Protokół nr 14.15
z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 18 grudnia 2015 roku w godzinach 1100– 1245
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
17 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 14. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Piotr Karpienia, Jan Stradczuk i Andrzej
Surynt.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
 Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba,
 Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
 Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego – Daniel Kulig,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zbigniew Rachwalski.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza dochodów i wykonania planu sprzedaży majątku gminy oraz omówienie planów
sprzedaży na rok 2016.
4. Opinia Komisji do projektu budżetu Miasta Ełku na 2016 rok.
5. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
3) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk
– Gospodarstwo Jeziorowe”,
4) uchylającej uchwałę nr VIII.92.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska”,
5) 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,
6) w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej
Polskiej Euroregion Bałtyk,
7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027,
8) w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zapoznał zebranych z propozycją
porządku obrad informując, że należy uzupełnić pkt dot. opinii Komisji do projektów uchwał

zgodnie z porządkiem sesji i merytorycznie dotyczących prac Komisji, o następujące
projekty:
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027,
 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli
proponowany porządek obrad jw ze zgłoszonymi poprawkami.
Do punktu 2
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił się o zgłaszanie uwag do
protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 13.15 z dnia 23 listopada 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła przedłożoną radnym analizę dochodów i wykonania planu sprzedaży mienia
na 2015 rok oraz plan sprzedaży na 2016 rok – informacja w załączeniu do protokołu.
Do punktu 4
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie zaopiniowała pozytywnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku
na lata 2016-2027 z uwagą dotyczącą wskazania, iż dla roku 2017 przychody wykazano
w wysokości „0” zł, nadwyżkę w wysokości 106.177 zł a rozchody w wysokości 4.000.000
zł. Stan taki powoduje, że w 2017 roku miasto Ełk nie będzie posiadało wystarczających
środków na planowane rozchody. Wkradł się tutaj błąd, dlatego też wprowadzona zostaje
autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027.
Jest również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projektu
uchwały budżetowej na 2016 rok.
Czy są pytania i uwagi do przedłożonych projektów?
Wywiązała się dyskusja.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Robert Klimowicz – pozycja dotycząca kontroli usług
przewozowych, wzrost wydatków z 38 tys zł na 148 tys zł, z czego to wynika?
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel, tłumaczyliśmy na posiedzeniu Komisji Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego, że dotyczy to wykonania studium komunikacji w kwocie 110 ty zł.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że ponawia wniosek, by nie
organizować imprezy „Ogień i woda”. Pokazy fajerwerków powodują znaczne skażenie
środowiska.
Radny Tomasz Kłoczko zwrócił uwagę, że na tą imprezę do Ełku przyjeżdża dużo turystów.
Praktycznie wszystkie miejsca hotelowe są zajęte.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że może radnemu dostarczyć
opracowanie o szkodliwości pokazów pirotechnicznych, jakie substancje skażają środowisko,
m.in. bar, stront.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk poinformował, że w Ełku
zostanie zainstalowana stacja pomiaru czystości powietrza – za parkingiem przy stadionie
miejskim, do maja 2016 roku.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poddał pod głosowanie projekt budżetu
miasta Ełku na 2016 rok, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt budżetu miasta Ełku na 2016 rok.
Do punktu 5
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, który obejmuje zmiany:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2015, w tym:

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.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok. Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział 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 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.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że jest jeszcze autopoprawka w budżecie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – przeniesienie kwoty 2.500 zł z § 4420 Podróże
służbowe zagraniczne na § 4410 Różne opłaty i składki – podróże krajowe.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2015-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015
rok wraz z autopoprawką.
3) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Gospodarstwo Jeziorowe” - do zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystąpiono na wniosek Państwa
Abramczyków oraz Prezesa Gospodarstwa Jeziorowego. Dokonano następujących zmian:
 wprowadzono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną obok przewidzianej dotychczas
w planie funkcji – usług turystyki. Dotychczas w ramach usług dopuszczone były jedynie
mieszkania służbowe o limitowanej powierzchni,
 zapewniono dojazd do działki nr 15/15 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 do 17.11.2015r., termin składania uwag ustalony do dnia
1.12.2015r.W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk – Gospodarstwo Jeziorowe”.
4) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła projekt uchwały uchylającej uchwałę nr VIII.92.15 Rady Miasta Ełku z dnia
30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska” - do zmiany
miejscowego planu przystąpiono na wniosek firmy Rutkowski Development sp j, która

wystąpiła o zmianę ustaleń kwartału 6U. Deweloper wniósł o przeznaczenia działek pod
zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną, co nie budziło zastrzeżeń pod względem
urbanistyczno-architektonicznym. Spółka Rutkowski Development pismem z dnia 16 listopada
2015r. wycofała swój wniosek z 7 kwietnia br. Dalsze prowadzenie prac planistycznych staje
się bezcelowe, ponieważ zmiana funkcji usługowej na mieszkalną wielorodzinną była głównym
celem i najbardziej znaczącą modyfikacja planu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski – czy i jakie poniesione zostały już koszty
w związku z przystąpieniem do zmiany planu?
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt powiedziała, że był to jedynie koszt rozesłania korespondencji.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały uchylającej uchwałę nr VIII.92.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30
czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Gdańska”.
5) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił 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 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. Na wniosek gminy starosta może skierować
bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego z pomocy społecznej do wykonywania prac
społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godziny
tygodniowo. Wkład własny to 68 824,08 zł.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie 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.
6) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie wystąpienia
Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk –
głównym atutem członkostwa w w.w 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 Miasto Ełk samodzielnie i skutecznie pozyskuje partnerów i
przystępuje do konkursów ogłaszanych przez instytucje zarządzające funduszami UE –
szczegóły w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasta Ełku ze Stowarzyszenia
Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.
7) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie zaopiniowała pozytywnie projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku

na lata 2016-2027 z uwagą dotyczącą wskazania, iż dla roku 2017 przychody wykazano
w wysokości „0” zł, nadwyżkę w wysokości 106.177 zł a rozchody w wysokości 4.000.000 zł.
Stan taki powoduje, że w 2017 roku miasto Ełk nie będzie posiadało wystarczających środków
na planowane rozchody. Wkradł się tutaj błąd, dlatego też wprowadzona zostaje autopoprawka
do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027, polegająca na:
1. Zwiększeniu w roku 2017 przychodów budżetu o kwotę 3 893 823 zł.(strona 3 kolumna 4)
pochodzących z wolnych środków (strona 3 poz 4.2), które przeznacza się na wykup obligacji
w 2017r.
Wolne środki pochodzą z planowanego wykonania budżetu 2015 r. powiększone o:
a) już zrealizowane dochody na koniec października 2015 r. kwota 1 705 826 zł z tytułu:
- odsetek od rachunków i lokat bankowych – dział 758 rozdział 75814 – 473 266 zł,
- odsetek i wpływów z przekształceń własnościowych – dział 700 rozdział 70005 - 535 072 zł,
- wpływy z opłat stanowiących dochody j. s. t. na podstawie ustaw – dział 756 rozdział 75618
(zezwolenia na sprzedaż alkoholu i opłaty za zajęcie pasa drogowego) – 513 191 zł,
- środków na dofinansowanie inwestycji z UE z tytułu projektu zakończonego w 2014
„Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze
transgranicznym w Polsce i Litwie” – 184 297 zł,
b) niższe wydatki od planowanych w projekcie budżetu o kwotę 668 890 zł (odsetki od
papierów wartościowych – dział 757 rozdział 75702 – 468 890 zł i usług pozostałych
w gospodarce gruntami i nieruchomościami o kwotę 200 000 zł – dział 700 rozdział 70005).
2. Kwotę 76 655 zł (strona 7 kolumna 10.1) zmienia się na kwotę 106 177 zł (tyle ile wynosi
nadwyżka budżetowa).
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027 wraz z autopoprawką.
8) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – jest to m.in. „Budowa otwartej
przestrzeni integracji lokalnej PLENER przy SP nr 4 w ramach inicjatywy lokalnej” zwiększenie kwoty wydatków niewygasających na 2016 rok o kwotę 6.000 zł. Kwota
wydatków niewygasających na 2016 rok na tym zadaniu wyniesie 47.200 zł.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2015 .
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, by przy okazji nowo
wykonywanego oświetlenia ulic zdemontowane stare klosze były wykorzystywanie, tam gdzie
ich brakuje w innych częściach miasta (np. wymiana i uzupełnienie pobitych kloszy przy
Tęczowym Domu), ul. Pięknej.
Do punktu 6
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że w porządku sesji Rady
Miasta jest jeszcze punkt dot. Raportu 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. Temat
był omawiany przez komisje branżowe.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poinformował, że do Komisji zostały
skierowanie pisma:
 Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej,

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi
Bogdana Cieślukowskiego,
 Mazurskiego Stowarzyszenia Naukowego w Ełku,
Kserokopie pism w załączeniu do protokołu.
Generalnie dotyczą one nadania imienia określonemu obiektowi infrastruktury drogowej.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zgłosił propozycję przekazania
wymienionych pism zgodnie z kompetencjami Prezydentowi Miasta Ełku.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – takich pism mamy jeszcze kilka, dlatego też
proponuje, by po ich przekazaniu przyjrzeć się tematowi. Przygotowujemy propozycję obiektu
infrastruktury drogowej do nadania nazwy.


Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poruszył sprawę zdjęcia znaku B-20 na
przejeździe kolejowym drogi krajowej w miejscowości Kalinowo – otrzymał pisma w
odpowiedzi w tej sprawie.
Wyjaśnień udzielił Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk.
Dyrektor Muzeum Historycznego wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie rejon w Ełku o zdjęcie tego znaku – kserokopie pism w załączeniu.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poinformował, że otrzymaliśmy uchwałę
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie badania zgodności
z prawem uchwały Nr XII.134.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie
opłaty targowej – stwierdzono nieważność naszej uchwały – uchwała Nr 0102-462/15
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w załączeniu do protokołu.
Radny Tomasz Kłoczko zwrócił się z wnioskiem, by na czas remontu ulicy Orzeszkowej dać
możliwość wjazdu przez bramę przy budynku „Dom Rzemiosła” likwidując zakaz wjazdu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz wyjaśnił, że w tej bramie nie moną się dwa
samochody. Ponadto remont ulicy nie potrwa już zbyt długo i mieszkańcy są o tym
poinformowani.
Radny Tomasz Kłoczko powiedział, że wobec tego wycofuje swój wniosek.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że wpłynął do niego list od Wójta
Gminy Ełk z propozycją przekazania działek pod budowę ulicy Olsztyńskiej wraz
z dokumentacją za 1 zł samorządowi miejskiemu. Inwestycja w formuje ZIT zostanie wpisana
do projektów strategicznych, koszt wykonania to około 14 mln zł. Gmina Ełk nie ma w swoim
budżecie środków finansowych na wkład własny w realizację tego zadania i teraz Wójt
proponuje, by miasto wzięło teren i wybudowało ulicę Olsztyńską ze środków własnych
i dofinansowania ZIT.
Naszym priorytetem jest w tej chwili, by dzięki pieniądzom z ZIT wyremontować ulicę
Suwalską, Kolonia, Wojska Polskiego. Takie wydatki zaplanowane zostały w budżecie miasta.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że chciałby poznać zdanie członków
Komisji na ten temat.
Wywiązała się dyskusja.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Robert Klimowicz powiedział, że na ten moment przejęcie
tej drogi, jej budowa przez miasto jest niezasadna i nieracjonalna.
Radny Krzysztof Wiloch – na ten moment propozycja jest kosztowo nie do przyjęcia. Może
trzeba byłoby wyrazić zainteresowanie współpracą w budowie tej drogi, ale nie przejmować
całości inwestycji.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – może należałoby wrócić do tematu
rozszerzenia granic miasta.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – Gmina Ełk ma swoje problemy i ten temat
musiałby być podjęty w porozumieniu z władzami gminy.

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił się do członków Komisji, by
zgłaszali propozycje do planu pracy Komisji na 2016 rok. Na posiedzeniu styczniowym plan
pracy Komisji zostałby zatwierdzony.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Porucznik poruszyła temat ścieżek rowerowych.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że została już zrobiona inwentaryzacja
i na najbliższym posiedzeniu, najlepiej wspólnie z Komisją Budżetową i Rozwoju
Gospodarczego przedłożymy ten dokument, jak również propozycję połączenia wszystkich
ścieżek w całość.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski wrócił do tematu segregacji odpadów,
zwracając uwagę na następujące aspekty pod rozwagę członkom Komisji:
 członkowie Komisji otrzymali do wiadomości artykuł o segregacji odpadów w mieście
Lubliana, warto przyjrzeć się temu rozwiązaniu,
 różnica w stawce pomiędzy odpadami segregowanymi a nie segregowanymi o 1 zł, nie jest
żadną motywacją do segregacji, ta różnica powinna być większa, przynajmniej dajmy taką
możliwość mieszkańcom domków jednorodzinnych,
 wykorzystanie nalepek oznakowujących pojemniki na odpady „suche” i „mokre”.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zwrócił się z pytaniem odnośnie działań
w kierunku przejęcia gruntu od Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt” przy bajorku – na jakim jest
to etapie?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – jest pozytywna opinia Zarządu Spółdzielni,
czekamy na Walne Zgromadzenie, które podejmie decyzję. Będzie wykonywana koncepcja
zagospodarowania tego terenu.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – prośba, by po wykonaniu, przedłożyć
koncepcję Komisji do obejrzenia.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – planujemy wykonanie projektów
zagospodarowania terenów na osiedlach przy ul. Pięknej, Tuwima, os. Konieczki – chcemy
wyjść z tymi projektami do mieszkańców, by mogli zgłaszać swoje uwagi.
Radny Tomasz Przekop – czy rozważana jest koncepcja wypożyczalni rowerów, tak, by
każde z osiedli było skomunikowane i była możliwość dojazdu do pracy rowerami? Kolejna
sprawa – czy można byłoby zwrócić się firmy, która montowała napowietrzacze na jeziorze
Ełckim, by teraz je usunęła?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – rozważamy możliwość uruchomienia w mieście
wypożyczalni rowerów, w marcu 2016 roku przedłożymy taką informację.
Jeśli chodzi o napowietrzacze jeziora, podjęliśmy pewne działania, by w ramach umowy
przygotować innowacyjny projekt, który by pozwolił na rekultywację jeziora. Jest wstępna
deklaracja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, że do końca 2016 roku opracują taki
innowacyjny projekt wykorzystując środki unijne i wtedy być może te statifloksy będą
potrzebne.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował następnie, że został powiększony
kapitał zakładowy spółki PEC o 6 ha gruntów o wartości 4.200 tys zł. Spółka będzie brała
kredyt na zamontowanie urządzeń odpylających. W przyszłym roku zostanie w naszym mieście
wykonana stacja badania powietrza zlokalizowana w okolicy stadionu miejskiego.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę, że na ul. Towarowej i Strefowej w kierunku do
ul. Przemysłowej jest bardzo ciemno, brakuje oświetlenia. Teraz, szczególnie szybko zapada
zmierzch i do tego, gdy jeszcze wystąpią opady deszczu ludzie pracujący w zakładach na Stefie
poruszający się poboczem są narażeni na wypadki. Czy nie można jakoś temu zaradzić?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że są to ulice Suwalskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej Podstrefa w Ełku, te uwagi już zgłaszaliśmy. Nie są to kompetencje

miasta. Możemy tylko prosić z różnym skutkiem. Wykonanie 1 km oświetlenia kosztuje ok.
190 tys zł.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił się z prośbą, by ponowić wystąpienie do Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o stworzenie bezpiecznego dojścia do pracy do zakładów
ulokowanych w obszarze ul. Towarowej w kierunku obwodnicy. W okresie jesienno-zimowym
jest tam szczególnie niebezpiecznie, gdyż brakuje oświetlenia ulic.
Radny Krzysztof Wiloch zwrócił uwagę na szpecący płot za nowym parkiem przy ul.
Wojska Polskiego w kierunku lokali „Papaja” i „Chiken”, prośba by ten płot czymś zakryć
np. żywopłotem.
Następnie radny powiedział, by zwrócić uwagę na drgające oświetlenie lamp ulicznych
(m.in. przy ul. Pięknej 17), bardzo to przeszkadza mieszkańcom, należy to naprawić,
Radny Robert Klimowicz poruszył następujące problemy:
 rozważyć możliwość zamontowania progu zwalniającego na ul. Piwnika Ponurego w
okolicy Szkoły Podstawowej nr 9, przed przejściem dla pieszych - rodzice uczniów
zgłaszają problem zbyt szybko poruszających się samochodów i autobusów MZK,
 zwrócić uwagę, by przy planowaniu i realizacji ścieżek rowerowych były one usytuowane
tak, by nie utrudniać ruchu drogowego (np. ścieżka rowerowa na skraju rogu ulic:
Małeckich i Mickiewicza, która naraża rowerzystów na potrącenie przez samochód, jak
również na mandat).
Radny Michał Tyszkiewicz zwrócił uwagę na ogrodzenie od strony ul. Nadjeziornej
niedaleko restauracji „Janus” - jest ono w tak złym stanie, że może ono stanowić zagrożenie
dla przechodniów.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na pozabijanie deskami
bramy wjazdowe, które zostały brzydko poobklejane różnego rodzaju plakatami,
ogłoszeniami, dotyczy to m.in. bram przy ul. Małeckich, 3-go Maja. Czy nie można tych
bram udrożnić i jakoś zagospodarować?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – są to budynki wspólnot i ich decyzja o
zamknięciu bram. My zachęcamy do zagospodarowania tych miejsc.
Radny Krzysztof Wiloch wyraził słowa uznania dla Prezydenta Miasta, że nasze miasto
jest tak pięknie świątecznie oświetlone.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodniczący Komisji
Małgorzata Stachowiak
Wojciech Kwiatkowski

