Protokół Nr 10.15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 28 września 2015 roku w godzinach 1430– 1610
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,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena, Katarzyna Podlecka,
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds Organizacji Pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Mieszkalnictwo socjalne - stan aktualny oraz perspektywy.
4. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata
2008-2018” za rok 2014.
5. 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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,
5) w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2016 rok,
6) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Ełku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku.
6. 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 9.15 z dnia 29 czerwca 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Do punktu 3
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił informację o stanie zabezpieczenia potrzeb
mieszkaniowych w mieście wraz ze stanem technicznym budynków mieszkaniowych będących
zasobami gminy. Informacja w załączeniu do protokołu.
Mieszkania socjalne przyznawane są głównie osobom ubogim oraz takim, co żyją w złych
warunkach . Taka forma pomocy świadczona jest przez gminę. Do takich mieszkań trafiają
zazwyczaj osoby, które wcześniej zostały eksmitowane ze swojego mieszkania, w którym do tej
pory zamieszkiwały .Lokal ten ma służyć do zaspokojenia potrzeb ludzi w trudnych sytuacjach.
Musi być w takim stanie technicznym, aby nadawał się do mieszkania . Minus jest taki, że
miasto nie dysponuje zbyt dużą ilością takich mieszkań
Jeżeli chodzi o mieszkanie komunalne - jest to takie mieszkanie, które stanowi własność gminy
lub jest w zarządzaniu gminy.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer – kiedy będzie oddany do użytku budynek przy ul. Łukasiewicza
6A?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – do końca czerwca 2016 roku.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – przypomniał, że zgłaszany był
wniosek zakupu 5 kontenerów, które miały być straszakiem dla osób nie płacących czynszów.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – lepszym rozwiązaniem byłoby pomyśleć o kupnie
na rynku małych mieszkań i tam zasiedlać te rodziny i osoby, które nie bardzo sobie radzą
w życiu a rokują dostosowanie się do norm społecznych.
Radca prawny Zofia Pietkiewicz – umowy w lokalach socjalnych można zawierać na czas
określony. Jeśli chodzi o kwestię eksmisji, jest to problem złożony. Sankcje nie mogą być
niezgodne z prawem.
Radny Nikodem Kemicer – właściwą weryfikacją tych rodzin, które ubiegają się o
mieszkania socjalne czy komunalne powinna zająć się Społeczna Komisji Mieszkaniowa.
Powinniśmy wspierać te osoby, które mają problemy mieszkaniowe i nie stać ich na kupno
mieszkania z własnych środków finansowych. Można by spróbować poszukać dobrych
przykładów, jak takie problemy rozwiązują inne miasta w Polsce czy w świecie.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – powinniśmy się zastanowić w jaki sposób tym
rodzinom pomóc.
Zapoznano się z informacją o stanie zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych w mieście oraz
stanem technicznym budynków mieszkalnych. Temat budownictwa komunalnego i socjalnego
będzie dalej kontynuowany przez Komisję.
Do punktu 4
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 5
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel 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) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok w części dotyczącej prac Komisji. Proponowane zmiany
obejmują:
pkt.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.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 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; 6 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015
rok.
3-5) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 5 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2016 rok.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2016 rok.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2016 rok.
6) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 5 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 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.
7) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały zmieniającej 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 5 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.

Do punktu 6
Radny Mirosław Sawczyński zwrócił uwagę, że jest pewien problem dotyczący małych
piesków przewożonych przez pasażerów na rękach lub w koszykach. Takiemu pieskowi trudno
założyć kaganiec a przepisy obowiązujące w autobusach MZK nakładają obowiązek założenia
psu kagańca. Czy w przypadku takich piesków nie można by zrobić odstępstwa od tego
wymogu?
Z-ca Prezydenta Miasta prócz przepisów prawa, które obowiązują jest jeszcze zdrowy
rozsądek i na ten tylko można tutaj liczyć.
Radny Mirosław Sawczyński poruszył problem, jakim jest sklep handlujący napojami
alkoholowymi przy ul. Grodzieńskiej usytuowany naprzeciwko boiska Szkoły Podstawowej
nr 3. Czy nie można było przyjrzeć się i pomyśleć o zmianie odległości sytuowania takich
sklepów w większej odległości niż 100 metrów, które jest obecnie i zwiększyć do 130 metrów?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – nie da się zmienić pewnych sytuacji bez zmiany
uchwały Rady Miasta. Jest to zatem cała procedura i skutki będą dotyczyły całego miasta.
Możemy się zorientować, czy nie możemy w swoich przepisach zawrzeć obowiązku wykonania
monitoringu przez właściciela sklepu.
Radny Mirosław Sawczyński – należy zatem podjąć działania, by zobligować właściciela do
zamontowania monitoringu, jeśli jest taka możliwość prawna. Wzmóc również kontrolę.
Radny Piotr Karpienia zgłosił sprawę dodawanych konserwantów do szczepionek, które są
stosowane w obowiązkowych szczepieniach dzieci. Chciałby się dowiedzieć, jakie są to
konserwanty i w jakich ilościach dodawane do poszczególnych szczepionek.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

