Protokół nr XIII.15
z obrad XIII sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2015 roku w godzinach 1100
- 1148 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 XIII 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 Tomasz Dawidowski.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Prezydenta Miasta Tomasza
Andrukiewicza, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego, Kierownika Biura
Regionalnego w Ełku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Adama
Dobkowskiego, Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla,
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 XII.15 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że Prezydent Miasta na
piśmie wystąpił o uzupełnienie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2015. Zaproponował, aby temat ująć w punkcie 5 jako
podpunkt 10).
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek, uzupełniony o wyżej zacytowany temat: 21 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 XII.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) zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych oraz
prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w Ełku na rok 2016,
4) uchylająca uchwałę Rady Miasta Ełku nr VIII.82.15 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Ełk – Sikorskiego, Gdańska”,
5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK –
GOSPODARSTWO JEZIOROWE”,
6) nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Ełku,
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7) wystąpienia Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion
Bałtyk,
8) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
9) uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2016,
10) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku.
7. Raport z konsultacji społecznych projektu szczegółowej procedury zlecania realizacji zadań
w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w roku 2016.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Oświadczenia i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
W głosowaniu nie brał udziału radny K. Wiloch
Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 23 listopada 2015 r.
do dnia 21 grudnia 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:
 25 listopada 2015 roku odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia nowej siedziby
Gimnazjum nr 2 w Ełku.
 26 listopada 2015 roku odbyła się gala BIAŁEJ LILII.
 25 listopada 2015 r. ruszyła Kampania „BIAŁA WSTĄŻKA” pod patronatem Prezydenta Miasta
Ełku Tomasza Andrukiewicza, która trwała 16 dni, do 10 grudnia. Jest to trzecia edycja Kampanii
„Biała Wstążka” na ternie miasta Ełku. W tym roku pod hasłem „Dzień i w nocy bez przemocy”.
Celem kampanii jest rozpowszechnianie w mieście Ełku idei „Białej Wstążki” Stop przemocy
wobec Kobiet.
 11 grudnia 2015 roku w Gliwicach odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich.
 14 grudnia 2015 roku 13. par z Ełku zostało odznaczonych medalem za długie pożycie
małżeńskie. Odznaczenia są przyznawane małżeństwom z minimum 50 letnim stażem.
Rekordzistami podczas uroczystości były dwie pary, które w związku małżeńskim są od 60 lat.
 Do 15 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Ełku można było składać wnioski o przyznanie
stypendiów sportowych, na okres styczeń - czerwiec 2016 r. Stypendium to forma wsparcia
materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane w dowód
uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej
dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy
w roku kalendarzowym lub na wniosek Prezydenta Ełku.
 16 grudnia 2015 roku odbyły się posiedzenia: Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna” oraz Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”.
 16 grudnia 2015 roku odbyło się Zgromadzenie Wspólników PGO Eko-MAZURY sp.

z o.o.
 Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot w Ełku wraz z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Ełku po raz kolejny zorganizował spotkanie wigilijne, tzw. Ełcka Wigilia
pod Gwiazdami odbyła się 20 grudnia w godzinach 1200 – 1400 w Parku Solidarności.
 Trwa montaż czujników tlenku węgla w lokalach socjalnych. Do 31 grudnia 2015 r. zostaną
zamontowane czujniki tlenku węgla w 115 lokalach socjalnych. Będą to nowoczesne urządzenia
alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu) z wbudowanym
wysokiej jakości czujnikiem elektrochemicznym, który zapewnia długotrwałą i stabilną pracę.
Kolejne 115 mieszkań socjalnych zostanie wyposażone w urządzenia na początku 2016 r. Koszt
czujników wraz z montażem to 29 808 zł.
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 Trwa „Renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy E. Orzeszkowej na odcinku od
ul. A. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej w Ełku”. Łączny koszt inwestycji to 479 700 zł.
Zakres prac obejmuje:
• budowa instalacji tymczasowej do ewentualnego przepompowywania ścieków
• deszczowych, w celu zabezpieczenia ulic oraz budynków przed zalaniem,
• przebudowa istniejących wpustów deszczowych,
• wymiana studni betonowych,
• renowacja istniejących studni betonowych
• renowacja kanałów deszczowych,
• odtworzenie nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni – zgodnie z dokumentacją
 Trwa dalsza rozbudowa "monitoringu miejskiego" w ramach budowy Zintegrowanego Systemu
Bezpieczeństwa Miasta Ełku. Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę kolejnych elementów
monitoringu miejskiego. Łączny koszt zamówienia to: 109 000 zł.
 Wnioski o stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2015/16 zostały złożone w terminie do
15 września 2015 roku. Miasto Ełk na ten cel otrzymało dotację z budżetu państwa (360 000 zł);
środki własne 62 280 zł (bez zasiłków szkolnych). Od 7 grudnia 2015 roku wypłacane są
stypendia w ełckich szkołach. W roku szkolnym 2015/2016 za okres wrzesień – grudzień 2015
stypendia szkolne otrzyma 776 uczniów.
 Został rozstrzygnięty przetarg na modernizację oświetlenia na ul. Piłsudskiego w Ełku.
Wykonawcą została firma „EB&INSTAL” Ewa Nowicka-Sawicka w Ełku. Łączny koszt
inwestycji to 171 117,60 zł.
Zakres prac obejmuje m.in.:
1. ul. Piłsudskiego:
• demontaż istniejących sodowych opraw oświetleniowych (40 szt.)
• demontaż wysięgników (40 szt.),
• montaż nowych wysięgników,
• wymiana przewodów zasilających oprawy oświetleniowe,
• montaż opraw typu LED (20 szt. od strony jezdni + 20 szt. od strony chodnika).
2. Łącznik pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Toruńską:
• demontaż istniejących słupów betonowych z oprawami rtęciowymi (6 szt.),
• montaż nowych słupów z oprawami LED (6 szt.).
Zakończenie prac nastąpi do końca roku 2015.
 Ruszyły pierwsze konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2016.
Prezydent Ełku ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku
2016 z zakresu: oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, polityki
społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
a także kultury fizycznej i sportu. Samorząd miasta Ełku co roku zleca organizacjom
pozarządowym i pozostałym uprawnionym podmiotom realizację zadań publicznych na podstawie
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pierwsze konkursy już ruszyły.
Nabór ofert od 1 grudnia 2015 r. aż do wyczerpania środków budżetowych, nie później jednak niż
do 31 października 2016 roku.
 Budowa dwóch siłowni terenowych w Ełku. Pierwsza siłownia: przy promenadzie ełckiej na
terenie Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Kilińskiego 48, druga siłownia: na terenie parku
rekreacyjnego przy ul. Parkowej. Wykonawca firma: NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw
Sławomir Chmieliński Grom, Pasym. Łączny koszt inwestycji to 122 803,93 zł.
 Budowa miejsc postojowych przy ulicy Jana Brzechwy w Ełku. Na podstawie rozstrzygniętego
przetargu wykonawcą została firma PPUH TER-BUD Ryszard Górski w Ełku. Podpisanie umowy
nastąpiło w poniedziałek 14 grudnia 2015 r. Łączny koszt inwestycji to 42 200 zł. Przedmiotem
zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja w systemie „projektuj – buduj” zadania pn. „Budowa
miejsc postojowych przy ul. Jana Brzechwy w Ełku”. System „projektuj – buduj” oznacza, ze po
stronie Wykonawcy leży zaprojektowanie oraz wykonanie przedmiotu zamówienia. Projekty
miejsc postojowych zatwierdzane były przez Zamawiającego, czyli Urząd Miasta Ełku. Obszar
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objęty opracowaniem zlokalizowany jest przy ulicy Jana Brzechwy 3. Aktualnie są to tereny
zielone. W wyniku przeprowadzonej inwestycji w tym miejscu powstanie 15 miejsc postojowych.
Planowany termin zakończenia inwestycji: do końca grudnia 2015 r.
 Zestawienie postępowań realizowanych od 24 listopada 2015 r., na które zawarto umowę:
- Dostawa sprzętu komputerowego dla UM Ełk w roku 2015.
- Budowa miejsc postojowych przy ulicy Jana Brzechwy w Ełku.
- Dostawa elementów Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Ełku.
- 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.
 Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
- Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Miasto Ełk.
 Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
- Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Chopina na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Tadeusza
Kościuszki w Ełku - odcinek katedralny.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
- Budowa małej architektury w ramach otwartej przestrzeni integracji lokalnej PLENER .
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.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały wraz z zaproponowanymi
zmianami w budżecie. Poinformował, że radni otrzymali dwie 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 bieżące o kwotę 264 131 zł (dotacja z budżetu państwa na zadania własne z
zakresu pomocy społeczne – dział 852 rozdział 85295 - na dożywianie – 47 365 zł, część
rekompensująca subwencji ogólnej – 17 706 zł – dział 758 rozdział 75805, środki na uzupełnienie
dochodów gmin – 199 060 zł – dział 758 rozdział 75802)
2. W zakresie wydatków:
- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 136 300 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 136 300 zł
(przeniesienie środków na zakupy inwestycyjne Urzędu Miasta – dział 750 rozdział 75023).
3. Zmniejsza się przychody budżetu 2015 o kwotę 264 131 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 13 867 501 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.
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> 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 XIII.137.15 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 wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny:
W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na dostawę elementów ZSBME
należy dokonać właściwej klasyfikacji dokonanych wydatków. Pozostała część przesunięć środków
finansowych pozwoli na zakup m. in. urządzeń wielofunkcyjnych oraz programu do archiwizacji i
deduplikacji serwerów, niezbędnego ze względu na wykonany audyt bezpieczeństwa informacji i
systemów informatycznych. Całość dokonanych zmian nie wpływa na zwiększenie ani zmniejszenie
budżetu w części obejmującej Urząd Miasta Ełku (przesunięcia między paragrafami w dziale 750
rozdział 75023).
II) 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 85305 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 10 000 zł,
- w rozdziale 80104 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 2 075 zł,
- w rozdziale 80101 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 57 668 zł,
- w rozdziale 80103 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 1 500 zł,
- w rozdziale 80110 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 10 800 zł,
- w rozdziale 80148 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 3 550 zł,
- w rozdziale 80149 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 360 zł,
- w rozdziale 80150 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 1 070 zł,
- w rozdziale 85401 zmniejsza się plan finansowy ogółem o kwotę 3 536 zł,
- w rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 24 777 zł.
Zwiększenia i zmniejszenia wydatków w dziale 801, 853 i 854 ogółem na kwotę 57 668 zł
i nie powodują zmian w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia ogólnego budżetu Gminy Miasta Ełk
na 2015 rok.
III) w zakresie dochodów realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej:
Zwiększa się dochody budżetu w związku z decyzją nr 382/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku
Wojewody Warmińsko - Mazurskiego dotyczącą zwiększenia planu dochodów w dziale 852 rozdziale
85295 § 2030 o kwotę 47 365 zł. Środki finansowe na dofinansowanie zadania realizowanego w
ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie
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dożywiania” na lata 2014-2020 po stronie wydatków budżetowych zostały już zabezpieczone w
budżecie Miasta, w związku z tym kwota dotacji zwiększy wolne środki.
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii
i Rozwoju:
Zmiany w planie finansowym Parku Naukowo – Technologicznego – dział 730 rozdział 73006:
Zaoszczędzone środki z § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, w kwocie 23 620 zł
przeznacza się na opłatę podatku od nieruchomości § 4480. Dotychczas stosowano ulgę w formie
umorzenia zaległości, jednak zgodnie z ordynacją podatkową, stosowanie tego typu ulg nie może być
obligatoryjne i nie może mieć charakteru stałego.
Natomiast zaoszczędzone środki z § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości
5 000 zł przeznacza się na opłatę podatku VAT - § 4530.
V) w zakresie pozostałych zmian:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 264 131 zł, w tym:
- z tytułu zwiększenia części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów
wynikających ze zwolnienia za 2014 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków
położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej 17 706 zł (dział 758 rozdział 75805 § 2920),
- podziału rezerwy ogólnej 199 060 zł, jako środki na uzupełnienie dochodów gmin,
w których dochody podatkowe za rok 2014, w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe niż 80%
średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
2. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 65 071 zł, zmniejsza się przychody z tytułu
wolnych środków o kwotę 65 071 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 XIII.138.15 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja
i Integracja w Ełku na rok 2016, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 62a oraz art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do
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zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie
użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach
Programu Aktywizacja i Integracja w naszym mieście odbywać się będzie na rzecz Miasta Ełku, na
podstawie porozumienia zawartego między Starostą Ełckim a Gminą Miastem Ełk. Refundacja
kosztów ze środków Funduszu Pracy wynosić będzie 60% minimalnej kwoty świadczenia
przysługującego bezrobotnym.
Podstawą zorganizowania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Ełku w 2016 roku
i zawarcia porozumienia jest sporządzenie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych i na jego podstawie opracowanie wniosku celem przekazania go do Powiatowego Urzędu
Pracy do dnia 31 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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIII.139.15 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych oraz prac społecznie użytecznych w ramach Programu Aktywizacja
i Integracja w Ełku na rok 2016, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały uchylający uchwałę Rady Miasta Ełku nr VIII.82.15 z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska”, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Gdańska”
przystąpiono na wniosek firmy Rutkowski Development sp. j., która w dniu 7 kwietnia 2015 r.
wystąpiła o zmianę ustaleń kwartału 6U, obejmującego należące do spółki działki nr 287/3, 287/4, 288
i 300/1. Deweloper wniósł o przeznaczenie ww. działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,
co nie wzbudziło zastrzeżeń pod względem urbanistyczno-architektonicznym, ponieważ w sąsiedztwie
występuje analogiczna zabudowa. Zakres zmiany planu został powiększony o przyległe obszary w
związku z potrzebą równoczesnego uregulowania układu komunikacyjnego.
Spółka Rutkowski Development pismem z dnia 16 listopada 2015 r. wycofała swój wniosek
z 7 kwietnia br. w sprawie zmiany ustaleń mpzp „Ełk – Gdańska”. Dalsze prowadzenie prac
planistycznych staje się bezcelowe, ponieważ zmiana funkcji usługowej na mieszkalną wielorodzinną
była głównym celem i najbardziej znaczącą modyfikacją planu.
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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.
Radni nie podjęli 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 XIII.140.15 uchylająca uchwałę Rady Miasta Ełku nr VIII.82.15 z dnia 30 czerwca 2015
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska”, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zwanego „EŁK – GOSPODARSTWO JEZIOROWE”, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kajki III”
przystąpiono na wniosek Państwa Marii i Andrzeja Abramczyków oraz Pana Andrzeja Abramczyka,
Prezesa Gospodarstwa Jeziorowego.
Wnioskodawcy w ww. pismach wystąpili o zmianę obowiązującego mpzp na obszarze
obejmującym działki nr 15/15, 15/14, 15/8 i 15/20. Wnioski zostały uznane za zasadne, w związku z
czym zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym i w związku z art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
wszczęta została procedura planistyczna.
Dokonano następujących zmian:
- wprowadzono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obok przewidzianej dotychczas w planie
funkcji - usług turystyki (kwartały UT-28 i RU/UT-18) – obecnie kwartały 3UT/MN oraz 4UT,MN.
Dotychczas w ramach usług dopuszczone były jedynie mieszkania służbowe o limitowanej
powierzchni.
- zapewniono dojazd do działki nr 15/15 (wchodzącej w skład gospodarstwa rybackiego) od strony dz.
nr 15/8 poprzez przedłużenie drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW-11.
W trakcie procedury planistycznej projekt miejscowego planu był wyłożony do publicznego
wglądu w okresie od 19.10.2015 r. do 17.11.2015 r., termin składania uwag został ustalony do dnia
1.12.2015 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
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 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; 22 głosami – jednomyślnie
radni stwierdzili o przyjęciu zgodności zapisów planu ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.
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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 XIII.141.15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „EŁK – GOSPODARSTWO JEZIOROWE”, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Ełku, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Na podstawie ramowego statutu publicznego gimnazjum, stanowiącego załącznik nr 2 do
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.) uprawnione
organy Gimnazjum nr 1 w Ełku, tj. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski
złożyły 26 maja 2015 r. do organu prowadzącego wspólny wniosek o nadanie imienia Danuty
Siedzikówny „Inki” Gimnazjum nr 1 w Ełku przy ul. J. i H. Małeckich 1.
Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady gimnazjum lub wspólny wniosek
rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
Prace nad wyborem patrona szkoły trwały od października 2014 r. do kwietnia 2015 r.
W wyniku przeprowadzonej w środowisku wychowawczym dyskusji wyłoniono pięć postaci, spośród
których młodzież miała dokonać wyboru patrona (Mikołaj Kopernik, Maria Skłodowska-Curie,
Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Danuta Siedzikówna „Inka”. W okresie bezpośrednio
poprzedzającym referendum szkolne, wychowawcy klas przygotowali obszerne biogramy bohaterów
i przedstawili je swoim wychowankom. Podobne biogramy były eksponowane na terenie szkoły
w gablocie poświęconej referendum. W dniu 29 kwietnia 2015 r. w Gimnazjum nr 1 w Ełku odbyło
się referendum w sprawie wyboru patrona. W głosowaniu powszechnym i tajnym młodzież oraz ich
wychowawcy, a także pracownicy szkoły dokonali wyboru ze wskazaniem Danuty Siedzikówny
„Inki”. Rada Rodziców na bieżąco była informowana o przebiegu kampanii. Rada Rodziców
zaakceptowała w pełni zarówno procedurę jak też sam wybór patrona szkoły.
Szkoła, której patronem zostanie Danuta Siedzikówna „Inka” będzie realizowała
przedsięwzięcia związane z życiem i działalnością patrona. Poprzez nadanie imienia, Gimnazjum nr 1
w Ełku uzyska swoistą indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych szkół.
Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku może wejść do rodziny szkół, których
patronem również jest Danuta Siedzikówna „Inka”z możliwością nawiązania wzajemnych. kontaktów
pomiędzy nimi.
Nadanie szkole imienia wiąże się ze zmianą pieczęci szkoły oraz tablicy urzędowej (szyld)
- przewidywany koszt, ok. 1000 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.
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.
9

Uchwała Nr XIII.142.15 w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Ełku, w załączeniu do
protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia Gmin
Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie:
Gmina Miasto Ełk przystąpiła do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk
uchwałą nr IX.80.2011 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2011 r.
Głównym atutem członkostwa w wyżej wymienionym Stowarzyszeniu była potencjalna możliwość
współpracy międzynarodowej gmin o obszarze przygranicznym z Obwodem Kaliningradzkim
Federacji Rosyjskiej i Litwą, w tym, w zakresie aplikowania o fundusze Unii Europejskiej. Przez lata
sytuacja ta uległa zmianie i gmina samodzielnie i skutecznie pozyskuje partnerów i przystępuje do
konkursów ogłaszanych przez instytucje zarządzające funduszami UE.
Ponadto oferta realizacji programów w ramach Stowarzyszenia jest obecnie dość specyficzna dla
obszaru ściśle przygranicznego w swoim charakterze i utrudniona dla partnerów o lokalizacji
nieobjętej małym ruchem granicznym z Obwodem Kaliningradzkim, z którego miasto Ełk jest
wyłączone.
Zgodnie z § 9 pkt 1 podpunkt 1 Statutu Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion
Bałtyk z siedziba w Elblągu członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek dobrowolnego
wystąpienia (w przypadku gminy lub powiatu ziemskiego w drodze uchwały rady gminy lu powiatu
ziemskiego) z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Skutki finansowe wynikające z podjęcia uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia – to brak
opłaty, rocznej składki członkowskiej w kwocie 11.958 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 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 XIII.143.15 w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia Gmin
Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027, w załączeniu
do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały, łącznie z projektem
budżetu miasta na 2016 rok oraz autopoprawkami zawartymi w pismach stanowiących załącznik do
protokołu. Prezydent poinformował, że projekt budżetu miasta na 2016 rok do Rady Miasta został
złożony 15 listopada 2015 r. Nad projektem budżetu radni pracowali w poszczególnych komisjach.
Dochody budżetu miasta planowane są w wysokości 188 330 765 zł, z tego: dochody bieżące
w wysokości 167 013 578 zł, dochody majątkowe w wysokości 21 317 187 zł.
Wydatki budżetu miasta planowane są w wysokości 190 569 338 zł, z tego: wydatki bieżące
w wysokości 162 399 763 zł, wydatki majątkowe w wysokości 28 169 575 zł.
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Wydatki majątkowe w wysokości 28 169 575 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27 734 575 zł
- pozostałe wydatki majątkowe – 435 000 zł.
Prezydent zapewnił, że sytuacja budżetu będzie na bieżąco monitorowana i radni będą
informowani. Następnie wniósł o przyjęcie budżetu na rok 2016 w wersji przedłożonej
i szczegółowo przedyskutowanej na poszczególnych komisjach Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 20162027:
> 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 wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydał pozytywną opinię o projekcie budżetu na 2016
rok zawartą w Uchwale Nr RIO.VIII-0120-615/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. oraz Uchwale Nr
RIO.VIII-0120-616/15 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2027. Uchwały stanowią załącznik do protokołu.
Były one przedmiotem obrad na posiedzeniach komisji.
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 XIII.144.15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na
lata 2016– 2027, w załączeniu do protokołu.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2016, w załączeniu do
protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
projekt budżetu w części dotyczącej prac komisji.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu budżetu na 2016 rok.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2016 rok.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu budżetu na 2016 rok.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zabieranie głosu w dyskusji nad
budżetem miasta na 2016 rok.
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Radni nie podjęli 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 XIII.144.15 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2016, w załączeniu do
protokołu.
* * *
10) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2015, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały i wniósł o jej podjęcie.
Szczegółowe uzasadnienie, w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje:
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię.
> 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 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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIII.146.15 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2015, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz przedstawił propozycję tematów
do planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 201 roku.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i w głosowaniu jawnym; 22 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzymujących przyjęli następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na
I półrocze 2016 roku:
1. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu miasta Ełku za rok 2015 – uchwalenie wniosku
w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Ełku.
2. Kontrola realizacji wybranej inwestycji miejskiej: przebudowa ulicy Kilińskiego.
3. Kontrola Straży Miejskiej w zakresie procedur wystawiania mandatów oraz ich ściągalności.
4. W przypadkach szczególnych Komisja podejmie kontrole doraźne po uprzednim uzgodnieniu
z Przewodniczącym Rady Miasta na podstawie pisemnego upoważnienia.
Pkt 7. Raport z konsultacji społecznych projektu szczegółowej procedury zlecania realizacji
zadań w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił raport w sprawie jak wyżej.
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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 raportu z konsultacji.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie raportu
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 przyjęli raport z konsultacji
społecznych projektu szczegółowej procedury zlecania realizacji zadań w formie otwartych
konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2016, który stanowi załącznik do protokołu.
Pkt. 8. Interpelacje i zapytanie radnych.
Radny Krzysztof Wiloch, cytuję wypowiedź: „ Zdaję sobie sprawę, że temat, który chcę
poruszyć powinno się omawiać na komisjach. Jednakże wczoraj wieczorem otrzymałem drogą
elektroniczna wiadomość i prośbę jednocześnie, od mieszkańca Ełku.
Zdaję sobie sprawę również, że temat powyższy (dotyczący komunikacji na ul. Szafera), leży
obecnie po stronie Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚWIT”. Jednakże przedsięwzięcie wykonywane przez
SM przy ul. Szafera, związane jest – stosowne porozumienie samorządu i SM – z przejęciem terenów
Spółdzielni na os. Północ II, a więc powinniśmy mieć nadzór nad tym co i jak wykonuje Spółdzielnia
na ul. Szafera.
A oto fakty:
W dniu 03.11.2015 r. ruszyły roboty budowlane, które – zgodnie z informacją przekazaną
mieszkańcom przez SM – miały potrwać do końca listopada.
Wprawdzie z pewnym opóźnieniem, jednak zostały wykonane następujące prace:
- likwidacja nieużytecznej hydroforni,
- niwelacja terenu,
- ułożenie kostki polbrukowej, oraz – co należy również pochwalić…
- wykonanie schodów z poręczą.
Mieszkaniec sąsiedniego bloku wskazuje jednak, że:
- brak jest oznakowania/rozgraniczenia miejsc postojowych,
- brak oznakowanego asa rozgraniczającego miejsca postojowe aut parkujących naprzeciw siebie,
- brak oznaczeń, które świadczyłyby o docelowym powrocie na części ul. Szafera, do ruchu
dwukierunkowego.
Proszę więc Pana Prezydenta o nadzór podległych Panu służb nad tym tematem, aby
w przyszłości mieć przeświadczenie, że wszystko zostało wykonane zgodnie z pierwotnymi założeniami.
Chciałbym również – Panie Prezydencie i Panie Przewodniczący – odnieść się do
uchwalonego dzisiaj budżetu miasta Ełku na rok 2016.
Niezwykle rzadko się zdarza, aby na komisjach tak mało było dyskusji nad rocznym budżetem.
Osobiście jestem przeświadczony, że jest to wynik naprawdę dobrze przygotowanego projektu,
zarówno pod względem merytorycznym, rachunkowym jak i opisowym.
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Warte podkreślenia jest utrzymanie wysokiego poziomu wydatków przeznaczonych na inwestycje
realizowane z dofinansowywaniem ze środków zewnętrznych. Ważne jest utrzymanie bezpiecznych
proporcji pomiędzy dochodami i wydatkami oraz to, że z żelazną konsekwencją realizowany jest plan
redukcji zadłużenia.
Chciałbym przekazać, Panie Prezydencie, wyrazy uznania Panu i Pana służbom, za
dotychczasową realizację zadań i ambitne plany zawarte w budżecie 2016 roku i w prognozach
wieloletnich.
Jednocześnie chcę przypomnieć Pańskie słowa wypowiedziane dzisiaj oraz podkreślić Pańską
deklarację o konsekwentnym wprowadzaniu do budżetu w ciągu roku, dodatkowych przedsięwzięć
inwestycyjnych i remontowych, które zgłaszane są przez radnych na prośbę mieszkańców Ełku.
Mam szczerą nadzieję, że ten kurs będzie utrzymany i konsekwentnie realizowany w 2016 roku
i w latach następnych.”
Pkt 9. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Mirosław Sawczyński podziękował naczelnikom wydziałów UM i pracownikom za
dobrą współpracę. Złożył życzenia świąteczne.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski złożył wszystkim obecnym życzenia
świąteczne.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz przekazał życzenia z okazji Świąt Bożego
Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku 2016.
Pkt 10. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady XIII sesji Rady Miasta w dniu 22 grudnia 2015 roku o godz. 1148
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska
Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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