Protokół nr 11.15
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w dniu 28 września 2015 roku w godzinach 1100– 1240
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 14. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Piotr Karpienia.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Prezydent Miasta – Tomasz Andrukiewicz,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
 Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
 Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena, Katarzyna Podlecka,
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds Organizacji Pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
 Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. - Halina Bender,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata
2008-2018” za rok 2014.
4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku.
5. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2015 r.
6. Informacja nt. sytuacji finansowej Miasta.
7. Dyskusja na temat priorytetów budżetu na 2016 rok.
8. Opinia Komisji do projektów uchwał:.
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
3)
4)
5)
6)

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,
w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2016 rok,
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących
ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk
przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów
artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku,
9) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Ełku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

10) w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016,
11) w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX.95.15 Rady Miasta Ełku z dnia
25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży
nieruchomości komunalnych,
12) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi
Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011
z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2012 r.
13) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 29 września 2015 r.
i dotyczących prac Komisji.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zapoznał zebranych z propozycją porządku
obrad.
Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad
jw.
Do punktu 2
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 10.15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił raport z realizacji „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018” za rok 2014
– w załączeniu do protokołu.
Komisja zapoznała się ww. dokumentem – nie wniesiono uwag.
Do punktu 4 – 6
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze
2015 roku wraz z wykonaniem dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2015 r
W I półroczu 2015 r. plan dochodów budżetowych zwiększył się o 2 088 053 zł i wyniósł
175 439 386 zł, wykonanie 92 746 859,92 zł, co stanowi 52,87% planu. Plan dochodów
bieżących wzrósł o 3 071 041 zł do kwoty 158 248 239 zł, wykonanie 90 400 550,54 zł, co
stanowi 57,13% planu. Plan dochodów majątkowych zmniejszył się o kwotę 982 988 zł i
wynosił 17 191 147 zł, wykonanie 2 346 309,38 zł, co stanowi 13,6% planu.
Plan wydatków budżetowych zwiększył się o 6 820 132 zł i wynosił 188 1909 890 zł,
wykonanie 82 894 080,29 zł, co stanowi 44,05% planu. Plan wydatków bieżących wzrósł
o 5 419 560 zł do kwoty 158 822 413 zł, wykonanie 76 145 291,55 zł, co stanowi 47,94%
planu. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 1 400 572 i wyniósł 29 368 477 zł,
wykonanie 6 748 788,74 zł, co stanowi 22,98% planu.
Budżet miasta za I półrocze 2015 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 9 852 779,63 zł. Na
poziom realizacji dochodów główny wpływ miała realizacja dochodów majątkowych.
Radny Krzysztof Wiloch – plan dochodów majątkowych jest na poziomie 13.7%, czy nie
ma tutaj zagrożenia w wykonaniu planu?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – jednym z elementów dochodów miasta jest
sprzedaż mienia. Mamy przygotowane nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, które
zostaną wystawione do przetargów. Jest również naddatek podatku i wolne środki z lat
ubiegłych. Nie powinno więc być zakłóceń w wykonaniu budżetu miasta po stronie
dochodowej.
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku
wraz z wykonaniem dochodów i wydatków budżetu miasta za I półrocze 2015 r.
Do punktu 7
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – odnośnie budżetu na rok 2016, to przede
wszystkim wydatki bieżące zapewniające funkcjonowanie miasta, które będziemy się starali
ograniczyć.
Inwestycje – to przede wszystkim inwestycje realizowane w cyklu wieloletnim. Będą to przede
wszystkim inwestycje drogowe, m.in. ul. Suwalska. Następnie modernizacja budynku przy ul.
Kościuszki, część rewitalizacji miasta – podwórka ok. 6 mln zł. Zmieniło się pojęcie
„rewitalizacja” czyli odnowa, muszę się tutaj również znaleźć elementy rewitalizacji
społecznej, działania animacyjne ze społecznością lokalną.
Priorytetem będzie szeroki zakres inwestycji i surowa dyscyplina wydatków bieżących.
Do punktu 8
1) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, który obejmuje zmiany:
I. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2015, w tym:
1. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 7 800 zł, w tym:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 33 400 zł, w tym: zmniejsza się rezerwę
na realizację wydatków w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 41 200 zł (dział 758
rozdział 75818 § 4810), zwiększa się wydatki bieżące na programy polityki zdrowotnej,
szczepienie przeciw grypie – 7 800 zł (dział 851 rozdział 85149 § 4300),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 41 200 zł, w tym na: „Budowę otwartej
przestrzeni integracji lokalnej PLENER przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku – 41 200 zł
(dział 801 rozdział 80101 § 6050),
2. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 7 800 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 13 433 471 zł.
II. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:
- zmniejsza się o kwotę 75 000 zł wydatki w 2015 r. na realizację przedsięwzięcia
pn.: „Inicjowanie działalności innowacyjnej” (dział 730 rozdział 73006 § 6059 – wkład
własny),
- zwiększa się o kwotę 75 000 zł wydatki w 2015 r. na realizację przedsięwzięcia
pn.: „Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku” dział 730 rozdział 73006 § 6059 – wkład
własny).
2) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok. Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji,
Sportu i Kultury:
Zwiększenie wydatków MOSiR na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) i pochodne od
wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) w łącznej kwocie 13 435 zł z rezerwy ogólnej. Zwiększenie
wynika z konieczności zatrudnienia II trenera oraz dwóch asystentów realizujących szkolenie
dzieci w ramach programu "Akademia Młodych Orłów" w Ełku.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
1. Inicjowanie działalności innowacyjnej dział 730 rozdział 73006 § 6059 PUMA 907032
W związku z brakiem naboru wniosków w konkursie w ramach danego działania
zmniejsza się wydatki ze środków własnych w roku 2015 o kwotę 75 000 PLN.
2. Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku dział 730 rozdział 73006 § 6059 PUMA 907030
Zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 75 000 PLN z przeznaczeniem
na opracowanie dokumentacji projektowej farmy fotowoltaicznej.
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki
Społecznej:

1. Po dokonaniu weryfikacji środków i planowanych do realizacji działań, dokonuje się
zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 851, rozdziale 85195,
paragrafach 4110, 4120, 4170 w łącznej kwocie 500 zł, oraz w dziale 852, rozdziale 85295,
paragrafach 4110, 4120, 4170 w łącznej kwocie 1 250 zł. Powyższe środki przeznaczone były
na wynagrodzenie dla osób prowadzących oraz występujących podczas spotkania z okazji
Święta Pielęgniarek, Forum onkologicznego, Forum Solidarności Międzypokoleniowej,
a osoby te wykonały lub zobowiązały się wykonać usługi nieodpłatnie.
Ponadto zmniejsza się plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85295, paragrafie 4300
o kwotę 500 zł. Zmniejszenie planu wydatków nie wpłynie na realizację zaplanowanych
zadań
z zakresu promocji polityki społecznej.
Powstałe oszczędności przenosi się, celem zwiększenia planu wydatków do:
- działu 851, rozdziale 85195, paragrafie 4300, 1 800 zł, celem wykonania 1000 szt.
zawieszek pod prysznic z instruktażem samobadania piersi, które będą rozdawane ełczankom
w ramach Forum Onkologicznego,
- działu 852, rozdziale 85295, paragrafie 4210, 450 zł, celem zakupu hologramów z logo Ełku
oraz kolorowej taśmy do wydruku „Ełckich Kart Rodziny 3+”.
2. W związku z wyższą zgłaszalnością, ełccy lekarze wystąpili z dodatkowym
zapotrzebowaniem na szczepionki przeciw grypie. Zwiększa się na ten cel wydatki,
z wolnych środków o kwotę 7 800 zł – dział 851, rozdział 85149 § 4300, co pozwoli na zakup
dodatkowej liczby – 260 szczepionek.
Do tej pory ze szczepień w ramach „Programu szczepień przeciw grypie ełczan urodzonych
przed 31 grudnia 1949 r.” skorzystało już 1400 ełczan.
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi:
1. Przeniesieniu środków w wysokości 41 200 zł z rezerwy celowej na realizację wydatków
w ramach inicjatywy lokalnej na zadanie „Budowa otwartej przestrzeni integracji lokalnej
PLENER przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ełku w ramach inicjatywy lokalnej” (dział 801
rozdział 80101 § 6050).
2. Przeniesieniu środków w wysokości 14 250 zł w ramach dotacji dla organizacji
pozarządowych z zadania z zakresu edukacyjna opieka wychowawcza – wypoczynek letni
i zimowy dzieci i młodzieży (dział 854 rozdział 85412 § 2360) na: pozostałe zadania
w oświacie 10 000 zł (dział 801 rozdział 80101 § 2360) i zadania z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego 4 250 zł (dział 921 rozdział 92195 § 2360).
Zmiana związana jest z zabezpieczeniem środków na zadanie z zakresu oświata i wychowanie
oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert dla
organizacji pozarządowych.
V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:
Zmniejszenie planu wydatków w dziale 801, rozdział 80195 § 4270 o kwotę 68 138 zł.
Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101, 80110, 80104 o kwotę ogółem 68 138 zł,
w tym:
- Szkoła Podstawowa nr 2 zwiększenie o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup
materiałów i wyposażenia związane z realizacją zaleceń sanepidu – remont szatni;
- Zespół Szkół Samorządowych zwiększenie o kwotę 24 000 zł z przeznaczeniem na remont
korytarza i holu na I piętrze budynku szkolnego. Zakup usług pozostałych dotyczy bieżącej
działalności szkoły;
- Gimnazjum nr 1 zwiększenie o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów
korytarzy i szatni szkolnych oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z pracami
remontowymi;
- Gimnazjum nr 4 zwiększenie o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac
remontowych i przystosowaniem sklepiku szkolnego na małą salę lekcyjną;
- Miejskie Przedszkole Perełka zwiększenie o kwotę 1 058 zł z przeznaczeniem na
zwiększenie Odpisu na ZFŚS;

- Miejskie Przedszkole Niezapominajka zwiększenie o kwotę 3 080 zł z przeznaczeniem na
zwiększenie Odpisu na ZFŚS.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku przenosi się pomiędzy rozdziałami
80103 i 80149 kwotę ogółem 45 540 zł. Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80103
związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia, zmniejszenie wydatków w
rozdziale 80149 dokonano po analizie wydatków oraz potrzeb związanych z realizacją zadań
szkoły w zakresie kształcenia specjalnego.
3. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Ełku w rozdziale 80110 przenosi się pomiędzy
paragrafami wydatkowymi kwotę 6 914 zł Zwiększenie wydatków na zakup usług
pozostałych podyktowane jest bieżącymi potrzebami szkoły, w tym: zakup usług
komunalnych, korzystanie uczniów z basenu. Zmniejszenie wydatków po analizie potrzeb
w paragrafach wydatków bieżących, w tym: wydatki osobowe nie zaliczanych do
wynagrodzeń, PFRON, różne opłaty i składki oraz szkolenia pracowników – pozwolą na
bieżącą realizację potrzeb szkoły.
4. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Ełku w rozdziale 80110 przenosi się pomiędzy
paragrafami wydatkowymi kwotę 3 999 zł. Przesunięcia pomiędzy paragrafami dotyczą
Programu Erasmus+, w celu prawidłowego wykorzystania środków oraz realizacji celów
programu.
5. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 3 w Ełku przenosi się pomiędzy rozdziałami 80110
i 80148 oraz paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 6 313 zł, w celu prawidłowego
realizowania zadań edukacyjnych oraz wykonaniem remontów bieżących.
6. W Dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi
finansowanych w 2015 roku zmiany w zakresie:
Rozdział 85407 – w Centrum Edukacji Ekologicznej – zwiększa się dochody i wydatki
o kwotę 10 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z usług z przeznaczeniem na zakup usług
remontowych, zdrowotnych i pozostałych.
VI) w zakresie pozostałych zmian:
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 7 800 zł, zwiększają się przychody z tytułu wolnych
środków o kwotę 7 800 zł.
Wywiązała się dyskusja.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty powiedział, że ma pytania
odnośnie kwoty 75 000 zł na realizację przedsięwzięcia pn.: „Farma Fotowoltaiczna w parku
Naukowo-Technologicznym, czy to przedsięwzięcie będzie się opłacało? Czy postawienie
takich ogniw nie zeszpeci otoczenia? Czy nie można byłoby tego ulokować na dachu budynku
Techn-Parku?
Prezes Zespołu Inwestycji Sp z o.o. Halina Bender – projekt został zlecony fachowej
firmie, która wykona opomiarowanie tak, by dobrać ilość ogniw do potrzeb Parku NaukowoTechnologicznego, by nie było potrzeby odsprzedaży energii w czasie trwałości projektu.
Zostanie wykonane studium wykonalności, audyt i projekt. Sam koszt realizacji farmy to ok.
800 tys zł.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz dodał, że chcemy obniżyć koszty funkcjonowania
Parku Naukowo-Technologicznego. Panele zostaną usytuowanie nad parkingami, tak, by to nie
szpeciło otoczenia. Chcemy pozyskać na to zadanie dofinansowanie ze środków zewnętrznych
– 50-85%.
Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na załącznik nr 1 – rok 2015 wydatki bieżące
są wyższe niż dochody bieżące, a dochody bieżące powinny być wyższe niż wydatki bieżące.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – powinno być dopisane, że łącznie z wolnymi środkami
dochody bieżące są wyższe niż wydatki bieżące. Zostanie to poprawione w opisówce.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015
rok.
3-5) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekty uchwał:
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok –
projekt zawiera ok. 3% wzrost w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2015
( zgodnie z założeniem wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku na lata 2014-2027), za
wyjątkiem stawek określonych dla :
- budynków związanych z działalnością gospodarczą – wzrost o 0,4 %
- budynków pozostałych – wzrost o 1,1%
- budynków zajętych na świadczenia zdrowotne – wzrost o 1,3 %,
planowany wzrost jest niższy niż stawki maksymalne ustalone przez Ministra Finansów w
obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015r.
Realizacja zadań gminy wymaga stałego zasilania budżetu dochodami. Podatek od
nieruchomości jest jednym z podstawowych i zagwarantowanych źródeł dochodów Gmin.
Szacunkowe zwiększenie dochodów wyniesie ok. 130 tys. złotych.
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016
rok – projekt zakłada ok. 3% wzrost w stosunku do stawek obowiązujących w 2015 roku.
Zaproponowane stawki mieszczą się w ramach określonych przez Ministra Finansów w
obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015 r. Szacunkowe zwiększenie dochodów z tytułu
planowanego wzrostu stawek wyniesie ok. 35.000 zł.
 w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2016 rok – planowane podwyższenie
stawki z kwoty 63 zł na 65 zł, co stanowi ok. 3% wzrostu w stosunku do stawki
obowiązującej w 2015 rok. Szacunkowa kwota dodatkowych wpływów wynosi ok. 2.000 zł.
Przez ostatnie dwa lata wysokość podatków nie zmieniała się w naszym mieście. Radni
otrzymali tabelkę, która pokazuje kształtowanie się stawek podatku od nieruchomości w
poszczególnych pozycjach – w załączeniu do protokołu,.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na podatki płacone od budowli, czy są one
płacone przez osoby prawne czy fizyczne?
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – podatek ten płacą osoby, które prowadzą działalność
gospodarczą i w ewidencji jest to określone, jakich budowli to dotyczy.
Radny Wojciech Kwiatkowski – jak zobligować danego przedsiębiorcę by płacił podatek,
jeżeli użytkuje już wybudowany obiekt?
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – są określone przepisy kiedy dany obiekt jest już
dopuszczony do użytku. W Urzędzie Miasta jest osoba, która zajmuje się nadzorem tych
podatków i wykonuje odpowiednie pomiary powierzchni takich budynków czy budowli.
Radny Michał Tyszkiewicz zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie zapisu w projekcie
uchwały w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2016 rok:
 w § 1 zapis powinien mieć brzmienie: „Określa się wysokość stawki opłaty od posiadania
psów – 65 zł rocznie od jednego psa.”
 należy również ujednolicić datę płatności do 15 dnia miesiąca, takie brzmienie jest
prawidłowe,
 ponadto zapis § 2 ust. 6 należałoby wykreślić, gdyż opłaty można dokonywać również
poprzez urządzenia elektroniczne, telefony, tablety itp.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – przeanalizujemy te uwagi.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Wiloch – dobrze byłoby wiedzieć kiedy była
ostatnia zmiana wysokości podatków w Ministerstwie Finansów, czy zostały one
podwyższone czy obniżone? Rok do roku na koniec lipca br. mieliśmy deflację = – 0,7%.
Niektóre stawki zaproponowane zostały na poziomie max możliwym wg przepisów. Minister
Finansów, ze względu na deflację, obniżył nawet ostatnio niektóre stawki.

Zaproponowany wzrost stawki dla lokali mieszkalnych był procentowo najwyższy (3,3%,
gdzie przeciętny wzrost wszystkich stawek, to 1,1%).
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – część podatków została obniżona w tym roku, nasza
propozycja podatków mieści się w tych granicach.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz dodał, że proponowane stawki wynikają
z rozporządzenia Ministra Finansów.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
i 2 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie stawki
opłaty od posiadania psów na 2016 rok.
6) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu
ochrony powietrza, ze środków budżetu miasta Ełk przeznaczonych na finansowanie ochrony
środowiska i gospodarki wodnej – proponowane zmiany wynikają z konieczności
uwzględnienia zaleceń z przeprowadzonego audytu przez Biuro Kontroli, Audytu i Jakości
w/m, a także doprecyzowania zapisów w regulaminie dotyczącym udzielania pomocy de
minimis, wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej – uzasadnienie wraz projektem uchwały w załączeniu do
protokołu.
Radny Michał Tyszkiewicz zwrócił się, by poprawić w treści projektu uchwały i regulaminu
i zastosować prawidłową odmianę przez przypadki wyrażenia „Gmina Miasto Ełk”.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na
dofinansowanie zadań służących ochronie środowiska z zakresu ochrony powietrza, ze
środków budżetu miasta Ełk przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
7) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie
twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki – zmiana polega na
wprowadzeniu do projektu uchwały korekty polegającej na dodaniu w pkt 3. § 5 uchwały
słów:” Wnioski w sprawie przyznania stypendium należy składać w Urzędzie Miasta do dnia 30
listopada roku poprzedzającego okres stypendialny” a także zmienia w załączniku nr 1 – pkt II.
Informacja o dorobku twórczym i artystycznym została uzupełniona o słowa „za ostatnie trzy
lata”. Ma to na celu wyrównanie szans wszystkich ubiegających się o stypendia.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz
upowszechniania kultury i sztuki.

8) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku - w grudniu br.
uruchomiony zostanie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera
i innymi zaburzeniami psychicznymi, w związku z tym najbardziej zasadnym i racjonalnym
wydaje się utworzenie Domu w strukturach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku. Jest to uzasadnione również w kontekście wprowadzonych zmian
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
9) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ełku oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania – w związku z koniecznością wprowadzenia
licznych zmian do uchwały Nr VI.52.2011 z dnia 29 marca 2011r. W sprawie trybu i sposobu
powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ełku oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zasadnym jest przyjęcie nowej uchwały, która
uwzględniać będzie teks jednolity.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w Ełku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie aktualizacji
Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016 – wprowadzone zmiany polegają na
doprecyzowaniu zapisów jednej inwestycji, bez zmiany jej zakresu. Chodzi o zmianę nazwy
Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z parkingami, chodnikami i budową ścieżki rowerowej
oraz termin realizacji i kwotę tej inwestycji.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku
2016.
11) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie sprostowania
omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX.95.15 Rady Miasta Ełku z dnia 25 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości
komunalnych. Poprawka dotyczy ostatniej wymienionej w § 1 nieruchomości, oznaczonej w
ewidencji gruntów nr „16” a powinno być „17”.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr IX.95.15
Rady Miasta Ełku z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat
przy sprzedaży nieruchomości komunalnych.
12) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w

Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 r – wnioskujemy o uznanie
skargi za bezzasadnej.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady
Miasta Ełku Nr XIV.128.2011 z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.
13) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli
do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Ełk a Spółdzielnią Mieszkaniową
„ŚWIT” w Ełku – projekt uchwały dotyczy nabycia przez Gminę Miasto Ełk prawa
użytkowania wieczystego działki nr 829/116 oraz części działki 829/115 zlokalizowanych przy
ulicy Grodzieńskiej obejmujących obszar stawu i terenu wokół niego za cenę w wysokości 1 zł
oraz przeprowadzenia na w/w terenie rewitalizacji w zamian za sfinansowanie przez
Spółdzielnię Mieszkaniową "ŚWIT" w Ełku wykonania parkingu ogólnodostępnego z placem
nawrotowym przy ul. prof. W. Szafera oraz chodnika od ul. prof. Szafera do łącznika pieszego
z ul. Wojska Polskiego za kwotę 200 ty zł.. Rewitalizacja terenów wokół stawu uzależniona
będzie od przyjęcia do budżetu na 2016 rok kwoty w wysokości 200 tys zł.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli do zawarcia porozumienia pomiędzy
Gminą Miastem Ełk a Spółdzielnią Mieszkaniową „ŚWIT” w Ełku.
Do punktu 9
Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił się z pytaniem – czy Straż Miejska ma
uprawnienia, by sprawdzać tereny, i obiekty, które są użytkowane na działalność gospodarczą
oficjalnie nie oddane do użytku?
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – Urząd Miasta ma własnego kontrolera, ale dany
obiekt musi być oddany do użytku.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – taka kontrola musi być przeprowadzona przez
osobę fachową. Strażnik Miejski nie ma takich uprawień.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodniczący Komisji
Małgorzata Stachowiak
Jan Stradczuk

