Protokół nr 12.15
z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 23 października 2015 roku w godzinach 1100– 1405
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
17 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 15. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Piotr Karpienia i Bogusław Wisowaty.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
• Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
• Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
• Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
• Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp z o.o. - Edward Michał Wenda,
• Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
• Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
• Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
• Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
• Referat Planowania Przestrzennego – Jarosław Wasilewski,
• Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba,
• Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
• Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego – Daniel Kulig,
• radni: Ireneusz Dzienisiewicz, Mirosław Sawczyński,
• radca prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Przygotowanie służb do akcji zimowego utrzymania infrastruktury drogowej.
4. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
3) w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
4) w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016,
5) zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu
powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku,
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa WarmińskoMazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2015 roku,
7) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Ełk-Konieczki” zwanej „Ełk-Bahrkego”
8) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
„Ełk – Osiedle Grunwaldzkie”,
9) w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku do 2016 roku.
5. Projekt stanowiska w sprawie poparcia stanowiska Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna” z siedzibą w Ełku, protestującego przeciwko wprowadzeniu jednolitych zasad
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z założeniami do projektu
rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego

zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się
za spełniony.
6. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach 2015r.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zapoznał zebranych z propozycją
porządku obrad informując, że należy uzupełnić pkt dot. opinii Komisji do projektów uchwał
zgodnie z porządkiem sesji i merytorycznie dotyczących prac Komisji, o następujące projekty
uchwał:
 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Ełk-Konieczki” zwanej „Ełk-Bahrkego”,
 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
„Ełk – Osiedle Grunwaldzkie”,
 w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku do 2016 roku,
 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
Ponadto wprowadzenie kolejnych punktów:
 Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach 2015r,
 Projekt stanowiska w sprawie poparcia stanowiska Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna” z siedzibą w Ełku, protestującego przeciwko wprowadzeniu jednolitych zasad
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z założeniami do projektu
rozporządzenia Ministerstwa Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się
za spełniony.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender zwróciła się z prośbą o zdjęcie
z porządku obrad pkt. dotyczącego propozycji zadań inwestycyjnych na 2016 rok
Propozycja wymaga jeszcze sprawdzenia, doprecyzowania i zatwierdzenia przez Prezydenta
Miasta.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednogłośnie – 12 głosami „za” przyjęli
proponowany porządek obrad jw ze zgłoszonymi poprawkami.
Do punktu 2
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił się o zgłaszanie uwag do
protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 11.15 z dnia 25 września 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp z o.o. Edward Michał Wenda
omówił informację na temat przygotowania służb do akcji zimowego utrzymania infrastruktury
drogowej na 2015/2016 rok. W zakresie utrzymania zimowego posiadamy niezbędny sprzęt do
pługowania, posypywania oraz liwidacji śliskości. Stale wzbogacany zasób sprzętu pozwala na
pługowanie i posypywanie zarówno ulic oraz chodników i placów – szczegóły w informacji
załączonej do protokołu.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na konieczność uprzątania
opadłych liści z drzew. Na chodnikach i jezdni po opadach może być ślisko, chodzi zwłaszcza o
łupiny kasztanów.
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp z o.o. Edward Michał Wenda
powiedział, że takie działania są prowadzone na bieżąco.
Komisja zapoznała się z informacją na temat przygotowania służb do akcji zimowego
utrzymania infrastruktury drogowej na 2015/2016 rok.

Do punktu 4
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 i 2016, w tym:
1. Zwiększa się dochody w 2015 r. o kwotę 1 629 262 zł, w tym:
 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 329 262 zł (z tytułu dotacji z budżetu państwa na
zadania własne z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 – 913 716 zł, dotacji z budżetu
państwa na stypendia w dziale 854 - 360 000 zł, wpływy z różnych dochodów w
przedszkolach – dział 801 rozdział 80104 § 0970 – 50 000 zł, pozostałych opłatach
z tytułu kar za korzystanie ze środowiska w dziale 900 rozdział 90019 § 0690 – 5 546 zł),
 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 300 000 zł (dotacja na inwestycję pn.:„Budowa
pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR
w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 § 6290)
2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 2 390 886 zł, w tym:
10) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 446 193 zł (zwiększa się wydatki na zadania
z zakresu pomocy społecznej w dziale 852 na łączną kwotę 638 647 zł, na wydatki
związane z ochroną środowiska – dział 900 rozdział 90019 – 5 546 zł, na usługi związane
z lokalnym transportem zbiorowym – dział 600 rozdział 60004 – 439 000 zł, wydatki
oświaty w dziale 801 zmniejsza się o kwotę – 9 499 zł, zwiększa się wydatki na
edukacyjną opiekę wychowawczą w dziale 854 o kwotę 419 499 zł, w tym stypendia –
400 000 zł, zmniejsza się wydatki bieżące w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku
– dział 730 rozdział 73006 o kwotę 47 000 zł),
11) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 944 693 zł (zwiększa się wydatki na zakupy
inwestycyjne w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku – dział 730 rozdział 73006
o kwotę 47 000 zł, zwiększa się wydatki na inwestycję pn.: „Budowa pełnowymiarowego
boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926
rozdział 92695 o kwotę 1 332 863 zł, zwiększa się wydatki na inwestycję pn.:
„Przebudowa ul. Piłsudskiego – dział 600 rozdział 60016 o kwotę 190 000 zł, zmniejsza
się wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 625 170 zł po ustaleniu ostatecznych kosztów
inwestycji).
3. Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe w roku 2016, w tym:
 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 300 000 zł (środki na realizację inwestycji pn.:
„Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu
MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 - 300 000 zł,
 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 968 000 zł (na realizację inwestycji pn.:
„Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie
Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 zmniejsza się wydatki o kwotę –
2 248 000 zł, zwiększa się wydatki na inwestycję „Przebudowa budynku Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku” dział 852 rozdział 85219 – 280 000 zł),
4. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 761 624 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 14 195 095 zł
II. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:
 Wprowadzenie do zadań wieloletnich – przedsięwzięć majątkowych, zadanie
pn.: „Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku” dział 852
rozdział 85219, który planuje się zrealizować w 2015-2016 roku na łączną kwotę 339 000
zł (2016 – 280 000 zł, 2015 r. – 59 000 zł).
 Zmiana kwot przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa
pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie
Stadionu MOSiR w Ełku” – dział 926 rozdział 92695 w latach 2015 – 2016 (2015 r.
– 2 832 863 zł, 2016 r. – 350 000 zł).
 Zmniejszenie o kwotę 100 000 zł w 2015 r. wydatków inwestycyjnych na zadanie pn
„Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukaszewicza 6A” – dział 700
rozdział 70095.

Zmniejszenie o kwotę 50 000 zł w 2015 r. wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.:
„Rozbudowa promenady Miasta Ełk wzdłuż ul. Zamkowej” – dział 630 rozdział 63095.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel 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 Strategii i Rozwoju:
Wydatki Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku – dział 730 rozdział 73006
Zmiana w planie finansowym dotyczy utworzenia nowego paragrafu 6060-wydatki na zakupy
inwestycyjne, w celu zakupu samochodu osobowego z funkcją przewozu towarów.
W związku przesuwa się zaoszczędzone środków z paragrafu 4300-zakup usług pozostałych,
4170-wydatki bezosobowe oraz na paragrafie 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników.
Oszczędność wynika z zatrudnienia pracownika laboratorium w miesiącu późniejszym,
a także z niezatrudniania dodatkowych osób na umowy cywilnoprawne oraz wykonania usług
do organizacji targów.
Samochód jest niezbędny w jednostce do wykonywania bieżących zadań, np.: zakupy
materiałów i produktów do organizacji konferencji i szkoleń oraz iventów odbywających się
na terenie PNT, wyjazdy do urzędów i innych jednostek, wyjazdy służbowe pracowników na
targi, gdzie trzeba zabrać materiały reklamowe dużych gabarytów (ścianka wystawiennicza,
rolapy, stoliki). Dotychczas pracownicy używali samochodów prywatnych, co stanowiło duże
utrudnienie organizacyjne.
PNT planuje zorganizować warsztaty klocków LEGO WEDO, do których należy zakupić
specjalistyczne zestawy z oprogramowaniem. Klocki zostaną wykorzystane do organizacji
”Wariacji z nauką” oraz do stałego cyklu zajęć z podstaw robotyki odbywających się w PNT.
Kwota obejmuje pięć kompletnych zestawów klocków umożliwiających pracę
z dziesięciorgiem dzieci. Jest to innowacyjny projekt w PNT. W celu zakupu przesuwa się
zaoszczędzone środki na paragrafie 4260 - zakup energii oraz 4040-dodatkowe
wynagrodzenia roczne na paragraf – 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 012 zł.
II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół
Inwestycji:
1. Rozbudowa promenady miasta Ełk wzdłuż ul. Zamkowej dział 630 rozdział 63095
§ 6059
W związku z przesunięciem realizacji zadania na lata kolejne zmniejszenie wydatków ze
środków własnych w roku 2015 o kwotę 50 000 PLN
2. Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A dział 700 rozdział
70095 § 6050
Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2015 o kwotę 100 000 PLN.
3. Przebudowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki”
przy ul. Kilińskiego 48 dział 801 rozdział 80104§ 6050
W związku z ustaleniem ostatecznych kosztów inwestycji zmniejszenie wydatków ze
środków własnych o kwotę 1 450 PLN.
4. Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „Ekoludki” dział
801 rozdział 80104 § 6050
W związku z ustaleniem ostatecznego kosztu wykonania projektu zmniejszenie wydatków ze
środków własnych o kwotę 14 730 PLN.
5. Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku dział 852 rozdział
85219 § 6050
Przeniesienie zadania do planu inwestycji wieloletnich w następującym rozbiciu finansowym:
2015 rok 59 000 PLN, rok 2016 280 000 PLN.
6. Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP 9 i Gimnazjum Nr 3 dział 801 rozdział 80110
§ 6050.
W związku z ustaleniem ostatecznego kosztu budowy drogi przeciwpożarowej zmniejszenie
wydatków ze środków własnych o kwotę 4 500 PLN.
7. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 – bieżnia i boisko do siatkówki
plażowejdział 801 rozdział 80195 § 6050

W związku z ustaleniem ostatecznego kosztu budowy bieżni i boiska zmniejszenie wydatków
ze środków własnych o kwotę 16 410 PLN.
8. Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego
północne tereny osiedla Kajki II dział 900 rozdział 90001 § 6050
W związku z ustaleniem ostatecznego kosztu budowy kolektora deszczowego zmniejszenie
wydatków ze środków własnych o kwotę 5 180 PLN.
9. Zaprojektowanie i wybudowanie nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny
osiedla Jeziorna dział 900 rozdział 90001 § 6050
Zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 89 000 PLN.
10. Modernizacja systemu oświetlenia ulic i dróg Gminy Miasta Ełk wraz z montażem
i uruchomieniem systemu redukcji mocy oraz sterowania i zarządzania oświetleniem
– wykonanie projektu dział 900 rozdział 90015 § 6050
W związku z ustaleniem kosztu wykonania dokumentacji zmniejszenie wydatków ze środków
własnych o kwotę 26 900 PLN.
11. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowych parków rekreacyjno-wypoczynkowych
na terenie miasta Ełk dział 926 rozdział 92695 § 6050.
W związku z ustaleniem kosztu wykonania programów funkcjonalno-użytkowych parków
rekreacyjno-wypoczynkowych zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę
37 000 PLN.
12. Przebudowa ul. Piłsudskiego dział 600 rozdział 600165 § 6050 – zwiększenie wydatków
ze środków własnych o kwotę 190 000 PLN z przeznaczeniem na zmianę opraw
oświetleniowych z wysięgnikami na istniejących słupach.
13. Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu
MOSiR w Ełku dział 926 rozdział 92695 § 6050
W związku z możliwością wykorzystania większej dotacji w 2015 roku na budowę boiska
koryguje się wydatki i dochody przeznaczone w budżecie na lata 2015-2016 na realizację tej
inwestycji.
2015 rok: środki własne 2 332 863 PLN, dofinansowanie 500 000 PLN
2016 rok: środki własne 250 000 PLN, dofinansowanie 100 000 PLN
Brakujące środki własne w 2015 roku w wysokości 597 693 PLN proponuje się pokryć
z wolnych środków.
III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Polityki Społecznej:
Zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku:
1. Zgodnie z decyzją nr FK 242/2015 z dnia 22 września 2015 r. Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego zwiększa się planu dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030
o kwotę 203 359 zł. Plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85216 § 3110 zwiększa się
o kwotę 30 154 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Środki finansowe
w kwocie 173 205 zł zwiększą wolne środki, ponieważ wydatki mają zabezpieczone
finansowanie w budżecie.
2. Zgodnie z decyzją nr FK 247/2015 z dnia 28 września 2015 roku Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego zwiększa się plan dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85213 § 2030
o kwotę 31 186 zł. Plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85213 § 4130 zwiększa się o kwotę
6 117 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Środki
finansowe w kwocie 25 069 zł zwiększą wolne środki, ponieważ wydatki mają zabezpieczone
finansowanie w budżecie.
3. W związku z decyzją nr FK 269/2015 z dnia 9 października 2015 r. i decyzją nr FK
272/2015 z dnia 13 października 2015 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się
plan dotacji celowych w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 612 376 zł, która
w wysokości 602 376 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie wypłat zasiłków
okresowych (dział 852 rozdział 85214 § 3110). Środki finansowe w kwocie w kwocie 10 000
zł zwiększą wolne środki, ponieważ wydatki mają zabezpieczone finansowanie w budżecie.
4. W związku z decyzją nr FK 283/2015 z dnia 14 października 2015 roku Wojewody
Warmińsko – Mazurskiego zwiększa się plan dotacji celowej w dziale 852 rozdziale 85216

§ 2030 o kwotę 66 795 zł. Środki finansowe w kwocie 66 795 zł zwiększą wolne środki,
ponieważ wydatki mają zabezpieczone finansowanie w budżecie.
IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia
Komunalnego:
1. Zwiększa się planu dochodów budżetowych o kwotę 5 546 zł (dział 900 rozdział 90019
§ 0690) z tytułu otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie opłat za korzystanie
ze środowiska. Środki zostaną przeznaczone na dotacje celowe w celu modernizacji
systemów grzewczych lokali i budynków.
Przesunięcie kwoty wydatków 10 000 zł w ramach działu 900 rozdziału 90019 z paragrafu
4270 zł na paragraf 2630 z przeznaczeniem na w/w cel.
2. Zgodnie z aneksem nr 10 do Zasad Świadczeń w usług lokalnym transportem zbiorowym
na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy z dnia 30 grudnia 2014 r. zwiększa się
dopłaty do MZK Sp. z o.o. w Ełku w kwocie 439 tys zł (dział 600 rozdział 60004 § 4300)
- w celu sfinansowania pełnej wysokości wydatków na obsługę transportu publicznego:
199 tys zł z tytułu przewidywanego spadku wpływów ze sprzedaży biletów w 2015 r.
240 tys zł z powodu przewidywanego przekroczenia o 37 000 wozokm w stosunku do planu.
Skorygowany plan w Zasadach Świadczeń na 2015 r. powinien być na następującym
poziomie: wykonanie zadania przewozowego na poziomie 1 030 500 wozokm wpływy ze
sprzedaży biletów 2 795 550 zł, wysokość zapłaty 3 816 770 zł.
Źródło finansowania wolne środki.
V) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Edukacji:
1. Zwiększenie dochodów i wydatków w planie finansowym na 2015 rok o kwoty ogółem
410 000 zł. Zwiększenie dochodów z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty o kwotę 360 000 zł.
Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów o kwotę 50 000 zł – zwroty
dotacji udzielanej przedszkolom niepublicznym za dzieci będące mieszkańcami tych gmin.
2. Zwiększenia wydatków w rozdziałach jednostek oświatowych o kwotę ogółem 410 000 zł,
na wnioski dyrektorów szkół w tym:
- Zespół Szkół Samorządowych zwiększenie ogółem o kwotę 96.807 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i pomocy, zakup usług
związane z realizacją zadań Gimnazjum sportowego;
- Gimnazjum nr 1 zwiększenie o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz
przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi w rozdziale 80110 i 80150 zgodnie
z potrzebami szkoły;
- Gimnazjum nr 2 zwiększenie o kwotę 283.439 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń w związku z przeniesieniem siedziby szkoły co związane jest
z zatrudnieniem dodatkowych osób do biblioteki szkolnej, administracji i obsługi szkoły oraz
dodatkowych nauczycieli;
- Gimnazjum nr 3, SP 2, SP 3, SP 5, SP 9 zwiększenie po 2 000 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia - nagrody;
- Gimnazjum nr 4, SP 4 zwiększenie po 5 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nagrody;
- Szkoła Podstawowa nr 7 zwiększenia ogółem o kwotę 158 734 zł zmniejszenia ogółem
o kwotę 153 380 zł. Razem zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 5 354 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚŚ;
- Miejskie Przedszkola Perełka, Bajka, Światełko, Słoneczna Ósemka zwiększenia po 2 000 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia - nagrody;
- Miejskie Przedszkole i Żłobek Ekoludki zwiększenie ogółem o kwotę 62 314 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- Miejskie Przedszkole Mali Odkrywcy zmniejszenie ogółem o kwotę 45 434 zł z tytułu
nadwyżki środków na wynagrodzeniach;

- Centrum Edukacji Ekologicznej zmniejszenie o 20 000 zł z tytułu nadwyżki środków na
wynagrodzeniach spowodowane długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika;
- W rozdziale 80195 – pozostała działalność oświaty zwiększenie o 10 000 zł środków na
zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych, zmniejszenie o 46 000 zł środków na
wynagrodzenia przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli, które zasiliły budżety szkół;
- Zwiększenie w rozdziale 85415 o kwotę 400 000 zł na stypendia socjalne. Środki z dotacji
360 000 zł i wkład własny 40 000 zł;
- Zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę ogółem
369 500 zł z tytułu zmniejszenia liczby uczniów w przedszkolach spowodowane pójściem
pięciolatków do szkół, zamknięciem istniejącego Punktu Przedszkolnego oraz niepodjęcie
działalności w zgłoszonym Punkcie Przedszkolnym.
3. Przeniesienie pomiędzy rozdziałami kwoty 3 782 zł związane jest z realizacją programu
„Książki naszych marzeń”. Gmina Miasto Ełk przystąpiła do realizacji Rządowego programu
wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania
zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Kwota
3 782 zł stanowi wkład własny Gminy.
VI) w zakresie pozostałych zmian:
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 761 624 zł, zwiększają się przychody z tytułu wolnych
środków o kwotę 761 624 zł.
Następnie Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił dwie autopoprawki do przedłożonego
projektu uchwały:
 polegająca na przeniesieniu zaplanowanych wydatków – kwoty 45 000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania – zakup średnich samochodów ratowniczogaśniczych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
przewidującego dostarczenie 1 pojazdu dla dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w
Ełku. W związku z pozyskaniem przez Komendanta Wojewódzkiego dofinansowania w
wysokości 45 000 zł środki zarezerwowane w budżecie miasta Ełku nie będą
wydatkowane na ten cel. Komendant Powiatowy PSP zwrócił się z prośbą o
dofinansowanie w kwocie 45 000 zł na zadanie – Treningowa komora dymowa. Środki
przekazane Starostwu Powiatowemu w Ełku, jako dotacja celowa na pomoc finansową,
która umożliwi zakończenie realizacji tego zadania,
 zwiększenie środków o kwotę 18 000 zł dla Gimnazjum nr 2 z przeznaczeniem na
wymianę 7 okien w szatni usytuowanej na parterze budynku od strony ul. Koszykowej,
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę na wydatki Parku Naukowo-Technologicznego
Zmiana w planie finansowym dotyczy wydatków na zakupy inwestycyjne, w celu zakupu
samochodu osobowego z funkcją przewozu towarów. Jaka to kwota? Czy nie można byłoby
wykorzystać samochodu z innej jednostki miejskiej?
Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Daniel Kulig wyjaśnił, że samochód jest
niezbędny w jednostce do wykonywania bieżących zadań, np.: zakupy materiałów
i produktów do organizacji konferencji i szkoleń oraz iventów odbywających się na terenie
PNT, wyjazdy do urzędów i innych jednostek, wyjazdy służbowe pracowników na targi, gdzie
trzeba zabrać materiały reklamowe dużych gabarytów. Dotychczas pracownicy używali
samochodów prywatnych, co stanowiło duże utrudnienie organizacyjne. Dyrektor dodał, że
również używał własnego samochodu na wyjazdy służbowe. Planowany wydatek na zakup
samochodu to 45 000 zł.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, że proponuje rozważenie zakupu samochodu
lepszej klasy, nawet droższego, który by dłużej posłużył.
Radny Robert Klimowicz stwierdził, aby nie uszczęśliwiać na siłę Dyrektora Technoparku,
który lepiej od radnych wie, jakie potrzeby oraz możliwości finansowe ma jednostka, którą
zarządza i jaki samochód te potrzeby zaspokoi.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – nie ma potrzeby zakupu drogiego samochodu.
To ma być pojazd, który spełni potrzeby Parku Naukowo-Technologicznego.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że samochód i tak będzie nabyty zgodnie
z przepisami – będzie zapytanie ofertowe.
Radny Robert Klimowicz pytał o Farmę Fotowoltaiczną – zadanie inwestycyjne, które
zgodnie z zapisami w budżecie miasta miało być realizowane w 2015 roku.
Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. w Ełku Halina Bender udzieliła odpowiedzi, iż
zadanie jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej i będzie realizowane w
następnych latach.
Radny Krzysztof Wiloch – pkt. 11 zadań inwestycyjnych - opracowanie koncepcji
funkcjonalno-użytkowych parków rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie miasta Ełk dział
926 rozdział 92695 § 6050. Prośba o przybliżenie tematu.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – przystępujemy do opracowania takiej koncepcji
dla różnych terenów z obszaru miasta, m.in. os. Konieczki, przy ul. Pięknej – teren skarpy
nad promenadą, os. Tuwima. Ma powstać koncepcja funkcjonalno-użytkowa z elementami
sportowo-rekreacyjnymi.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że jego zdaniem wymiana
7 okien za kwotę 18 000 zł jest bardzo zawyżona. Zapytanie ofertowe powinno pójść do kilku
oferentów.
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski wyjaśnił, że chodzi o wymianę okien
wraz z parapetami i obróbką.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2015-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” przy 0 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok.
3) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia stawki
opłaty od posiadania psów na 2016 rok. W związku z informacją uzyskaną w trakcie rozmowy
telefonicznej z przedstawicielem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
przedkładamy kolejny projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. Zgodnie
z sugestią Kolegianta uchwała została uzupełniona o tekst „Wprowadza się opłatę od posiadania
psów”.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”
i 0 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
określenia stawki opłaty od posiadania psów na 2016 rok
4) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Ełckiego Programu Współpracy Samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016 - Ełcki Program Współpracy określa
zasady współpracy finansowej i niefinansowej, w szczególności zadania i kwoty na realizację
zadań własnych samorządu miejskiego w Ełku przez podmioty określone w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (otwarty konkurs ofert); priorytetowe
działania dotyczące współpracy oraz zespoły doradcze i opiniujące złożone z przedstawicieli
organizacji pozarządowych, radnych Rady Miasta w Ełku i pracowników Urzędu Miasta
w Ełku.
Przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy przez Radę Miasta w Ełku warunkuje
opracowanie i przyjęcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku w sprawie szczegółowej
procedury zlecenia realizacji zadań samorządu w roku 2016. Przyjęcie programu

w proponowanym okresie umożliwi ogłoszenie otwartego konkursu ofert w terminie
umożliwiającym realizację pierwszych zleconych zadań już od miesiąca stycznia 2016 r.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy Samorządu
miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku
2016.
5) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powołania członków oraz
organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku Proponowana zmiana została
opracowana na podstawie wniosku Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ełku, kadencja
2015-2017. Dotychczasowy zapis prowadził do paraliżu działań Rady poprzez konieczność
stosowania wymogu udziału takiej samej liczby członków Rady ze strony samorządowej i
pozarządowej w posiedzeniach i przy podejmowaniu stanowisk. Zapis proponowany w
projekcie udrożni pracę Rady i umożliwi podejmowanie stanowisk, opinii, rekomendacji w
składzie obecnym na danym posiedzeniu. Dodatkowo prośba o autopoprawkę zapisu „5. Rada
wyraża swoje stanowisko zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu
rady.”.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
i 2 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powołania
członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku wraz
z autopoprawką.
6) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań
związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Brukseli w 2015 roku.
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zostało utworzone w
2003 roku na mocy uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma status
jednostki budżetowej.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwrócił się o wsparcie
finansowe przeznaczone na funkcjonowanie biura w Brukseli w kwocie 8830 zł w 2015 roku.
Środki te są zabezpieczone w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok. Miasto Ełk wspiera
działania biura od 2008 roku.
Celem Biura jest ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii
Europejskiej, promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu ze strukturami UE.
Do zadań Biura należą: zadania informacyjne, kontakty z instytucjami Unii Europejskiej,
wspieranie władz lokalnych i regionalnych, pozyskiwanie partnerów do programów unijnych
prowadzonych przez instytucje w regionie, wspieranie samorządu województwa oraz
samorządów powiatowych i gminnych w zakresie działań związanych
z integracją europejską, wspieranie instytucji i podmiotów regionalnych.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - przy 1 głosie „przeciw”
i 2 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań
związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Brukseli w 2015 roku.

7) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Konieczki” zwanej „EłkBahrkego” - podjęcie uchwały podyktowane jest potrzebą dokonania zmiany dopuszczalnej
powierzchni sprzedaży lokali handlowo-usługowych w kwartale przeznaczonym pod usługi,
oznaczonym symbolem U1.
Z wnioskiem o zmianę planu wystąpił właściciel działek, położonych przy
ul. Sikorskiego i Bahrkego. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkami
handlowo-usługowymi o powierzchni zabudowy 1118 m2 oraz 2383 m2 oraz garażami w
zabudowie zwartej. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ełk –
Konieczki” dopuszcza w kwartale U1, w przypadku projektowanych lokali handlowych,
powierzchnię sprzedaży dużo mniejszą - maksymalnie 400 m 2. Zdaniem właściciela takie
ograniczenie blokuje mu rozwój przedsiębiorstwa.
Ustanowienie górnego pułapu powierzchni sprzedaży na wysokości 400 m 2 wynikało
z obowiązującej w momencie uchwalania planu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach
handlowych, która uznawała obiekty mające powyżej 400 m 2 za obiekty
wielkopowierzchniowe, których budowa wymagała specjalnych zezwoleń. Ustawa ta została
jednak w 2008 r. uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niekonstytucyjną i utraciła
ważność.
Funkcjonująca nieruchomość handlowo-usługowa jest zlokalizowana w otoczeniu podobnych
obiektów i oddzielona od zabudowy mieszkaniowej drogą publiczną, w związku z czym
zasadne jest przystąpienie do zmiany planu na obszarze kwartału U1 i dostosowanie jego
zapisów (m. in. poprzez zwiększenie powierzchni sprzedaży do maksymalnie 2000 m 2) do
obowiązującego prawa.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski, po uzyskaniu akceptacji Komisji
udzielił głosu obecnemu na sali obrad wnioskodawcy zmiany planu Panu Józefowi
Gawrylukowi. Pan. J. Gawryluk zwrócił uwagę, że w planie brak jest lokalizacji zabudowy
mieszkalnej a w jednym z jego obiektów są usytuowanie lokale mieszkalne.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt odpowiedziała, że kwestia istniejących tam mieszkań pojawiła się dopiero w tej
chwili. Budynek jest określony jako usługowy, kwestia zatem jakiegoś doprecyzowania
i porozumienia. Sprawa zostanie wyjaśniona przez Wydział.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Konieczki” zwanej „Ełk-Bahrkego.
8) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie” - w wyniku
uchwalenia planu miejscowego na terenie objętym opracowaniem zostanie wprowadzona
funkcja mieszkalna wielorodzinna, dla której ustalone zostały szczegółowe parametry
ograniczające intensywność zabudowy wielorodzinnej przy równoczesnym zachowaniu ładu
przestrzennego. Zapisy planu pozwalają na wypełnienie ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku, w którym obszar objęty
opracowaniem przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
i wielorodzinne o niskiej intensywności oraz usługi towarzyszące (nieuciążliwe),
z uwzględnieniem warunków ekofizjograficznych. Z uwagi na specyficzne położenie w
sąsiedztwie istniejącego osiedla domków jednorodzinnych, ustalenia planu mają na celu
wykształcenie prawidłowych relacji przestrzennych(kubatura budynków i powierzchnia
zabudowy) pomiędzy istniejącą zabudową mieszkalną jednorodzinną, a projektowaną funkcją
mieszkalną wielorodzinną. Wskaźnika zabudowy określony został na 30%, natomiast
wskaźnika biologicznie czynny terenu 40%. Jest zatem jedną z najniższych w naszym

mieście. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w załączeniu do
protokołu.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Tomasz Kłoczko powiedział, że występuje jako reprezentant mieszkańców osiedla,
którzy składają kategoryczny sprzeciw na lokalizację bloków wielorodzinnych i wyrażają
zgodę wyłącznie na domki jednorodzinne. Ludzie, którzy kupili tam działki i wybudowali
swoje domki, nie chcą w pobliżu dużego blokowiska. Prosi o uszanowanie zdania obecnych
mieszkańców tego osiedla.
Radny Robert Klimowicz poprosił radnego Tomasza Kłoczkę, aby przedstawił choć jeden
argument mieszkańców wyjaśniający i uzasadniający ich protest.
Radny Tomasz Kłoczko odpowiedział, że mieszkańcy nie będą na niego głosować, jak
Rada Miasta uchwali proponowany plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt - wyłożony do publicznego wglądu projekt planu został opracowany zgodnie
z polityką przestrzennego rozwoju miasta Ełku, w oparciu o kierunki zagospodarowania
przestrzennego, wyrażone w dokumencie aktualnego studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Ełku; przyjęta w projekcie koncepcja planistyczna
przewiduje rozwój istniejącego osiedla mieszkaniowego w ramach planowanej tkanki
urbanistycznej opartej o zabudowę jednorodzinną oraz wielorodzinną o wysokości
ograniczonej do maksymalnie 3 lub 4 kondygnacji – zadbano przy tym o swoiste
stopniowanie nowej zabudowy w taki sposób, by stworzyć podstawę do ukształtowania
zrównoważonego osiedla mieszkaniowego, którego powstanie będzie warunkowane
obligatoryjnym zapewnieniem zieleni w ramach poszczególnych działek budowlanych
poprzez utrzymanie określonego odsetka minimalnej powierzchni terenu biologicznie
czynnego.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – opracowanie tego planu nie wynika z tego, że się
nie szanuje ludzi. Jest obecnie os. Grunwaldzkie o zabudowie jednorodzinnej, ale to nie znaczy,
że nie będzie tam budowane nic więcej. Mówimy o terenie będącym własnością prywatną.
Zapewnienie zapisami planu swego rodzaju „kołnierza ochronnego” dla tego osiedla jest
pewnego rodzaju kompromisem, który nie spowoduje nadmiernego zagęszczenia zabudowy.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, że argumenty radnego Tomasz Kłoczko są
nieprzekonywujące.
Radny Tomasz Kłoczko powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na problemy z komunikacją,
jakie powstaną przy budowie tak dużego osiedla. Połączenie przez ul. Zamkową już obecnie
jest problemem. Są wąskie chodniki, ludzie chodzą poboczem drogi.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na to co, się
dzieje obok w Gminie. Tylko miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego
obszaru zablokuje nadmierne zapędy inwestora, co do wysokości zabudowy i jej zagęszczenia.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – na pewno problem komunikacji w najbliższych
latach będzie musiał zostać rozwiązany. Zakładamy tam również budowę promenady.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – do planu zgłoszone zostały uwagi,
prośba o ich omówienie i rozstrzygnięcie Prezydenta w tej kwestii.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt – zgłoszone zostały dwie uwagi generalnie dotyczące sprzeciwu lokalizacji
zabudowy wielorodzinnej. Prezydent Miasta proponuje tych uwag nie uwzględnić.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poddał pod głosowanie w pierwszej
kolejności uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie”.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz zwrócił uwagę, że z głosowania przy uwadze
w pkt. 1 powinien się wyłączyć radny Tomasz Kłoczko. Zakaz został zapisany w art. 25a
ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z jego treścią radny nie może brać udziału w
głosowaniu – w radzie ani w komisjach rady – jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania pierwszej wniesionej uwagi reprezentanta
osiedli Grunwaldzkiego Podgrodzie i Bocianie Gniazdo, w głosowaniu wzięło udział 12
radnych (nie głosował radny Tomasz Kłoczko).
W głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”
komisja przyjęła rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta, które odrzuca wniesioną uwagę do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania drugiej wniesionej uwagi, w głosowaniu
wzięło udział 14 radnych.
W głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym”
komisja przyjęła rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta, które odrzuca wniesioną uwagę do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych (w głosowaniu nie brał udziału radny Tomasz
Kłoczko).
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Osiedle
Grunwaldzkie”.
9) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie aktualizacji
Programu Rewitalizacji Ełku.
Wydział Strategii i Rozwoju, na wniosek Powiatu Ełckiego, dokonał zmian w Programie
Rewitalizacji Ełku do roku 2016, przyjętym uchwałą Nr X.112.15 Rady Miasta Ełku
z dn. 29 września 2015 r. Zmiany polegają na wprowadzeniu do Programu nowego projektu
pn. Kompleksowa poprawa estetyki oraz funkcjonalności dróg dojazdowych, parkingów oraz
ciągów komunikacji pieszej wraz z renowacją parku i wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół
nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku (opis projektu – str. 103, plan finansowy - str. 141).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie stwierdził konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmiany. Decyzja
o odstąpieniu od procedury sooś została podana do publicznej wiadomości na okres 14 dni.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku.
Do punktu 5
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz poinformował, że Związek Międzygminny
„Gospodarka Komunalna”, który zapoznał się z założeniami do projektu rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony wystosował protest
do Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami i Ministerstwa Środowiska przeciwko
wprowadzeniu jednolitych zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie
z założeniami do ww. projektu rozporządzenia MŚ. Będzie to nieuzasadniona i zbyt daleko idąca
ingerencja w przyjętą w gminach politykę ochrony środowiska, opartą na istniejącym prawie, w
tym w wypracowane i efektywnie funkcjonujące systemy gospodarowania odpadami
komunalnymi.
W gminach wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”z
siedzibą w Ełku, od 2012 roku z powodzeniem funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych „u źródła” z podziałem na odpady „suche” i „mokre”. Wybór tego systemu
był poprzedzony wieloma analizami przez wszystkie rady gmin i ostatecznie został przez
nie zaakceptowany i wprowadzony w życie.
Chcielibyśmy, by ten protest Rada Miasta poparła swoim stanowiskiem.

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił się o przybliżenie problemu, nie
mamy projektu rozporządzenia.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk powiedział, że
w Departamencie Gospodarki Odpadami
Ministerstwa Środowiska
przystąpiono do
ujednolicenia systemu segregacji odpadów w całej Polsce do roku 2016. W tych założeniach jest
podział co najmniej na 4-5 frakcji w oddzielnych pojemnikach.
Nasz zakład spełnia swoje założenia a segregacja następuje na taśmie. Tutaj wprowadzenie
takiej rozbudowanej selektywnej segregacji wiązałoby się z poniesieniem następnych
wysokich kosztów modernizacyjnych. Prośba zatem o poparcie stanowiska Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Robert Klimowicz spytał czy wiemy już, czy potrafimy
oszacować jaka może być orientacyjna kwota dodatkowych wydatków miasta, gdyby te
przepisy weszły w życie?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – trudno w tej chwili
określić. Zbiórka selektywna a wszystko razem trafiałoby na taśmę.
Radny Krzysztof Wiloch, zaprzeczył i stanowczo powiedział, że ZUO w Siedliskach jest
przygotowane do segregowania wszystkich odpadów i tych zbieranych selektywnie. Trzeba
byłoby tylko przebudować logistykę. Doszły by do tego koszty większej ilości przejazdu
samochodów i zakupy dodatkowych pojemników. Na pewno koszty byłyby znacznie wyższe i
to by obciążyło mieszkańców. Natomiast sam Zakład jest przygotowany do takiego odbioru
śmieci również.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski stwierdził, że naszym mieście
selektywna zbiórka odpadów właściwie nie funkcjonuje. Przyjęty sposób zbiórki odpadów
u źródła z podziałem na suche i mokre nie sprawdza się ze względu brak wyraźnej różnicy
w cenie podziału na suche i mokre. Przed wprowadzeniem t. zw. „rewolucji śmieciowej”
w Centrum Edukacji Ekologicznej szkolono młodzież i dzieci jak segregować śmieci na
poszczególne frakcje. Prawie milion złotych wydano niepotrzebnie gdyż zastosowany sposób
segregacji śmieci nie obliguje mieszkańców do jakiejkolwiek selekcji u źródła. Istniejące już
różne kolorowe pojemniki na śmieci zostały wyrzucone ze względu na nieprzydatność.
Mieszkańcy nie mają żadnej motywacji do tego by śmieci segregować. Takie podejście do
problemu zwiększa koszty jakie trzeba ponieść na segregację śmieci w zakładzie ZUO
w Siedliskach.
Ministerstwo i tak nie odstąpi od segregacji u źródła i związku z tym gmina Miasto Ełk
jak i cały Związek Międzygminny będzie musiał zmienić podejście do segregacji. Im prędzej
dostosujemy się do wymogów Unijnych tym mniejsze będą koszty. Tym szybciej będzie
można przygotowywać naszych mieszkańców do faktycznej a nie wirtualnej segregacji
śmieci.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu stanowiska,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”
i 0 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt stanowiska w sprawie poparcia
stanowiska Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku,
protestującego przeciwko wprowadzeniu jednolitych zasad selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych zgodnie z założeniami do projektu rozporządzenia Ministerstwa Środowiska
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz
kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony.
Do punktu 6
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła informację ze sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach 2015r. - w
załączeniu do protokołu.
Komisja zapoznała się z przedłożoną informacją. Nie wniesiono uwag.

Do punktu 7
Radny Nikodem Kemicer powiedział, że chciałby podziękować za podjęte działania
w kierunku zmiany regulaminu dot. zakazu palenia e-papierosów w autobusach MZK.
Kolejna sprawa – chodzi o budowę os. „Jeziorna Towers”. Dojdą w niedługim czasie nowe
bloki mieszkalne a już jest problem z odprowadzeniem wody deszczowej w ul. Jana Pawła II.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – w budżecie miasta jest planowana budowa
kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe.
Radny Krzysztof Wiloch powiedział, że chciałby podziękować za wykonane oznakowanie
tabliczkami z nazwami ulic i odpowiedź w sprawie „Orlików”.
Natomiast w związku z tym, że do Rady Miasta wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Ełku na
okres od: 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016, prośba o przedłożenie informacji na temat
przeciętnych wynagrodzeń pracowników oraz Zarządu w spółkach, gdzie właścicielem jest
miasto,
Kolejna sprawa - teren Wyspy Zamkowej – czy wiadomo, jakie są dalsze zamierzenia
właściciela posesji w kontekście obiektów zamkowych i budowy drogi?
Radny Robert Klimowicz powiedział, że skoro wszyscy dziękują to ja także chciałbym
podziękować za pomoc w akcji sadzenia drzew na osiedlu Konieczki – nie wiem czy wszyscy
wiedzą, ale na osiedlu z którego jesteśmy z Joanną Porucznik radnymi posadziliśmy 20 sztuk
drzew wiśni piłkowanej (japońskiej). Było to możliwe dzięki wsparciu i życzliwości
Prezydenta, pomocy pracowników Wydziału Mienia Komunalnego - mam tu na myśli Panią
Anetę Nalbach, no i oczywiście pomocy przy sadzeniu drzew Prezydenta Artura Urbańskiego.
Chcielibyśmy zachęcić wszystkich radnych do przeprowadzania podobnych akcji, dlatego
proponuję, aby wspólnie wszyscy radni posadzili wiosną przyszłego roku drzewa - każdy po
jednej sadzonce na swój koszt. Razem przybyłoby w Ełku 23 drzewa. Sadzonki kosztują
około 80 zł - to nie jest duży wydatek. Każdy kupiłby inne drzewo i może posadzilibyśmy je
wzdłuż jednej z ełckich ulic. Przy posadzonych przez nas drzewach można by postawić
tabliczkę z nazwą i podstawowymi informacjami dotyczącymi danego gatunku. Akcję
przeprowadzilibyśmy pod patronatem Prezydenta tworząc swoistą Trasę Zielonej Edukacji (a
przy okazji zostałoby coś po tej radzie).
Druga sprawa poruszona przez radnego Roberta Klimowicza – radny powiedział, że
chciałby zachęcić wszystkich radnych i Prezydenta do przyjęcia jeszcze w tej kadencji
uchwały antysmogowej. Jak wszyscy wiemy, z ubiegłorocznego raportu dotyczącego ochrony
środowiska w Ełku, w naszym mieście wynika, iż przez okres ponad 30 dni przekroczone są
normy zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10. Jest to niezwykle szkodliwy dla zdrowia
pył, którego wdychanie znacznie obniża długość życia. Sejm przyjął ostatnio ustawę, która
daje samorządom konkretne narzędzia do skutecznego dbania o jakość powietrza na swoim
terenie.
Dlatego radny zaproponował, aby w odpowiedniej uchwale:
• Po pierwsze – w przeciągu np. 5 lat od przyjęcia dokumentu doprowadzić do
wyeliminowania z Ełku kotłów węglowych poniżej 4 klasy (czyli niewydolnych i mocno
zanieczyszczających powietrze pieców)
Mamy w Ełku dobry program dofinansowujący wymianę pieców węglowych na
nowocześniejsze. Rozpropagujmy ten program. Zachęćmy właścicieli domków
jednorodzinnych do podłączania się do sieci PEC.
• Po drugie – określić minimalną kaloryczność węgla jaki może być spalany w ełckich
piecach.
Bardziej kaloryczny węgiel jest dużo wydajniejszy, niemniej należałoby stworzyć program
osłonowy, rekompensujący ludziom najuboższym różnice w kosztach ogrzewania lepszym
węglem.

Po trzecie – szczegółowo określić metody i formy kontroli tego, co w ełckich piecach jest
spalane.
Przypomnę, że są takie możliwości prawne, chociażby w oparciu o ustawę o ochronie
środowiska (art. 379 ustawy) i zdaje się ustawę o odpadach - straż miejska z upoważnienia
prezydenta miasta może kontrolować w domach co wrzucane jest do pieca.
• Po czwarte – podjąć działania zmierzające do utworzenia w Ełku (np. w Technoparku)
stacji kontroli powietrza, a może nawet laboratorium do badania popiołu z domowych
pieców.
•

Kolejne sprawy poruszone przez radnego Roberta Klimowicza to:
– braki w oświetleniu na ulicy Słowackiego (mniej więcej przy nr 15, na wysokości
przedszkola) oraz niebezpieczny wyjazd z parkingu wprost na ścieżkę rowerową
umiejscowionym przy wieżowcu stojącym na rogu ulic Piłsudskiego i Mickiewicza.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił się z prośbą o ustawienie
przynajmniej jednego 10-stanowiskowego stojaka dla rowerów przy Urzędzie Miasta.
Należy również wystąpić do wszystkich instytucji użyteczności publicznej, by zaplanowali
oni w swoich budżetach na przyszły rok i postawili na swoich posesjach stojaki na rowery.
Następnie Przewodniczący Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na problem wymuszania
pierwszeństwa przejazdu na rowerzystach. Prośba, by Straż Miejska zwróciła baczniejszą
uwagę na takie incydenty drogowego wymuszania pierwszeństwa przez kierowców
samochodów na rowerzystach poruszających się na drodze rowerowej z pierwszeństwem
przejazdu.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodniczący Komisji
Małgorzata Stachowiak
Wojciech Kwiatkowski

