Protokół Nr 9.15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 29 czerwca 2015 roku w godzinach 1430– 1550
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
8 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 7. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła radna Ewa Awramik.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
 radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Wojciech Kossakowski,
 Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu - Barbara Dąbrowska,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena, Katarzyna Podlecka,
 Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Bieżąca działalność MOPS pod kątem pomocy najuboższym i rodzinom dysfunkcyjnym.
4. 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) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka,
4) 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.,
5) 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.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zapoznała zebranych z propozycją porządku
obrad.
Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad
jw.
Do punktu 2
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęli protokół
Nr 8.15 z dnia 25 maja 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Do punktu 3
Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk omówiła
informację dotyczącą bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem
pomocy najuboższym i rodzinom dysfunkcyjnym – informacja w załączeniu do protokołu.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer podziękował Pani Dyrektor za tak ciężką
i odpowiedzialną pracę. Następnie radny zwrócił się z pytaniem odnośnie odpłatności po
umieszczeniu starszego czy chorego człowieka w DPS. Czy są odzyskiwane pieniądze za
utrzymanie danej osoby od najbliższej rodziny i w jakim stopniu?
Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk powiedziała,
że jest to uregulowane ustawą o pomocy społecznej. Z odzyskiwaniem dopłaty od rodziny
różnie bywa. Jeśli nie chcą oni podpisać umowy wystawiana jest decyzja. Koszt utrzymanie
jednej osoby w DPS to od 2,5 tys. do 3,5 tys zł. Staramy się, by osoby starsze jak najdłużej
pozostawały w środowisku rodzinnym poprzez różne formy pomocy rodzinie, również przez
ostatnio proponowaną pomoc sąsiedzką.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej pod kątem pomocy najuboższym i rodzinom dysfunkcyjnym – nie
wniesiono uwag.
Do punktu 4
1) Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła 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. Zmniejsza się dochody w 2015 r. o kwotę 1 225 928 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 70 286 zł (zwiększenie wpływów z usług –
pozostała działalność komunalna, usuwanie azbestu – dział 900 rozdział 90095 § 0830
- 286 zł, dotacja z budżetu Wojewody dla ECK – dział 921 rozdział 92109 § 2710
- 70 000 zł),
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 296 214 zł (rezygnacja z realizacji
projektu „Jaśniejsze sąsiedztwo” – dział 900 rozdział 90015 § 6297 - zmniejszenie
dochodów o kwotę 619 850 zł, korekta wniosku o dofinansowanie inwestycji
„Przebudowa ul. Kilińskiego’ – dział 600 rozdział 60016 § 6330 - zmniejszenie
dochodów o kwotę 676 364 zł),
2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 441 072 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 785 286 zł (zwiększenie wydatków na: pozostałą
działalność komunalną – usuwanie azbestu – dział 900 rozdział 90095 § 2900 - 1 960 zł,
dotację dla ECK – dział 921 rozdział 92113 § 2480 - 70 000 zł, dotacje dla organizacji
pozarządowych - 100 000 zł, w tym: – dział 851 rozdział 85195 § 2360 – 30 000 zł,
dział 854 rozdział 85412 – 20 000 zł, dział 921 rozdział 92195 § 2360 – 20 000 zł,
dział 926 rozdział 92695 § 2360– 30 000 zł, współfinansowanie pobytu dzieci
w pieczy zastępczej - dział 852 rozdział 85204 § 4300 – 100 000 zł, remonty ulic - dział
600 rozdział 60016 § 4270: Grodzieńskiej – 150 000 zł i Cichej - 50 000 zł, remont
elewacji budynku przy ul. Gizewniusz 6A – dział 700 rozdział 70095 § 4270
- 220 000 zł, pielęgnację zieleni na powierzchni składowiska odpadów komunalnych
w Siedliskach – dział 900 rozdział 90002 § 4300 – 22 000 zł, remont kanalizacji
deszczowej w ulicy Baranki – dział 900 rozdział 90001 § 4270 - 73 000 zł, zmniejsza się
dochody w gospodarce mieszkaniowej – remonty o kwotę 1 674 zł – przeniesie
na usuwanie azbestu – dział 700 rozdział 70095 § 4270),
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 344 214 zł (zwiększa się wydatki
majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych: „Budowa miejsc parkingowych
w pasie drogowym ul. J. Brzechwy” – dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 52 000 zł,
„Budowa ulic: Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa” – dział 600 rozdział 60016 § 6050
- 400 000 zł, „Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego
odwadniającego tereny osiedla „Jeziorna” – dział 900 rozdział 90001 § 6050 - 350 000 zł,

„Budowa ul. Szosa Obwodowa” – dział 600 rozdział 60016 § 6050 - 516 387 zł
oraz zmniejsza się wydatki na inwestycje: „Przebudowa ul. Kilińskiego” – dział 600
rozdział 60016 § 6050 - 676 364 zł, „Budowę drogi pożarowej przy SP 9 i Gimnazjum
nr 3’ – dział 801 rozdział 80110 § 6050 - 90 000 zł, „Adaptacja budynku przy
ul. Kościuszki 37” – dział 853 rozdział 85395 § 6059 - 65 000 zł, „Zaprojektowanie
i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego północne tereny osiedla
Kajki II” – dział 900 rozdział 90001 § 6050 - 15 000 zł, „Rewitalizacja
zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno – turystycznych
w mieście – II etap” – dział 630 rozdział 63095 § 6059 - 70 000 zł, „Zagospodarowanie
terenów komunalnych” – dział 700 rozdział 70095 § 6050 - 17 000 zł, „Jaśniejsze
sąsiedztwo” – dział 900 rozdział 90015 § 6050 - 729 237 zł).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 1 667 000 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 12 381 989 zł
II. W załączniku nr 1 zmiany w latach 2016 - 2017, w tym:
Zdanie inwestycyjne: „Budowa ulic Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa” wpisuje się do
zadań wieloletnich na lata 2015 – 2017, w związku z tym zwiększa się wydatki majątkowe
w 2016 r. o kwotę 400 000 zł, w 2017 r. o kwotę 400 000 zł.
III. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:
Wpisuje się przedsięwzięcie: „Budowa ulic Jesienna, Wiosenna, Letnia, Spacerowa” na lata
2015 – 2017 na łączną kwotę 1 380 000 zł.
Zmniejsza się wydatki w 2015 r. na przedsięwzięcia: „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki
37 – Centrum Rewitalizacji Społecznej w Ełku” o kwotę 65 000 zł, „Rewitalizacja
zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno – turystycznych
w mieście – II etap” o kwotę 70 000 zł.
2) Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła
następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok w części
dotyczącej prac Komisji. Proponowane zmiany obejmują:
w pkt. V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki
Społecznej:
Zgodnie z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed
umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki
w wysokości: 10% - wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu
dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50%
w trzecim i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W związku z powyższym zwiększa się wydatki w dziale 852 rozdział 85204 § 4300 o kwotę
100 000 zł. z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej
(54 000 zł – współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach, 46 000 zł – współfinansowanie
pobytu dzieci w rodzinach zastępczych).
Finansowanie wydatków – wolne środki.
Zmiana wynika ze zwiększenia się liczby dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej,
pochodzących z terenu miasta Ełku oraz współfinansowania ich pobytu w pieczy zastępczej
w wysokości 50%.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2015-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015
rok.

3) Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk omówił sprawę
skargi, która została wniesiona na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu
do protokołu.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku oraz pracownika socjalnego tego Ośrodka. - uznając
skargę za bezzasadną.
4) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił 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. - 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. Wydział Polityki Społecznej prosi 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 WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, w zakresie polityki społecznej Ponadto zmiany te są zgodne z
propozycjami wypracowanymi przez przedstawicieli zaangażowanych w jej realizację
środowisk.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie 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.
5) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił 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 - 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”.
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.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie 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.
Do punktu 5
Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wojciech Kossakowski
poinformował, że w imieniu Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Ełku
zwrócono się do Prezydenta Miasta o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące
funkcjonowania Szpitala Spółki Pro-Medica” w Ełku. Takie samo pismo otrzymała
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – kserokopia pisma w załączeniu do protokołu.
Być może od 1 lipca możemy zostać pozbawieni Oddziału Gruźlicy, Chorób Płuc i
Chemioterapii w ełckim szpitalu.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – trwają rozmowy z Prezesem i Zarządem spółki,
najważniejsze, by ten oddział nadal funkcjonował. Problem polega na pewnego rodzaju
oczekiwaniach finansowych, gdy NFZ okroił kontrakt na kilkaset tysięcy złotych. Zachęcamy
by strony jeszcze raz podjęły rozmowy, może te roszczenia można rozciągnąć w czasie czy
poetapować. Staramy się, by poziom usług nie był mniejszy i by oddział dalej funkcjonował.
Tło nie do końca jest finansowe. Mamy nadzieję, że Zarząd spółki rozwiąże te problemy. Jeśli
chodzi o procedury medyczne, przekażemy do wyjaśnienia spółce „Pro-Medica”.
Komisja jednomyślnie, poprzez aklamację zwróciła się z uprzejmą prośbą o udzielenie
odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania Szpitala spółki „Pro-Medica” w Ełku
zawarte w piśmie Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwość w Ełku skierowanym do
Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza i do Przewodniczącej Komisji Zdrowia i
Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku Ireny Markowskiej.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zapoznała zebranych z pismem dotyczącym
wskazania trzech/trojga radnych do pracy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego – pismo
w załączeniu do protokołu. Przewodniczący Rady Miasta zadekretował pismo o wskazanie po
jednym z radnych z Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji, Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny
oraz Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Prośba zatem o zgłoszenie chętnego radnego
z Komisji.
Akces pracy zgłosił radny Bogusław Wisowaty.
Członkowie Komisji jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli kandydaturę radnego
Bogusława Wisowatego do Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

