaniowej jest możliwe w bliższej odległości od pasa drogowego.
Ponadto w chwili obecnej prowadzone są prace nad zmianą miejscowego planu dla sąsiedniego
obszaru, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima”. Po dokonaniu analizy stwierdzono, że zasadnym jest
przystąpienie do zmiany miejscowego planu na terenie wskazanym przez wnioskodawcę oraz terenie,
nad którym obecnie trwają prace projektowe. Połączenie obu obszarów umożliwi zaproponowanie
spójnych rozwiązań planistycznych i spowoduje uchwalenie jednego planu na tym obszarze.
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 VIII.80.15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza”, w załączeniu do
protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego na rzecz współpracy przy realizacji działań mających na celu utworzenie lotniska
dla aglomeracji ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica, w załączeniu do protokołu.
Sekretarz Miasta M. Radziłowicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
UZASADNIENIE:
W chwili obecnej obie gminy współpracują na mocy ogólnego porozumienia z dnia
25 października 2012 r. zawartego na rzecz współpracy przy realizacji działań mających na celu
utworzenie lotniska, dla aglomeracji ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica (zawartego na mocy
Uchwały nr XIX.173.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 24.04.2012 r. i Uchwały nr XIII/94/12 Rady
Gminy Kalinowo z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Gminą Miastem Ełk a Gmina Kalinowo na rzecz współpracy przy realizacji działań
mających na celu utworzenie lotniska dla aglomeracji ełckiej okolicach miejscowości Pisanica).
Porozumienie to nie reguluje zagadnień finansowych tj. wysokości i zasad partycypacji
poszczególnych gmin w kosztach sporządzenia miejscowego planu, a także obowiązków i zadań gmin
przy sporządzaniu przedmiotowego planu.
Gminy, we wstępnie prowadzonych rozmowach, zgodziły się równo podzielić koszty
sporządzenia miejscowego planu.
Zmiana przedmiotowej uchwały pozwoli na wprowadzenie do zawartego porozumienia
zapisów odnośnie wysokości i podziału kosztów opracowania miejscowego planu obejmującego
obszar lotniska.
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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” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VIII.81.15 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
międzygminnego na rzecz współpracy przy realizacji działań mających na celu utworzenie lotniska
dla aglomeracji ełckiej w okolicach miejscowości Pisanica, w załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska”, w załączeniu do protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały i wniósł o przyjęcie.
Uzasadnienie
Celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk –
Sikorskiego, Gdańska” jest zmiana w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz zmiana w zakresie
przeznaczenia poszczególnych kwartałów.
Ze względu na prywatny charakter własności nieruchomości w wyżej wymienionej sprawie, wpłynął
następujący wniosek:
7.04.2015r. wystąpiono o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „EłkGdańska” dla kwartału 6U, obejmującego swoimi ustaleniami m.in. dz. nr 288, 287/3, 287/4
i 300/1, które stanowią własność wnioskodawcy.
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że zmiana miejscowego planu
na przedmiotowym terenie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną pod względem urbanistyczno
– architektonicznym nie budzi zastrzeżeń. W obecnym planie „Ełk – Gdańska”, teren objęty
wnioskiem został przeznaczony pod zabudowę usługową ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo
ul. gen. Wł. Sikorskiego, która w tamtym okresie była drogą krajową i lokalizowanie nowej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej było możliwe przy zachowaniu odległości min. 50 m od linii
rozgraniczających pas drogi krajowej. Obecnie ul. gen. Wł. Sikorskiego jest drogą gminną
i lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jest możliwe w bliższej odległości od pasa drogowego.
W związku z tym, że teren ten od dłuższego czasu pozostaje niezagospodarowany w sposób
zgodny z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego, zasadnym jest zaktualizowanie
przeznaczenia tego terenu i dopuszczenie realizacji funkcji mieszkalnej wielorodzinnej, co pozwoli
na zagospodarowanie terenu zgodnie z wnioskiem właściciela i wpłynie na polepszenie ładu
przestrzennego przedmiotowych działek. Wnioskowana funkcja mieszkalna wielorodzinna stanowić
będzie kontynuację funkcji mieszkalnej występującej w sąsiedztwie.
Ponadto po przeprowadzeniu analizy istniejącego zagospodarowania terenów sąsiednich,
w celu zapewnienia prawidłowych rozwiązań planistycznych, proponuję objąć zmianą również tereny
sąsiednie zgodnie z załącznikiem graficznym do projektu uchwały.
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W obecnie obowiązującym planie miejscowym przewidziana jest droga publiczna oznaczona
w planie symbolem 39 KD, która zapewnia dostęp do nieruchomości będących własnością miasta
i osób prywatnych. Grunty komunalne dostępne z przedmiotowej drogi są przeznaczone w planie
pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, jednak z uwagi na małą powierzchnię terenu
nie ma możliwości na zagospodarowanie ich zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. Droga 39 KD
przebiega w połowie po gruntach prywatnych, co wiąże się z bardzo wysokimi kosztami
jej urządzenia (wykup gruntów). Przedmiotowa droga z punktu widzenia zagospodarowania
przestrzennego jest zbędna komunikacyjnie - tereny prywatne które posiadają dostęp do tej drogi
mogą zostać skomunikowane z innych dróg, a tereny komunalne można będzie przeznaczyć
do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich.
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 VIII.82.15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska”, w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXIX/290/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012
roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata
2008 – 2018”, zmienionej uchwałą Nr XX.181.2012 z dnia 29 maja 2012 r., w załączeniu do
protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
UZASADNIENIE:
Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/290/08 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 –
2018”, zmienionej uchwałą Nr XX.181.2012 z dnia 29 maja 2012 r. wnosi się o wprowadzenie zmian
w Rozdziale V – Założenia strategiczne. Misja, priorytety i cele operacyjne. Zmiany te wynikają
z potrzeby dostosowania ww. dokumentu do aktualnych potrzeb oraz sytuacji podmiotów działających
na terenie Ełku. W przyszłości umożliwi to podmiotom aplikowanie o środki w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w zakresie
polityki społecznej Ponadto zmiany te są zgodne z propozycjami wypracowanymi przez
przedstawicieli zaangażowanych w jej realizację środowisk.
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 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 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” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VIII.83.15 zmieniająca uchwałę Nr XXIX/290/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja
2012 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na
lata 2008 – 2018”, zmienionej uchwałą Nr XX.181.2012 z dnia 29 maja 2012 r., w załączeniu do
protokołu.
***
9) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku
2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
UZASADNIENIE:
„Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” jest kluczowym dokumentem
z punktu widzenia rozwoju obszaru funkcjonalnego, w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk
(MOF Ełk). Określa cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze działania do
realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych. Elementem Strategii jest
komponent Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). MOF Ełk otrzymał ze środków RPO
Warmia i Mazury 2014-2020 prawie 18 mln euro oraz ponad 1 mln euro dotacji z budżetu Państwa na
realizację zintegrowanych projektów służących rozwojowi komunikacji miejskiej, poprawie stanu
dróg lokalnych, aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, poprawie jakości usług społecznych
i wsparciu instytucji kultury.
Strategia została poddana strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235). Dla dokumentu opracowana została prognoza oddziaływania na środowisko pozytywnie
zaopiniowana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz WarmińskoMazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie.
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” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
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Uchwała Nr VIII.84.15 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do
roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w załączeniu do protokołu.


***
10) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Ełcki system wsparcia osób
dotkniętych przemocą w rodzinie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2015
oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku otrzymania
dofinansowania, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
UZASADNIENIE
Na podstawie informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej wyników
konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w
tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wynika, że przyznano Gminie Miasto Ełk
dotację na realizację projektu „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą
w rodzinie”.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do porządku
obrad najbliższej sesji przyjęcie niniejszego projektu. Pozwoli to na realizację projektu zgodnie
z zaplanowanym harmonogramem.
Projekt stanowi kontynuację podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Ełku. Ponadto wpisuje się on w założenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2014.
Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie istniejącej infrastruktury Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ełku do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Projekt „Ełcki system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie” jest dofinansowany w
ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
Realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.
Projekt realizowany będzie do końca 2015 r.
Wartość projektu wynosi 125 000,00 zł, z czego dofinansowanie stanowi 100 000,00 zł,
a wkład własny stanowi 25 000,00 zł. Środki własne zaplanowane są w budżecie MOPS.
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 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 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 VIII.85.15 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Ełcki system wsparcia osób
dotkniętych przemocą w rodzinie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2015
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oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację projektu w przypadku otrzymania
dofinansowania, w załączeniu do protokołu.
* * *
11) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka, 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:

- Anetę Ruszczyk Zastępcę Dyrektora MOPS
- Irenę Katarzynę Podlecką Naczelnik Wydziału PS
Komisja po zapoznaniu się z dokumentami związanymi ze skargą oraz po wysłuchaniu informacji
przedstawionych przez wyżej wymienionych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność MOPS w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka, wraz z
uzasadnieniem; w głosowaniu jawnym: 5 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach
wstrzymujących, z następującym zapisem § 1 uchwały:
„ § 1. Uznać za bezzasadną skargę Pani S. Lubińskiej, złożoną na działalność Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka.” wraz z uzasadnieniem, który
został przedłożony radnym.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, 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 Pani S. Lubińskiej, złożoną na działalność Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka.
§ 2. Uzasadnienie do niniejszego rozstrzygnięcia zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VIII.86.15 w rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka, w załączeniu do protokołu.
***
12) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr V.56.15 Rady Miasta Ełku z dnia
31 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego "Ełk – Brama Mazur"
zwanej "Ełk – Brama Mazur II”, 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 przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr V.56.15 Rady Miasta Ełku z dnia
31 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego "Ełk – Brama Mazur" zwanej
"Ełk – Brama Mazur II” wraz z uzasadnieniem, który został przedłożony radnym.
13

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
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 Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego, znak PN.0552.13.2015 wniesioną 18 czerwca 2015 r., na uchwałę
nr V.56.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
przestrzennego "Ełk – Brama Mazur" zwanej "Ełk – Brama Mazur II”.
§ 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. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do reprezentowania Rady Miasta Ełku w sprawie skargi,
o której mowa w § 1, w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie,
a także do udzielania dalszych pełnomocnictw, w tym pełnomocnictwa do sporządzenia i wniesienia
skargi kasacyjnej oraz reprezentowania Rady Miasta Ełku w postepowaniu przed Naczelnym Sądem
Administracyjnym w Warszawie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 7. 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 VIII.87.15 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę nr V.56.15 Rady Miasta Ełku
z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu przestrzennego "Ełk – Brama Mazur"
zwanej "Ełk – Brama Mazur II”, w załączeniu do protokołu.
* **
13) Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały.
Uzasadnienie:
Przedstawiony projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu w Ełku, ma na celu rozszerzenie możliwości jednostki samorządu
terytorialnego w zakresie finansowania zadań zleconych klubom sportowym. W związku z rozwojem
sportowym drużyn z terenu miasta Ełku oraz podniesieniem poziomu sportowego, zaistniała
konieczność przyjęcia zasad udzielania dotacji ełckim klubom. Przedstawiony projekt uchwały
przyczyni się do rozwoju sportu na terenie miasta Ełku, zwiększając możliwości osiągnięcia
wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby z ww. terenu, co w dłuższym
okresie spowoduje upowszechnienie kultury fizycznej wśród większej liczby mieszkańców. Projekt
uchwały zawiera sugestie zgłoszone podczas posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa
i Porządku Rady Miasta Ełku oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w 22 maja 2015 r.
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 Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc 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 VIII.88.15 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Ełku,
w załączeniu do protokołu.
* * *
14) Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach na terenie
miasta Ełku w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, 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.) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 14 marca 2003 r.
o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. 2015, poz. 318) w związku z postanowieniem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz.
U. poz. 852) 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 głosowania, jeśli w dniu wyborów w obwodzie tym będzie przebywać co najmniej
15 wyborców.
W związku z powyższym w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym,
zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku, tworzy się dwa odrębne obwody głosowania
w szpitalach na terenie miasta Ełku. Numery i granice obwodu głosowania oraz siedzibę obwodowej
komisji do spraw referendum, 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 do spraw referendum
„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

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 22 radnych.
15

Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VIII.89.15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach na
terenie miasta Ełku w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, w załączeniu
do protokołu.
** *
15) Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia
regulaminu jej działania, w załączeniu do protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały i wniósł o przyjęcie.

Uzasadnienie
Zgodnie z uchwałą Nr XXI/198/08 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku
zachodzi konieczność powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres 4 lat. Praca
Komisji będzie polegała na:
–
opiniowaniu wniosków osób ubiegających się o przydział lub zamianę mieszkania,
–
uczestniczeniu w oględzinach pomieszczeń wskazanych we wnioskach osób ubiegających
się o wynajęcie lokalu,
–
sporządzaniu projektów list rodzin i osób zakwalifikowanych do otrzymania lub zamiany
lokalu,
–
rozpatrywaniu uwag i zastrzeżeń do projektów list,
–
sporządzaniu list ostatecznych uprawnionych do otrzymania lub zamiany lokalu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
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 VIII.90.15 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia
regulaminu jej działania, w załączeniu do protokołu.
***
16) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych, w
załączeniu do protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały i wniósł o przyjęcie.
Uzasadnienie
W celu optymalnego skomunikowania linii autobusowych mieszkańców z nowopowstałym
przystankiem o nazwie „Dom Samotnej Matki” - 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:
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1) wprowadzeniu przystanków :
Lp

Nazwa ulicy

Nazwa Przystanku

Numer przystanku
komunikacyjnego

Kierunek

1.

Baranki

Szpital - wejście główne

05

Szpital

2.

Baranki

Dom Samotnej Matki

03

Szpital

3.

Baranki

Os Baranki

01

Szpital

4.

Baranki

Szpital - wejście główne

02

Os. Jeziorna

5.

Baranki

Dom Samotnej Matki

04

Os. Jeziorna

6.

Baranki

Os.Baranki

06

Os. Jeziorna

2) wykreśleniu przystanków:
Lp

Nazwa ulicy

Nazwa Przystanku

Numer przystanku
komunikacyjnego

Kierunek

1.

Baranki

Os Baranki

02

Szpital

2.

Baranki

Szpital - wejście
główne

01

Os. Jeziorna

3.

Baranki

Os Baranki

03

Os. Jeziorna

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
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 VIII.91.15 zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków
komunikacyjnych, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Przyjęcie sprawozdania za 2014 rok z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku
do roku 2020.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że przedłożone sprawozdanie
szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni nie zgłosili zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie
sprawozdania za 2014 rok z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni przyjęli sprawozdanie
za 2014 rok z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020, które jest
załącznikiem do protokołu.
Pkt 7. Wskazanie radnych do pracy w Radzie Pożytku Publicznego w Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że Prezydent Miasta
zwrócił się z prośbą o wskazanie trzech/trojga radnych do Rady Pożytku Publicznego w Ełku.
Rada Pożytku Publicznego w Ełku zostanie powołana na podstawie:
 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 uchwały nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2013 r. w sprawie
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku
Publicznego w Ełku.
Komisja Turystyki, Sportu i Rekreacji oraz Komisja Oświaty, Kultury i Rodziny na wspólnym
posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2015 r. do pracy w Radzie Pożytku Publicznego zaproponowała
radnych:

Nikodema Kemicera,

Piotra Karpienię.
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2015 r. wskazała
do pracy w Radzie Pożytku Publicznego radnego:

Bogusława Wisowatego
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod
głosowanie zgłoszone kandydatury.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni wytypowali do pracy
w Radzie Pożytku Publicznego radnych:

Nikodema Kemicera,

Piotra Karpienię,

Bogusława Wisowatego.
Pkt 8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku.
Radni otrzymali propozycję tematów do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i w głosowaniu jawnym; 22 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzymujących przyjęli następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na
II półrocze 2015 roku:
1.
Kontynuacja kontroli inwestycji: skatepark.
2.
Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku.
3.
Kontrola w zakresie procedur i ich realizacji w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych w
latach 2013 – 2014, w oparciu o losowy dobór próby.
4. Kontrola realizacji wybranej inwestycji miejskiej: przebudowa ulicy Kilińskiego.
5.
W przypadkach szczególnych Komisja podejmie kontrole doraźne po uprzednim uzgodnieniu
Przewodniczącym Rady Miasta na podstawie pisemnego upoważnienia.
Pkt. 9. Interpelacje i zapytanie radnych.
Radny M. Tyszkiewicz zapytał obecnego na sesji prezesa spółki „Pro-Medica”
A.Bujnowskiego o problemy w ełckim szpitalu z oddziałem płucnym, który może być zamknięty z
powodu wygasających z końcem czerwca kontraktów lekarzy. „Pożar ugaszony, czy są jednak pewne
problemy?”.
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Prezes „PRO MEDICI” w Ełku sp. z o.o. A. Bujnowski między innymi odpowiedział, że „w szpitalu
pożaru nie ma, a pacjenci są bezpieczni".
Radny Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego Wojciech Kossakowski, zapytał
Prezesa „Pro-Medici”, „czy decyzja wojewody o zamknięciu szpitala została cofnięta ?„
Prezes „PRO MEDII” w Ełku sp. z o.o. A. Bujnowski odpowiadając, między innymi
poinformował, że jest to decyzja na ewentualną przerwę w funkcjonowaniu oddziału.
Radny Bogusław Wisowaty zwrócił się z zapytaniem: „czy miasto może sprzedawać materiały
z rozbiórek ? O odpowiedź poprosił na piśmie.
Radny Andrzej Sutynt zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo przechodniów w związku ze
zdjętym ogrodzeniem przy skarpie przy Szkole Podstawowej na ulicy Kilińskiego.
Radny Andrzej Koc zaproponował: „ rozważyć możliwość zamknięcia ulicy Pułaskiego dla
ruchu kołowego”.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz uważa, że nie można tego zrobić. Rozmawiał z właścicielami
restauracji i nie wszyscy wyrażają zgodę. Zaproponował, aby Prezydent Miasta zorganizował
spotkanie z podmiotami z ulicy Pułaskiego w celu wypracowania rozwiązania, np. zamknięcie tej
ulicy dla ruchu kołowego na kilka godzin.
Pkt 10. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Wojciech Kwiatkowski wypowiedział się przeciw zamknięciu ulicy Pułaskiego dla
ruchu kołowego. Oświadczył, że nie po to miasto wydawało pieniądze na wykonanie ulicy Pułaskiego
oraz parkingi, aby w tej chwili ją zamykać dla ruchu kołowego.

Radna Joanna Porucznik zwróciła radnym uwagę, że przy ulicy Pułaskiego mieszkają
ludzie, którzy muszą dojechać do swoich domów.
Pkt 11. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady VIII sesji Rady Miasta w dniu 30 czerwca 2015 roku o godz. 1018
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska
Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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