Protokół nr XII.15
z obrad XII sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 24 listopada 2015 roku w godzinach 1100
- 1157 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 XII sesję Rady Miasta Ełku.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczy 22 radnych,
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
W sesji nie uczestniczy radny Krzysztof Wiloch.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Senatora Rzeczypospolitej Polskiej
Małgorzatę Kopiczko, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Maciejewskiego, Prezydenta
Miasta Tomasza Andrukiewicza, Starostę Ełckiego Marka Chojnowskiego, Pierwszego Zastępcę
Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego, Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Skarbnika Miasta
Jarosława Wróbla, prezesów miejskich spółek, 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 XI.15 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do zaproponowanego
porządku obrad.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek: 22 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 XI.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) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2016 r.,
4) określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie
podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego
oraz deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego,
5) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – osiedle
Jeziorna”, uchwalonego uchwałą nr XXVIII.251.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 stycznia 2013
r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Ełk – osiedle Jeziorna”,
6) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk –
Matejki II”,
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7) opłaty targowej,
8) podjęcia przez Miasto Ełk wieloletniej inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnościekowej aglomeracji Ełk II” i upoważnienia beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie
inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020,
9) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
6. 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.
7. Prezentacja projektu budżetu miasta na 2016 rok.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Oświadczenia i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 26 października 2015
r. do dnia 20 listopada 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:
 28 października 2015 r. w Urzędzie Miasta rozpoczęła się kontrola Regionalnej Izby
Obrachunkowej,
 2 listopada 2015 r. firma SETUP rozpoczęła działalność w Parku Naukowo-Technologicznym.
Obecnie przedsiębiorstwo działa w zakresie wdrażania zaawansowanych rozwiązań
informatycznych COMARCH. Misją firmy SETUP jest zaspokajanie potrzeb Klientów w zakresie
informatycznego wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstw, dzięki któremu można czerpać
wymierne korzyści ekonomiczne. Klientami firmy są przede wszystkim małe i średnie
przedsiębiorstwa handlowe i produkcyjne, a także urzędy i jednostki służby zdrowia.
 7 listopada 2015 roku w Stoczku Klasztornym odbyła się uroczysta gala w Bazylice Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny, na której Prezydent Miasta odebrał Nagrodę Regionalną im. Michała
Lengowskiego, przyznawaną przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana" za wybitne osiągnięcia
w pracy na rzecz Warmii, Mazur i Powiśla – inspirowanej wartościami chrześcijańskimi
i patriotyzmem.
 13 listopada 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego.
 16 listopada 2015 r. został poświęcony i oficjalnie udostępniony mieszkańcom Ełku Cmentarz
komunalny nr 3 w Bartoszach. Administratorem obiektu jest Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Ełku. W pierwszym etapie przygotowano teren do pochówków o powierzchni
1,5 ha, na którym udostępniono łącznie 5 tys. miejsc grzebalnych, w tym 60 miejsc w
kolumbariach. Docelowo cmentarz może zostać powiększony do 18 ha. Powierzchnia cmentarza
wynosi ok. 22 tys. m2. Koszt wykonania inwestycji to kwota prawie 4,8 mln zł.
 17 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami miasta Alytus w sprawie
realizacji projektów.
 19 listopada 2015 roku odbyła się otwarta debata obywatelska "Radni bliżej mieszkańców".
20 listopada 2015 roku w Śremie odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich.
 21 listopada 2015 roku nastąpiło otwarcie przez Prezydenta Miasta Ełku V Ełckiego Przeglądu
Kapel Amatorskich EPKA, oraz wręczenie nagród zwycięzcom.
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 Z okazji obchodów 20. Polskiego Dnia Jakości Urząd Miasta Ełku otrzymał wyróżnienie z tytułu
promowania międzynarodowych standardów jakości. Jest to wyróżnienie przyznane za całokształt
wieloletnich działań w zakresie zarządzania systemem jakości nie tylko w urzędzie, ale również w
całym mieście, co staje się gwarantem świadczenia najwyższej jakości usług w różnych
dziedzinach i płaszczyznach. Statuetka została przyznana przez Polskie Centrum Badań i
Certyfikacji S. A. w Warszawie.
 Miasto przystąpiło do wykonania dokumentacji projektowej na wymianę słupów, linii kablowych
i napowietrznych, opraw oświetleniowych oraz budowy nowych brakujących punktów oświetlenia
ulicznego. Przewidywany termin wykonania projektu to 20 grudnia 2015 r., natomiast koszt
projektu wyniesie 41 820 zł.
Ulice objęte projektem:
 Wawelska, Orzeszkowej, Małeckich, 3 Maja, Kościuszki, Gdańska, Chopina - wymiana
słupów, opraw i linii kablowych.
 Sikorskiego, Kolejowa, Targowa – wymiana słupów, opraw i linii napowietrznych na
kablowe.
 Moniuszki, Konopnickiej, Świackiego Sępa i Gizewiusza – wymiana słupów i linii
kablowych.
 Grajewska - wymiana słupów, opraw i linii kablowych.
 Przemysłowa i Suwalska – wymiana opraw.
 Słoneczna, Baczyńskiego – budowa nowych linii oświetleniowych.
 W październiku odbyły się jesienne nasadzenia drzew i krzewów na terenie Ełku. W różnych
częściach miasta pojawiły się nowe sadzonki 812 krzewów i 182 drzew, m.in. kasztanowce, dęby,
lipy, klony i modrzewie. W tym roku rozdysponowanych zostało niemal tysiąc sadzonek, które
zagospodarowane zostały w okolicy:
o promenady przy ulicy Nadjeziornej,
o Placu Jana Pawła II - przy rzece,
o wzdłuż ul. Tuwima
o wzdłuż ul. Kochanowskiego
o wzdłuż ul. Kajki
o na terenie podwórka komunalnego przy ul. Sikorskiego
o na terenie podwórka komunalnego przy ul Sucharskiego
W celu zabezpieczenia terenów komunalnych mieszczących się przy ul. Dąbrowskiego 10
i ul. Pięknej 2 przed nieprawidłowym parkowaniem samochodów na terenach zielonych, posadzone
zostały sadzonki krzewów.
Natomiast z inicjatywy jednego z ełckich stowarzyszeń na terenie osiedla Konieczki posadzonych
zostało dwadzieścia sadzonek wiśni ozdobnej.
Całkowity koszt jesiennych nasadzeń drzew i krzewów w tym roku wyniósł ok. 38 tys. zł.
 Kolejne inwestycje drogowe na oś. Zatorze. Rozpoczął się remont krawężnika oraz nawierzchni
chodników i zjazdów na ulicach Krakowskiej, Kraszewskiego i Traugutta w Ełku. Prace zakończą
się 5 grudnia 2015 r. W ramach rozstrzygniętego przetargu, wykonawcą inwestycji została firma
Zakład Usługowo-Remontowo-Budowlany „DROGBUD" w Ełku. Prace rozpoczęły się 2
listopada 2015 r. Całkowity koszt inwestycji to 234 500 zł. Przewidywany termin zakończenia
prac to 5 grudnia 2015 r.
 Koniec prac na ul. Towarowej. Prace były prowadzone na odcinku od torów kolejowych do bramy
cmentarza komunalnego nr 2 (140m). Wykonano m.in. nową nawierzchnię asfaltową oraz
wyregulowano studzienki kanalizacyjne. Dodatkowo poprawiono również oświetlenie, co
przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa pieszych. Inwestycja zakończyła się 30 października
2015 r. Koszt tych prac to kwota 113 277 zł.


Miasto wspomoże chorych na Alzheimera. Na adaptację budynku przy ul. Kościuszki 28 B na
potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) dla osób z chorobą Alzheimera i innymi
zaburzeniami psychicznymi, miasto Ełk pozyskało 2 mln dotacji z budżetu państwa. Planowany
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remont budynku rozpocznie się jeszcze w listopadzie bieżącego roku. Koszt inwestycji to kwota
prawie 1,4 mln zł. Po zakończeniu prac remontowych ŚDS będzie dysponował 42 miejscami. Dla
osób z chorobą Alzheimera (w I i II stadium choroby) przeznaczonych zostanie 19 miejsc. Tyle
samo będzie dostępnych dla osób z innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym dotkniętych
autyzmem. Natomiast w przypadku czterech pozostałych miejsc będzie istniała możliwość
zapewnienia całodobowej opieki. Pozostała część pozyskanej dotacji zostanie przeznaczona na
wyposażenie budynku oraz wykonanie szybu windy oraz zakup i montaż dźwigu windowego.
 Prezydent Ełku powierzył Pani Dorocie Szczawińskiej, pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 im. I. Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku na okres od 10 listopada 2015 r. do
31 sierpnia 2016 r. Dotychczasowa dyrektor Pani Małgorzata Kopiczko złożyła rezygnację
w związku ze sprawowaniem mandatu Senatora RP.
 Dobiegł do końca remont w sali gimnastycznej i budynkach Gimnazjum nr 2 na ul. Koszykowej w
Ełku. Prace polegały m.in. na wymianie okien i drzwi, remoncie ścian i podłóg we wszystkich
budynkach oraz wyposażeniu pomieszczeń. Wykonano też wentylację w sali gimnastycznej.
Łączny koszt prac to ok. 710 tys. zł.
 28 listopada 2015 r. zostanie otwarte sztuczne lodowisko przy stadionie miejskim.
 Rozpoczęły się prace nad opracowaniem dokumentu „Polityka Oświatowa Samorządu
Terytorialnego na lata 2016-2023", który ma za zadanie wskazać kierunek rozwoju oświaty
w Ełku i powiecie ełckim. Wszystkim, tym którym zależy na wychowaniu, nauczaniu
i kształtowaniu postaw społecznych, etycznych młodego pokolenia znajdą dla siebie miejsce
w realizacji tego przedsięwzięcia. W ramach prac nad opracowywaniem dokumentu POST,
w Ełku odbywają się regularne spotkania środowiskowe, podczas których wszyscy zainteresowani
rozwojem oświaty w naszym mieście i powiecie ełckim mają możliwość wypowiedzenia się
i przekazania własnych spostrzeżeń na temat oświaty.
 Zestawienie postępowań realizowanych od 27 października 2015 r., na które zawarto umowę:
- Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6a w Ełku.
- Budowa nowego kolektora deszczowego odwadniającego tereny osiedla Jeziorna w Ełku - etap I
wraz z regulacją studni kanalizacji deszczowej w ul. Baranki 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.
- Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z chorobą alzheimera i innymi
zaburzeniami psychicznymi.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
- Budowa miejsc postojowych przy ulicy Jana Brzechwy w Ełku.
- Dostawa elementów Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Ełku.
 Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
- Dostawa sprzętu komputerowego dla UM Ełk w roku 2015.
- Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Miasto Ełk
- Zaprojektowanie i wybudowanie przyłącza teletechnicznego do budynku przy ul. Kościuszki 28B
- Budowa dwóch siłowni terenowych w Ełku.
- Modernizacja oświetlenia ul. Piłsudskiego w Ełku.
- Przebudowa nawierzchni ul. Piłsudskiego w Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do wiadomości
sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski udzielił głosu obecnym na sali obrad
parlamentarzystom.
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kopiczko poinformował o pracy w Senacie RP,
podziękowała za zaproszenie, wyrażone zaufanie i zapewniła o dalszej współpracy. Poinformowała, że
Biuro Senatora Małgorzaty Kopiczko będzie mieściło się przy ulicy Małeckich 3 w Ełku.
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Maciejewski - jako Przewodniczący
sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zapewnił, że sprawy samorządów
lokalnych nie są mu obce. Wyraził wolę współpracy. Poinformował, że zamierza w Ełku otworzyć
Biuro Posła Andrzeja Maciejewskiego. Przedstawił asystenta biura w Ełku Pana Roberta
Jurkowskiego.
Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20152027, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały wraz z zaproponowanymi
zmianami w budżecie. Poinformował, że radni otrzymali trzy autopoprawki do zmian w budżecie,
zawarte w pismach, które stanowią załącznik do protokołu. Projekt uchwały wraz ze zmianami
budżetu miasta szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o przyjęcie uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zmiany:
1. Zwiększa się dochody w 2015 r. o kwotę 471 564 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 71 564 zł (odszkodowanie PNT w Ełku – dział 730 rozdział
73006 § 0970 - 1 101 zł, wpływy z opłaty targowej – dział 756 rozdział 75615 § 0430 - 10 000 zł,
dotacja z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85295
§ 2030 – 60 463 zł),
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 400 000 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania
zlecone – 851 rozdział 85141 § 6310 – 400 000 zł),
2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 408 101 zł, w tym:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 99 zł (zwiększenie wydatków na:
wynagrodzenia dla administratora targowiska – dział 900 rozdział 90295 § 4300 – 7 000 zł, zmniejsza
się wydatki w Parku Naukowo – Technologicznym – dział 730, rozdział 73006 o kwotę 7 099 zł),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 408 200 zł (zakup ambulansu medycznego dla Sp. „Pro Medica” w Ełku – dział 851 rozdział 85141 § 6060 – 400 000 zł, zakupy inwestycyjne w Parku
Naukowo – Technologicznym – dział 730, rozdział 73006 – 8 200 zł),
3. Zmniejsza się przychody budżetu 2015 o kwotę 63 463 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 14 131 632 zł
II. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2016 dotyczą wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego –
wieloletniego pn. „ Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych – projekt” – dział 926 rozdział
92695, w tym: w roku 2016 r. – 150 000 zł.
III. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:
Wpisuje się przedsięwzięcie: „Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych – projekt” – dział
926 rozdział, na lata 2015 – 2016 na łączną kwotę 200 000 zł.
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.
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> 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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XII.128.15 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.
Zaproponowane zmiany do budżetu omawiane były na poszczególnych komisjach.
Proponowane zmiany budżetu obejmują:
I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii i
Rozwoju:
Zmiany w planie finansowym Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku – dział 730 rozdział 73006
1. W związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzenie mienia w postaci zalania sufitu
i ściany, zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 101 zł, w tym:
§ 4210 wydatków, w celu zakupu materiałów potrzebnych do naprawienia szkody.
2. Przeniesienie środków z § 4260 – zakup energii do § 6060 – zakupy inwestycyjne – zakup
stomachera, który potrzebny jest do właściwego uruchomienia laboratorium.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
1. „Przebudowa ul. Kilińskiego” dział 600, rozdział 60016 § 6050
Zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 5 000 PLN
2. „Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych – projekt” dział 926, rozdział 92695
§ 6050
Wprowadzenie do planu inwestycji wieloletnich zadania polegającego na wykonaniu projektu hali
sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych i przeznaczenie na ten cel ogólnej kwoty 155 000
PLN, w tym w roku 2015 5 000 PLN z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji budowy hali, w roku
2016 150 000 PLN z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjnego:
Utworzenie nowego paragrafu w dziale 754 rozdział 75414 § 4170 oraz przesunięcie środków
w kwocie 200 zł z § 4300. Przeniesienie wynika z konieczności sfinansowania wynagrodzenia
za zrealizowaną usługę przeprowadzenia specjalistycznego szkolenia z formacją obrony cywilnej
przez osobę fizyczną.
IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia
Komunalnego:
W związku z przewidywanym większym wykonaniem wpływów z opłat targowych zwiększa się w
budżecie: dochody o kwotę 10 000 zł: dział 756 rozdz. 75615 par. 0430 oraz wydatki o kwotę 7 000
zł: dział 900 rozdz. 90095 par. 4300 na wypłatę wynagrodzenia dla administratora targowiska zgodnie
z zawartą umową.

6

V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:
Zmiany w planie finansowym wydatków na 2015 rok podyktowane są analizą wykonanych
wydatków, braków oraz nadwyżek środków w planach finansowych jednostek oświatowych. Na
wnioski Dyrektorów szkół i przedszkoli dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami (80101,
80103, 80104,80110, 80120, 80148, 80149, 80150, 85401, 80146, 80195) i paragrafami wydatkowymi
zwiększając i zmniejszając plan finansowy wydatków w poszczególnych rozdziałach w następującym
zakresie:
W rozdziale 80104 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 171.098 zł;
W rozdziale 80101 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 388.150 zł
W rozdziale 80103 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 166.989 zł;
W rozdziale 80110 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 84.873 zł;
W rozdziale 80120 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 40.000 zł;
W rozdziale 80148 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 5.690 zł;
W rozdziale 80149 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 257.829 zł;
W rozdziale 80150 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 306.806 zł;
W rozdziale 85401 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 8.193 zł;
W rozdziale 80146 przenosi się pomiędzy paragrafami kwotę 5.000 zł;
W rozdziale 80195 z większa się plan wydatków o kwotę 125.000 zł.
Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 801 i rozdziale 85401 ogółem na kwotę 777.314 zł
i nie powodują zmian w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ogólnego budżetu Gminy Miasta Ełk
na 2015 rok.
W Dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi finansowanych w
2015 roku zmiany w zakresie:
Rozdział 80101 – w Zespole Szkół Samorządowych – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 41.000
zł z tytułu zwiększonych wpływów z usług za żywienie z przeznaczeniem na zakup środków żywności
i zakup materiałów.
Rozdział 80110 – w Gimnazjum nr 2 – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3.000 zł z tytułu
zwiększonych dochodów z najmu i dzierżawy z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
oraz zakup usług pozostałych.
Rozdział 80110 – w Gimnazjum nr 3 – zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2.200 zł z tytułu
wpływu z różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
VI) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki
Społecznej:
1. Przeniesienie środków finansowych z działu 851 rozdziału 85195 § 4300 do działu 851 rozdział
85149 § 4300 w kwocie 1 790 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu szczepionek przeciw
grypie dla osób powyżej 66 roku życia zameldowanych na terenie miasta.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku.
W związku z decyzją nr FK319/2015 z dnia 29 października 2015 r. Wojewody WarmińskoMazurskiego dotyczącą zwiększenia planów dochodów w dziale 852 rozdziale 85295 § 2030 o kwotę
60 463 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach wieloletniego
programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020. Środki w kwocie 60 463 zł zostały już zabezpieczone w budżecie, w związku z tym kwota
zwiększy wolne środki.
3. „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.
W związku z decyzją nr FK 340/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
dotyczącą zwiększenia planu dotacji celowych w dziale 851 rozdziale 85141 § 6310 o kwotę 400 000
zł i przeznaca się na dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla szpitala „Pro-Medica” w
Ełku Sp. z o.o. w celu zapewnienia realizacji założeń systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego.
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VII) w zakresie pozostałych zmian:
Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 63 463 zł, zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o
kwotę 63 463 zł.
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XII.129.15 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości na 2016 r., w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
UZASADNIENIE
Projekt uchwały dotyczy zmiany § 1 ust. 1 ww. uchwały, w którym dodaje się pkt 4)
dotyczący gruntów, w brzmieniu:
„niezabudowanych
objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U.poz.1777) i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł
od 1 m2 powierzchni” .
Powyższa zmiana polega na dodaniu lit. d w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, która wprowadza nową stawkę w podatku od nieruchomości dotyczącą gruntów
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.
Został wprowadzony nowy przedmiot opodatkowania ustawą z dnia 9 października 2015r.
o rewitalizacji (Dz. U.z 2015r. poz.1777).
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.
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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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XII.130.15 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2016 r., w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości
i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie
podatku rolnego oraz deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego,
w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Zmiany w deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 i informacji w sprawie podatku od
nieruchomości IN-1:
Grunty:
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - zmieniono na "pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych"
- dodano pkt.d) "niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym
mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz.1777) i położonych na terenach, dla których
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym
obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego".
Zmiany w deklaracji na podatek rolny DR-1 i informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
-zmiany w przeliczaniu gruntów rolnych zabudowanych; gruntów, którym nie można ustalić
przelicznika powierzchni użytków rolnych; gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach
rolnych oraz gruntów pod rowami
Zmiany w deklaracji na podatek leśny DL-1 i informacji w sprawie podatku leśnego IL-1
- usunięcie zniżki 50% dla lasów ochronnych.
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.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
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Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XII.131.15 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od
nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny
i informacji w sprawie podatku rolnego oraz deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie
podatku leśnego, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Ełk – osiedle Jeziorna”, uchwalonego uchwałą nr XXVIII.251.2013 Rady Miasta
Ełku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna”, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Celem przystąpienia do zmiany miejscowego planu jest wprowadzenie w tekście
przedmiotowego planu zmiany w § 9, dotyczącym zasad podziału nieruchomości.
Spółka „DOM EŁCKI” w dniu 22 września 2015 r. wystąpiła z wnioskiem o zmianę zapisów
dotyczących podziału ich nieruchomości, oznaczonych numerami 3209/17, 3209/18 i 3209/19,
położonych na osiedlu Jeziorna przy ul. św. M. M. Kolbego. 1. Obecnie w przypadku zabudowy
wielorodzinnej plan dopuszcza podział nieruchomości na działki o powierzchni minimum 5000 m2, co
nie jest spójne z polityką dewelopera odnośnie ustanawiania odrębnej własności lokali
w poszczególnych budynkach i zawieranie stosownych aktów notarialnych z nabywcami mieszkań.
Przygotowany przez dewelopera projekt budowlany i uzyskane pozwolenie na budowę uniemożliwiają
ze względów konstrukcyjnych podział gruntu na działki o pow. większej niż 5000m2.
Zmiana planu będzie dotyczyła wyłącznie tekstu planu i obejmie zmianę zapisów § 9, dotyczącego
zasad podziału nieruchomości, poprzez dopuszczenie mniejszej powierzchni działek budowlanych,
zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski odczytał i 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 XII.132.15 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Ełk – osiedle Jeziorna”, uchwalonego uchwałą nr XXVIII.251.2013 Rady Miasta
Ełku z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna”, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Ełk – Matejki II”, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.

10

Uzasadnienie
Celem przystąpienia do zmiany miejscowego planu jest w szczególności dopuszczenie funkcji
oświatowej, szkolnej i warsztatowej z usługami dla ludności (warsztaty mechaniczne, stacja obsługi
pojazdów itp.) w kwartale przeznaczonym obecnie pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną z
dopuszczeniem usług w parterach budynków (3.MW/U) oraz w części kwartału przeznaczonego
obecnie pod zabudowę usługową, mieszkaniową wielorodzinną oraz mieszkaniową wielorodzinną z
usługami (1.U,MW).
Nieruchomość położona w obrębie 3 miasta Ełku, przy ul. Matejki, oznaczona w operacie
ewidencji gruntów i budynków działką nr 3082/30, stanowiąca własność Powiatu Ełckiego w trwałym
zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, zabudowana jest budynkami
wykorzystywanymi na cele oświaty. W obecnie obowiązującym planie miejscowym teren ten jest
przeznaczony pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną z usługami.
Zarząd Powiatu Ełckiego planował przenieść CKPiU na nieruchomość oznaczoną działką nr
3052/6 przy ul. Koszykowej 1, jednak po przekazaniu tej działki na rzecz Gminy Miasta Ełku z
przeznaczeniem na siedzibę Gimnazjum Nr 2 w Ełku, Zarząd Powiatu Ełckiego podjął decyzję o
pozostawieniu i rozbudowaniu Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego na działce nr
3082/30 przy ul. Matejki. Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów bazy Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Ełku obejmuje działkę oznaczoną nr 3082/30 (kwartał 3.MW/U) i
część działki oznaczonej nr 3082/33 (kwartał 1.U,MW), dlatego też ze względu na możliwą emisję
hałasu na tym obszarze, proponowana jest zmiana przeznaczenia części kwartału 1.U.MW na funkcje
pokrewne do oświatowo – warsztatowych.
Teren objęty wnioskiem położony jest w obrębie zabudowy wielorodzinnej i usługowo –
handlowej, ale także w sąsiedztwie budynków oświatowych stanowiących własność Powiatu Ełckiego
w trwałym zarządzie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku w związku z czym
zmiana na obszarze wskazanym we wniosku jest możliwa.
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XII.133.15 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Matejki II”, w załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Od 1 stycznia 2016 roku zmienia się brzmienie zapisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.) z dotychczas
obowiązującego:
„Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem
ust. 2b”
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na:
„Rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących
sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b”,
który został uwzględniony w projekcie uchwały.
W § 2 zwiększono liczbę stanowisk handlowych oraz ustalono nowe formy sprzedaży:
- ze stoiska pod wiatą – 5,00 zł
- obwoźnej z wózka: artykułów spożywczych i przemysłowych – 15,00 zł,
- pozostałe nie wymienione formy sprzedaży - 15,00 zł.
Podwyższeniu uległa stawka opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży na terenie giełdy
samochodowej:
- samochodu osobowego z 15,00 zł na 18,00 zł,
- samochodu ciężarowego lub autobusu z 21,00 zł na 25,00 zł.
W miejsce zapisów w:
1. „§ 3 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Zarządcę targowiska.
2. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio w miejscu sprzedaży.
3. Zarządcy przysługuje prowizja w wysokości 5% pobranej opłaty targowej.
4. Zarządca targowiska zobowiązany jest do przekazywania pobranych opłat targowych na
konto Urzędu Miasta Ełku w terminie miesięcznym do 15 dnia następnego miesiąca
2. „§ 4 Szczegółowe zasady zarządzania targowiskiem miejskim określa umowa zawarta z
Zarządcą."
wprowadzono nowy § 4 o brzmieniu:
„1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty targowej wyznacza się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Ełku.
3. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% pobranej opłaty targowej.
4. Inkasent odprowadza opłatę targową, za okresy miesięczne, na konto Urzędu Miasta Ełku do 15
dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty opłaty targowej.”
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XII.134.15 w sprawie opłaty targowej, w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt w sprawie podjęcia przez Miasto Ełk wieloletniej inwestycji pod nazwą „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II” i upoważnienia beneficjenta do złożenia wniosku
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o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 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
W związku z ogłoszeniem w dniu 30 października 2015 r. konkursu nr POIiŚ.2.3/1/2015
dla działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wnoszę o ustanowienie
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ełku Beneficjentem projektu „Poprawa
gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II” i upoważnienie go do złożenia wniosku
o dofinansowanie. Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM, które
zostały ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) oraz
w opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Master Planie dla wdrażania dyrektyw 91/271/EWG
w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Zakres przedmiotowej inwestycji stanowi załącznik nr
1 do niniejszego pisma i w całości wpisuje się w wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (Uchwała Nr V.58.15 Rady Miasta Ełku z dnia 31 marca
2015 r.), KPOŚK i Master Plan. Realizacja przedsięwzięcia będzie wywierać znaczący wpływ na
poprawę jakości środowiska w tym adaptacji do zmian klimatu.
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 D. 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 XII.135.15 w sprawie podjęcia przez Miasto Ełk wieloletniej inwestycji pod nazwą
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II” i upoważnienia beneficjenta do złożenia
wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w załączeniu do protokołu.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały analizowano
i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Pismem Nr DF – 3510/01/01/15 z dnia 21 października 2015 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. przedłożyło Prezydentowi Miasta Ełku wniosek o zatwierdzenie taryfy dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 01 stycznia
2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858) taryfy podlegają
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zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą
stawki podatku od towarów i usług.
Wprowadzenie bez uchwały nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków będzie miało tylko miejsce w sytuacji, gdy rada gminy nie podejmie uchwały
o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, gdyż taryfy zweryfikowane przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o
zatwierdzenie taryf (art. 24 ust. 8 w/w ustawy).
Ceny i stawki opłat zawarte w taryfie określono na podstawie niezbędnych przychodów dla
prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Miasta Ełk.
Proponowana na 2016 rok taryfa opracowana została zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t.
Dz. U. Z 2006 r. Nr 123, poz. 858) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy i wzrośnie w
stosunku do 2015 roku dla:
1/. gospodarstw domowych o 3,26% czyli o 0,27 zł
2/. pozostałych odbiorców o 3,28% czyli o 0,30 zł
Zakładane ceny na 2016 r. wynosić będą w/g wartości netto:
za dostarczaną wodę dla:
1/. gospodarstw domowych - 3,30 zł/m3 i wzrosną o 0,07 zł
2/. pozostałych odbiorców - 3,69 zł/m3 wzrost o 0,08 zł.
za odprowadzanie ścieków dla:
1/. gospodarstw domowych - 5,24 zł/m3 wzrost o 0,20 zł
2/. pozostałych odbiorców - 5,75 zł/m3 wzrost o 0,22 zł.
Przewidywane skutki przedmiotowej podwyżki dla gospodarstw domowych
Wzrost cen za wodę i ścieki w budżecie miesięcznym mieszkańca Ełku o 3,26% oznacza wzrost
wydatków o 0,87 zł.
Miesięczny wydatek rodziny 4 osobowej na usługi wodociągowe i kanalizacyjne wyniesie 110,64 zł
i wzrośnie w stosunku do wydatków w latach 2014 i 2015 o 3,48 zł.
Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków,
świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku z wyłączeniem
usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych.
Podstawę ustalenia ceny za usługi wodociągowo-kanalizacyjne stanowi przewidywana wielkość
sprzedaży wody i ścieków w 2016 r. oraz przewidywane i uzasadnione roczne koszty utrzymania,
eksploatacji i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych, zapewniających realizację
podstawowych funkcji życiowych mieszkańców oraz funkcjonowanie pozostałym odbiorcom.
Również znaczny udział w kosztach działalności Spółki stanowią opłata za gospodarcze korzystanie
ze środowiska oraz podatek od nieruchomości.
Spółka eksploatuje jedno ujęcie wód głębinowych, jedną oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną
ścieków, sieć wodociągową o długości 147 km , kanalizacyjną o długości 105 km oraz 18
przepompowni.
Osiągnięcie przez spółkę w 2016 roku wyniku dodatniego w kwocie 857 tys. zł pozwoli na :
1) przeznaczenie całości amortyzacji na prowadzenie działalności modernizacyjnej w posiadanym
majątku trwałym,
2) pokrywanie sprzedażą wszystkich kosztów eksploatacyjnych spółki,
3) utrzymanie sytuacji płatniczej spółki na minimalnym poziomie, bez konieczności zaciągania
kredytów finansujących bieżącą działalność eksploatacyjną,
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4) przeznaczenie części zysku na roboty inwestycyjne w zakresie budowy urządzeń wodociągowokanalizacyjnych,
5) powiększenie funduszu rezerwowego tworzonego zgodnie z umową spółki, na wypadek powstania
ewentualnych strat finansowych w następnych latach,
6) zaciąganie w banku kredytów na finansowanie inwestycji realizowanych zgodnie z planem
inwestycyjnym na 2016 rok, który przyjęty został przez Radę Miasta Ełku uchwałą Nr V.58.15 z dnia
31 marca 2015 r. Plan ten przewiduje poniesienie przez Spółkę w roku 2016 nakładów na rozwój
i modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości 9,6 mln zł, w tym środki
własne z amortyzacji w wysokości 6,0 mln oraz ze środków zewnętrznych w wysokości 3,6 mln zł.
Dla umożliwienia realizacji tego programu inwestycyjnego taryfa winna zapewnić przedsiębiorstwu
pokrycie ponoszonych kosztów.
Przedmiotowy wniosek taryfowy wniesiony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
opracowany został zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy oraz dokonana została weryfikacja
kosztów pod względem celowości ich ponoszenia.
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” – 17 radnych, „przeciw” – 3, „wstrzymujących”- 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 17 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XII.136.15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. 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.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz wprowadził w temat i wniósł o podjęcie stanowiska
w zaproponowanym brzmieniu.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował,
że komisja wydała pozytywną opinię do projektu stanowiska.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu stanowiska.
Następnie zwrócił uwagę, że w naszym mieście powinna zostać wprowadzona przynajmniej
selekcja odpadów na „suche” i „mokre” , dla odpadów mokrych powinny być postawione oddzielne
pojemniki. Ustalona różnica cen za odbiór segregowanych na „suche” i „mokre” oraz niesegregowane w
kwocie 0,50 zł nie motywuje by dokonywać segregacji. Należy wprowadzić większą ulgę za
posegregowane frakcje co przyczyni się do tego, że pozostałe frakcje suche nie będą pobrudzone frakcją
mokrą i łatwiejsza będzie pozostała segregacja na resztę frakcji w Zakładzie ZUO w Siedliskach.
Przewodniczący jest zadania, że składany protest nie służy społeczności zamieszkałej na terenie
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Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku gdyż nie mobilizuje do
selektywnej zbiórki śmieci „u źródła” czyli w gospodarstwach domowych. Jest on owszem wygodny ale
niestety najdroższy z wybranych modeli. Im szybciej gminy Związku Komunalnego przestawią się na
segregację „u źródła” tym lepiej. Łatwiej będzie później rozszerzyć segregację o np. szkło, metale czy
inne jak to proponuje się w projekcie rozporządzenia. Prawdopodobnie Ministerstwo Środowiska nie
odstąpi i tak od zaproponowanego w projekcie jednolitych wymagań dla gmin w zakresie selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów oraz tego, kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za
spełniony. Na dzisiaj Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku nie spełnia
warunków projektu rozporządzenia.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do projektu stanowiska.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie stanowiska w sprawie
jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni przyjęli stanowisko 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, które stanowi załącznik do protokołu.
Pkt 7. Prezentacja projektu budżetu miasta na 2016 rok.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz przedstawił w wersji multimedialnej projekt
budżetu miasta Ełku na 2016 rok.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że dyskusja odbędzie się
w poszczególnych komisjach.
Projekt budżetu miasta Ełku na 2016 rok wszyscy radni otrzymali.
Pkt. 8. Interpelacje i zapytanie radnych.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz poprosił o informację, „na jakim etapie jest przetarg odnośnie
odbioru i transportu odpadów komunalnych?”
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz odpowiadając poinformował, że przetarg jest
ogłoszony i 10.12.2015 r. nastąpi otwarcie ofert.
Pkt 9. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Bogusław Wisowaty poinformował, iż radny Paweł Odolecki jest członkiem Klubu
Radnych Dobro Wspólne. W chwili obecnej Klub Radnych Dobro Wspólne liczy 15 radnych.
Pkt 10. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady XII sesji Rady Miasta w dniu 24 listopada 2015 roku o godz. 1157
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska
Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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