Protokół nr XI.15
z obrad XI sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 27 października 2015 roku w godzinach
1100 - 1236 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.
W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XI sesję Rady Miasta Ełku.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczy 23 radnych,
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Prezydenta Miasta Tomasza
Andrukiewicza, Starostę Ełckiego Marka Chojnowskiego, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta
Artura Urbańskiego, Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla,
Komendanta PSP w Ełku Marka Markowskiego, Dyrektora Parku Naukowo-Technologicznego
Daniela Kuliga, Prezesa Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halinę Bender, Komendanta Straży Miejskiej
Krzysztofa Skibę, Radcę Prawnego Zbigniewa Rachwalskiego, naczelników wydziałów,
przedstawicieli mediów i wszystkich zebranych.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji - protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń
do protokołu z ostatniej sesji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
stwierdził, że radni przez aklamację przyjęli protokół nr X.15 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski na pisemny wniosek Prezydenta Miasta
proponuje uzupełnić porządek obrad o tematy, następująco w punktach:
 w punkcie 5. o podpunkt 10) z tematem: podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki
opłaty od posiadania psów,
 o punkt 9. z tematem: Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Ełku za rok
szkolny 2014/2015.
Radny Wojciech Kwiatkowski poinformował, że radni w dniu dzisiejszym, na Jego prośbę
otrzymali dodatkowe materiały odnośnie tematu zaproponowanego w punkcie 6. W związku z tym, że
radni nie byli w stanie z tym dokumentem zapoznać się, radny zgłasza formalny wniosek o zdjęcie z
porządku obrad punktu 6. z tematem - przyjęcie 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. Zdaniem radnego temat powinien wrócić do Komisji Mienia Komunalnego, Prawa
i Porządku w celu przeanalizowania.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że radni otrzymali w odpowiednim
czasie projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem. Dodatkowe materiały, o których mówi radny
Kwiatkowski nie wnoszą nic nowego. Prezydent zaproponował, aby temat z punktem 6. pozostał
w porządku obrad.
Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek
przez radnego W. Kwiatkowskiego o zdjęcie z porządku obrad punktu 6. z tematem - przyjęcie
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. .
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 11 radnych, „przeciw” – 8, „wstrzymujących” – 4.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 11 głosami „za” – radni wniosek przyjęli.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie
porządek, z uwzględnieniem wniosków, wyżej zacytowanych: 23 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach „wstrzym.” - jednomyślnie „za”
radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr IX.15 z sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
3) przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy Samorządu miasta Ełku z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016,
4) zmieniany uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu powołania
członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego w Ełku,
5) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr X.117.15 Rady Miasta Ełku z dnia
29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników,
6) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa WarmińskoMazurskiego w Brukseli w 2015 roku,
7) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Konieczki”
zwanej „Ełk-Bahrkego”,
8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Osiedle
Grunwaldzkie”,
9) aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku do 2016 roku,
10) określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych miasta Ełku.
7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępców prezydenta, sekretarza
miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających
oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta,
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Ełku za rok szkolny 2014/2015.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 28 września 2015 r.
do dnia 23 października 2015 r., w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w uzupełnieniu informacji, którą radni otrzymali na
piśmie przedstawił działania jakie były dokonywane w ostatnim okresie międzysesyjnym, między
innymi poinformował:
 30 września 2015 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku odbyła się uroczysta inauguracja
roku szkolnego 2015/2016 w Gimnazjum Sportowym. W wydarzeniu wzięli udział m.in.
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nauczyciele i uczniowie szkoły, przedstawiciele ełckiego samorządu oraz znani sportowcy. Od
nowego roku szkolnego naukę w Gimnazjum rozpoczęło 52 uczniów w dwóch klasach
pierwszych: klasa I F – o profilu siatkówka (27 uczniów) oraz klasa I N – o profilu piłka nożna
(25 uczniów).
1 października w ZSS w Ełku odbył się Piknik senioralny pn. „Sport łączy pokolenia". Był to
dzień spotkań, integracji oraz zabaw sportowo-rekreacyjnych, poświęcony promowaniu dialogu
i solidarności międzypokoleniowej oraz upowszechnianiu tej idei wśród mieszkańców Ełku.
Zakończyły się prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej.
W ramach inwestycji powstało m.in. czterowlotowe skrzyżowanie, sygnalizacja świetlna, ścieżki
rowerowe oraz miejsca postojowe. Wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
w Ełku, a łączny koszt inwestycji - 2.009.692,31 zł.
W ramach ,,Międzynarodowych Polsko - Ukraińskich Warsztatów Edukacyjnych EŁK – 2015",
od 28 września do 11 listopada 2015 r. w Ełku przebywała 20 – osobowa grupa młodzieży
z ukraińskiej Odessy. Międzynarodowe warsztaty realizowane w Ełku są częścią rządowego
programu polsko - ukraińskiej wymiany młodzieży, nadzorowanego przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP oraz Narodowe Centrum Kultury.
10 października 2015 r. odbyło się Regionalne Święto Miodu. Po raz pierwszy miodne święto
odbyło się w Centrum Edukacji Ekologicznej. Tradycyjnie wydarzenie było okazją do spotkania
dla wszystkich miłośników pszczelarstwa i zaprezentowania jednego z najcenniejszych bogactw
naszego regionu, czyli różnych gatunków miodu. W programie zaplanowano między innymi:
kiermasz miodów i produktów pszczelarskich, konkursy na najlepszy miód oraz ciasto z miodem.
Wstęp był bezpłatny.
Miasto Ełk otrzymało dofinansowanie w wysokości 14 270 zł na zakup książek do bibliotek
szkolnych w ramach rządowego programu wspierania promocji czytelnictwa wśród dzieci i
młodzieży – „Książki naszych marzeń" w 2015 r.
15 października 2015 roku odbyło się III Forum Onkologiczne. Podczas spotkania poruszone
zostały m.in. tematy profilaktyki raka piersi i istocie samobadania piersi, a także raka szyjki
macicy i znaczeniu regularnych badań cytologicznych we wczesnym wykrywaniu nowotworów.
Swoimi doświadczeniami i emocjami związanymi z przebiegiem choroby podzieliły się także
panie z ełckiego stowarzyszenia „Amazonki".
15 października 2015 roku odbyły się obchody Miejskiego i Wojewódzkiego Dnia Edukacji
Narodowej w Urzędzie Miasta Ełku oraz Ełckim Centrum Kultury. Tradycją obchodów jest to, że
miejski samorząd wręcza nagrody najbardziej zasłużonym pracownikom oświaty.
20 października 2015 r. Prezydent Ełku, wręczył dotacje na realizację zadań z zakresu rozwoju
sportu w Ełku. W spotkaniu, które odbyło się, w Urzędzie Miasta, uczestniczyli przedstawiciele
5 ełckich klubów. Dotację celową z budżetu miasta Ełku mogły otrzymać kluby sportowe,
prowadzące działalność sportową na terenie miasta Ełku, niedziałające w celu osiągnięcia zysku,
które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach
zespołowych i indywidualnych. Na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu (w ramach
dotacji) w 2015 r. przeznaczono 70.000 zł.
12 października we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala na której miasto Ełk po raz kolejny
otrzymało certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji". Ponadto z okazji 25-lecia samorządności
w Polsce Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała wybranym uczestnikom
Programu „Samorządowy Lider Edukacji", wyróżnienia nadzwyczajne - Laury 25-lecia „Złoty
Kaganek Wolności", ustanowione specjalnie z okazji rocznicy pierwszych wolnych wyborów
samorządowych. Prezydentowi Ełku jako jednemu z sześciu przedstawicieli samorządowych w
Polsce przyznano wyróżnienie nadzwyczajne: Laur 25-lecia „Złoty Kaganek Wolności".
W ramach inwestycji przebudowano ul. Piłsudskiego oraz wykonano prawoskręt
z ul. Mickiewicza który upłynnił ruch w tym obszarze miasta. Ułożono nowy krawężnik
kamienny. Wykonano nową nawierzchnię chodników i parkingów, a także ścieżkę rowerową od
ul. Mickiewicza do ul. Toruńskiej. Częściowo pojawił się także nowy asfalt. Prace rozpoczęły się
pod koniec kwietnia 2015 r., natomiast zakończenie inwestycji nastąpiło 16 października.
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Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. Koszt całkowity
inwestycji to ok 2,3 mln zł.
 21 października 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PEC.
 23 października 2015 roku w Drawsku Pomorskim odbyło się posiedzenie Zarządu Związku
Miast Polskich.
Zestawienie postępowań realizowanych od 29 września 2015 r.:
- Budowa placów zabaw w ramach inicjatywy lokalnej - Miejskie Przedszkole Perełka
i Niezapominajka w Ełku
- Przebudowa schodów terenowych pomiędzy ul. Pułaskiego i ul. Wojska Polskiego w Ełku.
- Remont nawierzchni na ul. Towarowej w Ełku
- Wykonanie remontu pomieszczeń szkolnych i korytarzy w budynkach szkoły przy ul. Koszykowej 1
w Ełku - roboty elektryczne (uzupełnienie).
Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
- Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6a w Ełku.
- Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ełku i utrzymywanie ich w schronisku dla
bezdomnych zwierząt.
- Remont krawężnika oraz nawierzchni chodników i zjazdów na ul. Krakowskiej, Kraszewskiego i
Traugutta w Ełku.
Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
- Budowa nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny osiedla Jeziorna w Ełku - etap I
wraz z regulacją studni kanalizacji deszczowej w ul. Baranki w Ełku
- Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. E. Orzeszkowej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do
ul. Armii Krajowej w Ełku.
Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
- Dostawa sprzętu komputerowego dla UM Ełk w roku 2015
- Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą alzheimera i innymi
zaburzeniami psychicznymi.
- Budowa miejsc postojowych przy ulicy Jana Brzechwy w Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do wiadomości
sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20152027, w załączeniu do protokołu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt. W imieniu Prezydenta Miasta wniósł
o przyjęcie uchwały
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zmiany:
I. 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)
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2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 2 390 886 zł, w tym:
- 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),
- 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:
1) 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).
2) 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).
3) 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.
4) 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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
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> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI.118.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2015– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do protokołu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt. Poinformował, że radni otrzymali trzy
autopoprawki do zmian w budżecie, które omówił. Projekt uchwały szczegółowo omawiano w
poszczególnych komisjach. W imieniu Prezydenta Miasta wniósł o przyjęcie uchwały
Proponowane zmiany budżetu 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, 4170wydatki 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.
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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 plażowej
dział 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 5180 zł.
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.
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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;
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- 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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI.119.15 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku Marek Markowski w imieniu swoim
oraz Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie podziękował za przekazane
środki finansowe na rzecz KP PSP w Ełku.
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3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy Samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) corocznie przyjmuje uchwałę
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu miasta Ełku z sektorem
pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego.
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 Miastaw 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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI.120.15 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy Samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego w roku 2016,
w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie zmieniany uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w sprawie
określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku Publicznego
w Ełku, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
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Uzasadnienie
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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI.121.15 w sprawie zmieniany uchwały Nr XXXVI.347.2013 Rady Miasta Ełku w
sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku
Publicznego w Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr X.117.15
Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników, w załączeniu do
protokołu.
Uzasadnienie
Przedmiotem niniejszego projektu uchwały jest sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej
w uchwale Nr X.117.15 Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników.
W treści tego aktu w § 1 ust. 2 pkt 7 wpisano nazwisko rodowe Makomaska, a powinno być
wpisane obecnie używane Bielska.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski odczytał i poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI.122.15 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr X.117.15
Rady Miasta Ełku z dnia 29 września 2015 r. w sprawie wyboru ławników ,w załączeniu do
protokołu.
* * *
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6) 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, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymujących”- 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI.123.15 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, w załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Ełk-Konieczki” zwanej „Ełk-Bahrkego”, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
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 Józef Gawryluk, właściciel działek nr 1244/18 i 1244/19,
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 m2. Zdaniem właściciela takie ograniczenie blokuje mu
rozwój przedsiębiorstwa.
Ustanowienie górnego pułapu powierzchni sprzedaży na wysokości 400 m2 wynikało z obowiązującej
w momencie uchwalania planu ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, która
uznawała obiekty mające powyżej 400 m2 za obiekty wielkopowierzchniowe, których budowa
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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 m2) do obowiązującego prawa.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr X.124.15 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Ełk-Konieczki” zwanej „Ełk-Bahrkego”, w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
„Ełk – Osiedle Grunwaldzkie”, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
omawiany był w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie podjęcia uchwały
Na podstawie uchwały nr XXXIV.330.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku, w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk Osiedle Grunwaldzkie” zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) i w związku z art. 18 ust. 2, pkt 5
i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wszczęta została procedura planistyczna.
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 uwarunkowań ekofizjograficznych.
Ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełk,
uchwalonego uchwałą nr XVIII/170/2000 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2000 roku
z późniejszymi zmianami, dla terenu objętego uchwałą w sprawie opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „EŁK – OSIEDLE GRUNWALDZKIE”:
„Teren Do-1 – objęty jest Ogólnymi działaniami w polityce przestrzennej miasta:
 utrzymanie istniejących zasobów w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym;
 możliwość uzupełnienia, odbudowy, przebudowy obiektów z uwzględnieniem obowiązku
nawiązywania nowej zabudowy i zagospodarowania terenów do zagospodarowania
już istniejącego, a także uwzględniania charakteru głównej strefy, w której działania te są
podejmowane;
 rozwój nowych form handlu w kierunku realizacji obiektów handlowych
wielkopowierzchniowych i sieciowych.”
„Teren Ds-9 - teren przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne
o niskiej intensywności oraz usługi towarzyszące (nieuciążliwe) z uwzględnieniem uwarunkowań
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ekofizjograficznych. Szczegółowe warunki zagospodarowania tego terenu winien ustalać miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego.”
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.
Ponadto plan reguluje parametry zabudowy jednorodzinnej istniejącego Osiedla Grunwaldzkiego, co
ma na celu uporządkowanie istniejącej zabudowy i ułatwienie realizacji nowej.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
W dyskusji głos zabrali:
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 mieszkańców tego osiedla.
Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu obecnemu na sali obrad Panu J. Kozikowskiemu,
który wypowiedział się przeciw proponowanej zabudowie wielorodzinnej. Zaapelował do radnych o
nie przyjmowanie planu w wersji zaproponowanej.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że zaproponowany plan do
uchwalenia jest poprzedzony wielokrotnymi spotkaniami z mieszkańcami osiedla. Opracowanie tego
planu nie wynika z tego, że się nie szanuje ludzi. Obecnie os. Grunwaldzkie ma zabudowę
jednorodzinną, ale to nie znaczy, że nie będzie tam budowane nic więcej. Mówimy o terenie będącym
własnością prywatną. W chwili obecnej to osiedle nie ma planu. Proponowane zapewnienie zapisami
planu swego rodzaju „kołnierza ochronnego” dla tego osiedla jest pewnego rodzaju kompromisem,
który nie spowoduje nadmiernego zagęszczenia zabudowy.
Radny Wojciech Kwiatkowski poinformował, że uchwalając ten plan zobowiązujemy się do
wykonania na własny koszt infrastrukturty, polegającej na realizacji nowych lub modernizacji
istniejących:
1) sieci wodociągowych;
2) sieci kanalizacji sanitarnej;
3) sieci kanalizacji deszczowej;
4) urządzeń oświetlenia dróg i miejsc publicznych;
5) dróg gminnych.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że przedłożony projekt
szczegółowo omawiany był na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku. Radni
nie kwestionowali zgodności zapisów planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zgodność zapisów planu ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku; 21 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw” i 1 głosie wstrzym. radni stwierdzili o przyjęciu zgodności zapisów planu ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że zgodnie z przedłożoną informacją
przez Prezydenta Miasta, do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk –
Osiedle Grunwaldzkie” na etapie wyłożenia, które odbyło się w dniach od 24.07.2015 r.
do 24.08.2015 r. oraz obligatoryjnym terminie składania uwag tj. do dnia 7.09.2015 r. zostały
wniesione dwie uwagi.
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Przewodniczący Rady Miasta zaproponował, aby przegłosować wniesione uwagi do
wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Ełk – Osiedle Grunwaldzkie”, kolejno:
Uwaga z dnia 14.08.2015 r. wniesiona przez reprezentanta osiedli Grunwaldzkiego Podgrodzie
i Bocianie Gniazdo
1.Treść uwagi: „Mieszkańcy osiedli Grunwaldzkiego, Podgrodzie i Bocianie Gniazdo składają
kategoryczny sprzeciw na realizację bloków wielorodzinnych i wyrażają zgodę wyłącznie na domki
jednorodzinne.”
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie nie uwzględnienie
uwagi.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania:
„za nie uwzględnieniem uwagi” – 17 radnych, „przeciw” – 4,
„wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 17 głosami „za” radni nie uwzględnili wyżej
zacytowanej uwagi.
Uwaga z dnia 24.08.2015 r.
2. Treść uwagi: „Planowana budowa kompleksu budynków wielorodzinnych na terenie osiedla
„Podgrodzie” spowoduje nadmierne obciążenie dla środowiska, jak również będzie godziła w ochronę
prowadzonego przeze mnie ekologicznemu gospodarstwu rolnemu.
Kategoryczny sprzeciw na realizację zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej”
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie nie uwzględnienie
uwagi.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania:
„za nie uwzględnieniem uwagi” – 16 radnych, „przeciw” – 2,
„wstrzymujących” – 4.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 16 głosami „za” radni nie uwzględnili wyżej
zacytowanej uwagi.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 18 radnych, „przeciw” – 2, „wstrzymujących”- 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 18 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI.125.15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zwanego „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie”, w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecny
radny Tomasz Przekop.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku do 2016 roku, w załączeniu do
protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały analizowano
i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
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).
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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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI.126.15 w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku do 2016 roku,
w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecny radny T. Przekop.
***
10) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, w załączeniu
do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
W związku z informacją uzyskaną w dniu 21.10.2015 roku w trakcie rozmowy telefonicznej
z przedstawicielem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie przedkładam kolejny
projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Zgodnie z sugestią Kolegianta uchwała została uzupełniona o tekst „Wprowadza się opłatę od
posiadania psów”. Zapis taki jest konieczny, aby uchwała Rady Miasta była zgodna z obowiązującą
ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. W uprzednio złożonym projekcie uchwały ( z dnia
16.09.2015 r.) istniał § 1 w pełnym brzmieniu, natomiast usunięcie tego fragmentu w momencie
uchwalania spowodowało wystąpienie niezgodności z aktualnymi przepisami prawa.
Nie podjęcie kolejnej – poprawionej wersji uchwały – spowoduje stwierdzenie nieważności
uchwały nr X.105.15 z dnia 29 września 2015 r. i zarazem wygaśnięcie obowiązku wnoszenia opłaty
w kolejnym roku budżetowym, co będzie skutkowało uszczupleniem dochodów budżetu Miasta Ełku
o ok. 70 000,00 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 2, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XI.127.15 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
w załączeniu do protokołu.
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Pkt 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych miasta Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że radni otrzymali
informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Miasta Ełku. Informacja z
analizy stanowi załącznik do protokołu. Jednocześnie poinformował, że do Przewodniczącego Rady
Miasta wpłynęła analiza złożonych oświadczeń majątkowych dokonana przez Urząd Skarbowy w
Ełku. Zainteresowani radni mogą zapoznać się z nią w Biurze Rady Miasta.
Pkt 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępców prezydenta, sekretarza
miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz
osób wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta.
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępców prezydenta, sekretarza
miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz
osób wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
Pkt. 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Ełku za rok szkolny
2014/2015.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił stan realizacji zadań oświatowych Gminy
Miasta Ełku na rok szkolny 2014/2015, zgodnie z załączoną informacją stanowiąca załącznik do
protokołu.
Radni nie podjęli dyskusji i nie wnieśli zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji
zadań oświatowych Gminy Miasta Ełku na rok szkolny 2014/2015.
Pkt. 9. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 10. Oświadczenia i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu obecnemu na sali obrad Panu R. Jurkowskiemu,
który poinformował, że Andrzej Maciejewski z Komitetu Wyborczego „Kukiz 15” został posłem z
naszego regionu. Planuje on otworzyć biuro poselskie w Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu Panu B. Cieślukowskiemu, który w imieniu
Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Ełku wyraził słowa uznania i podziękowania
Prezydentowi Miasta i całej Radzie Miasta za okazywane wsparcie.
Następnie Pan B. Cieślukowski odczytał wniosek o nadanie imienia „Honorowego Dawcy Krwi”
określonemu obiektowi infrastruktury drogowej – rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulic:
J. Kilińskiego i Pięknej w Ełku, który złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miasta.
Pkt 11. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady XI sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2015 roku o godz. 1236
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska
Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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