Protokół nr XIV.16
z obrad XIV sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2016 roku w godzinach
1100 - 1147 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 XIV sesję Rady Miasta Ełku.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczy 21 radnych,
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
W sesji nie uczestniczyli radni: Ireneusz Dzienisiewicz i Piotr Karpienia.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Starostę Ełckiego Marka
Chojnowskiego, Prezydenta Miasta Tomasza Andrukiewicza, Pierwszego Zastępcę Prezydenta
Miasta Artura Urbańskiego, Kierownika Biura Regionalnego w Ełku Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Adama Dobkowskiego, 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 XIII.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: 20 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 XIII.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 2016-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
„Ełk – Warszawska”,
4) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
„Ełk – osiedle Jeziorna III”,
5) przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady
i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń,
6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016 roku,
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7) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
8) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2016-2020,
9) zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania
na środowisko,
10) powołania doraźnej komisji Rady Miasta Ełku – Komisji Statutowej,
11) ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk,
12) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej
szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów
oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium,
13) określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej
gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia
kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
6. Przyjęcie informacji o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 ust. 5
i wydanych decyzjach o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Oświadczenia i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
W głosowaniu nie brał udziału radny T. Przekop.
Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 22 grudnia 2015 r. do
dnia 22 stycznia 2016 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:
 22 grudnia 2015 roku zakupiono nowy ambulans medyczny który kosztował 400 tys. zł.
Umożliwi on realizację założeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zapewnieni
nieprzerwaną gotowość do podejmowania działań wobec osób będących w stanie zagrożenia życia
lub zdrowia. Na zakup karetki miasto pozyskało 400 tys. zł od Wojewody Warmińsko –
Mazurskiego.
 23 grudnia 2015 roku w Urzędzie Miasta zakończyła się kontrola Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie. Protokół z kontroli został sporządzony i podpisany, większych
zastrzeżeń i uwag nie stwierdzono. Oczekujemy na wnioski pokontrolne.
 23 grudnia 2015 roku Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz uhonorował laureatów tegorocznej
edycji "Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk".
W tym roku przyznano trzy nagrody i cztery wyróżnienia. Na konkurs wpłynęło 21 prac: 9 prac
magisterskich, 5 prac licencjackich, 6 prac inżynierskich i 1 praca podyplomowa.
 29 grudnia 2015 r. wydano zaświadczenie o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych
Żłobka Niepublicznego BĄCZEK. Również tego dnia odbyło się posiedzenie zespołu ds.
rewitalizacji.
 4 stycznia 2016 r. odbyła się narada z dyrektorami placówek oświatowych.
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 7 stycznia 2016 roku Prezydent Ełku spotkał się w Urzędzie Miasta z ełckimi przedsiębiorcami,
laureatami 16. edycji Rankingu „Gazele Biznesu 2015", opublikowanego w grudniowym dodatku
"Pulsu Biznesu". Wśród 146 zweryfikowanych, najdynamiczniej rozwijających się małych
i średnich firm w województwie warmińsko-mazurskim znalazło się 5 ełckich przedsiębiorstw:
 Rutkowski Development Sp. J. (budownictwo) - 28 miejsce.
 Dom Ełcki Morusiewicz Sp. J. (budownictwo) - 30 miejsce
 Prefabet Ełk Sp. z o.o. (produkcja prefabrykatów) - 66 miejsce
 PUHM Motozbyt (motoryzacja)- 128 miejsce
 PPU Plastimet Sp. z.o.o (produkcja okien)- 139 miejsce
 8 stycznia 2016 roku Prezydent Miasta spotkał się z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzejem Maciejewskim i Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzatą Kopiczko.
 12 stycznia 2016 roku:
 odbyła się Powiatowa Rada Zatrudniania.
 Prezydent Miasta spotkał się z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciechem
Kossakowskim.
 Prezydent Miasta odbył spotkanie z p. Iwoną Nowakowską Dyrektorem Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w temacie dofinansowania Poradni Leczenia Uzależnień z
budżetu miasta.
 Odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.
 13 stycznia 2016 roku Prezydent Miasta wziął udział w Warszawie w uroczystości opłatkowej
Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów "Miast i Miejscowości Papieskich".
 14 stycznia 2016 roku Prezydent uczestniczył w spotkaniu z ppłk Jarosławem Wyszeckim Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim.
 15 stycznia 2016 roku:
 Prezydent Miasta uczestniczył w oficjalnym otwarciu nowej siedziby Prokuratury Rejonowej
w Ełku. Prokuratura mieści się w budynku przy ulicy Piłsudskiego 18 (na przeciw stadionu
miejskiego). W uroczystości wziął udział m.in. Prokurator Generalny Andrzej Seremet.
 Odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów artystycznych na rok 2016. Prezydent Ełku
Tomasz Andrukiewicz nagrodził dwanaście szczególnie uzdolnionych osób, które dzięki
wsparciu finansowemu będą mogły nadal rozwijać swoje umiejętności i talenty.
 18 stycznia 2016 roku odbyło się spotkanie z doc. WSG - Krzysztofem Sikorą i dyrektorem
działu projektów - Pawłem Hryncewiczem w sprawie współpracy.
 19 stycznia 2016 roku:
 Prezydent Miasta spotkał się z Dyrektorem Szkoły Muzycznej Małgorzatą Michałowską.
 Prezydent Ełku podpisał umowę ze Stowarzyszeniem ADELFI na prowadzenie Ełckiego
Centrum Obywatelskiego oraz Miejskiego Programu Regrantingowego "Ełk, Tu Działam".
Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz aktywni obywatelsko mieszkańcy otrzymają
całoroczne wsparcie techniczne i doradcze, w ramach Ełckiego Centrum Obywatelskiego.
 20 stycznia 2016 roku Prezydent Miasta uczestniczył w oficjalnym otwarciu Regionalnego Portu
Lotniczego Olsztyn – Mazury. Część lotnicza lotniska położona jest na ok. 322 ha terenu w
miejscowości Szymany, w odległości ok. 10 km od Szczytna, 59 km od Olsztyna i ok 130 km od
Ełku. Początkowa oferta zakłada regularne połączenia lotnicze do Berlina i Krakowa.
 21stycznia odbyło się posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych.
 21-22 stycznia 2016 r. odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 22 stycznia2016 r. Prezydent Miasta uczestniczył w obradach Zarządu Związku Miast Polskich,
które odbyło się w Piasecznie.
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 Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków w ramach konkursu o udzielenie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru
zabytków usytuowanych na terenie miasta Ełku. Wnioski można składać do 19 lutego 2016 r.
 W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku dobiegła końca realizacja projektu „Ełcki
system wsparcia osób dotkniętych przemocą w rodzinie", w ramach którego zostały
wyremontowane i wyposażone 3 pomieszczenia. Dzięki tej inwestycji jeszcze w styczniu 2016 r.
zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Będzie tam można uzyskać pomoc psychologa, radcy prawnego, pedagoga, specjalisty ds.
przeciwdziałania przemocy. Wartość projektu wynosiła 125 tys. zł, z czego dofinansowanie
stanowiło 100 tys. zł, a wkład własny miasta 25 tys. zł.
 Prezydent Ełku przyznał dofinansowanie na organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.
Z oferty 14 ełckich organizacji pozarządowych skorzysta w tym roku 1165 uczestników. Łączna
kwota dotacji dotyczących wypoczynku zimowego to 80 100 zł.
 Zestawienie postępowań realizowanych od 22 grudnia 2015 r., na które zawarto umowę:
- Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy w Gminie Miasto Ełk.
- Dostawa elementów Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Ełku.
- Budowa małej architektury w ramach otwartej przestrzeni integracji lokalnej PLENER.
 Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
- Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Chopina na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul.
Tadeusza Kościuszki w Ełku - odcinek katedralny.
 Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
- Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2016 r.
- Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie miasta Ełku w 2016 roku.
- Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie
miasta Ełku w 2016 roku.
- Remonty cząstkowe spękań nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Ełku w 2016 roku.
Radni nie zgłosili uwag.
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 20162027, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że 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
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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 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIV.147.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2016– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 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 Polityki Społecznej:
Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych w dziale 852 rozdział 85205 z § 4170
- wynagrodzenia bezosobowe do § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 2 012 zł.
Zmiana wynika z potrzeby objęcia ubezpieczeniem społecznym osoby planowanej
do zatrudnienia na stanowisku pedagoga w punkcie konsultacyjnym dla osób doświadczających
przemocy domowej znajdującym się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu
i Kultury:
Zwiększa się dotację celową na finansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych
dla Muzeum Historycznego w Ełku (Dział 921, rozdział 92118, § 6220 o kwotę 242 106 zł). Środki
przeznaczone zostaną na sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji
Ełckiej Kolei Wąskotorowej oraz budowy nowej siedziby Muzeum Historycznego w Ełku.
Źródło finansowania: wolne środki.
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
1. „Budowa parkingów przy ul. Pięknej” dział 600, rozdział 60016 § 6050
Wprowadzenie do planu inwestycji jednorocznych nowego zadania, w ramach którego
wybudowane zostaną parkingi przy ul. Pięknej i przeznaczenie na ten cel kwoty
50 000 PLN.
2. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na os. Jeziorna” dział 600, rozdział 60017 § 6050
Wprowadzenie do planu inwestycji jednorocznych nowego zadania i przeznaczenie na ten
cel kwoty 167 000 PLN.
W ramach zadania na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Jana Pawła II wykonane
zostanie oświetlenie uliczne, zieleń oraz mała architektura.
Źródło finansowania: wolne środki.
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IV) w zakresie pozostałych zmian:
Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 459 106 zł, zwiększa się przychody z tytułu
wolnych środków o kwotę 459 106 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIV.148.16 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk – Warszawska”, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały był szczegółowo
omawiany w poszczególnych komisjach. Radni nie wnieśli zastrzeżeń. Wniósł o przyjęcie uchwały.
UZASADNIENIE
Obszar opracowania o powierzchni ok. 6,1 ha, położony jest w sąsiedztwie ulic Warszawskiej,
Sikorskiego i Kajki w Ełku i obejmuje, oprócz terenów komunikacyjnych, głównie tereny zabudowane
o różnorodnym sposobie użytkowania – występują tu funkcje: oświatowa, handlowo-usługowa,
administracyjna, ochrony zdrowia i mieszkalna wielorodzinna.
W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu oświatowego (przedszkole miejskie) położona jest
niezabudowana działka nr 131/11, dla której wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy,
dopuszczająca na tej nieruchomości budowę budynki mieszkalno-usługowego o wysokości 2
kondygnacji nadziemnych. Przedmiotową decyzję wydał Wójt Gminy Ełk na wniosek ówczesnego
właściciela - miasta Ełku, w związku z planowanym zbyciem działki. Nabywca działki wystąpił
o ustalenie warunków zabudowy dla dużo większego obiektu, niż przewidywała wydana decyzja projektowany budynek ma liczyć 12 kondygnacji nadziemnych. Wobec niewypełnienia postanowień
art. 61, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
dotyczących kontynuacji parametrów zabudowy sąsiedniej, wydana została decyzja odmowna.
Procedura administracyjna związana z przedmiotową inwestycją nadal trwa - po ponownym wydaniu
decyzji odmownej na budynek wnioskowany przez właściciela, sprawa została skierowana do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, gdzie oczekuje na rozstrzygnięcie. W związku z tym
występuje potrzeba uporządkowania kwestii zagospodarowania niezabudowanych dotychczas działek
tak, by ich nowa funkcja nie powodowała utrudnień w korzystaniu z nieruchomości sąsiednich.
Należy w sposób kompleksowy rozstrzygnąć, czy forsowana przez właściciela nowa zabudowa o
bardzo wysokiej intensywności nie zaburzy ładu przestrzennego tego obszaru.
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Ponadto w obszarze opracowania występuje potrzeba uregulowania systemu komunikacji – położone
są tu działki, które nie mają dostępu do drogi publicznej.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIV.149.16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Warszawska”, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna III”, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
W dniu 22 września 2015 roku, właściciele Spółki jawnej „Dom Ełcki” wystąpili z wnioskiem
o zmianę zapisów dotyczących podziału ich nieruchomości, oznaczonych numerami 3902/17, 3902/18
i 3902/19, położonych na osiedlu Jeziorna przy ul. św. M. M. Kolbego. 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 powierzchni większej niż 5000 m2.
Uchwałą nr XII.132.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24 listopada 2015 roku, przystąpiono do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna”.
Celem zmiany planu miało być wprowadzenie w tekście przedmiotowego planu zmiany w § 9,
dotyczącym zasad podziału nieruchomości, poprzez dopuszczenie mniejszej powierzchni działek
budowlanych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
Grzegorz i Arkadiusz Morusiewicz, właściciele Spółki jawnej „Dom Ełcki”, w związku
z nabyciem w dniu 7 października 2015 roku gruntów położonych w obszarze przedmiotowej
uchwały, w dniu 21 grudnia 2015 roku ponownie wystąpili do tutejszego organu z wnioskiem
o dokonanie kolejnej zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Ełk – osiedle Jeziorna” uchwalonego uchwałą nr XXVIII.251.2013 Rady Miasta Ełku z dnia
29 stycznia 2013 roku.
Celem zmiany planu ma być modyfikacja przeznaczenia kwartałów, obejmujących nabyte przez
Spółkę działki przy ul. Baranki oznaczone nr 3703/1, 3703/2, 3703/3 (kwartały 1MWU, 10MN oraz
20KDW) z zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej na zabudowę mieszkalną wielorodzinną.
Dodatkowo Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Ełku proponuje na tym
etapie zmienić również przeznaczenie kwartałów stanowiących własność Gminy Miasta Ełku
(24KDW, 20KDW, 25KDW, 29KXX oraz 1MWU i część kwartału 10MN) na budownictwo
mieszkalne wielorodzinne. Należy także wziąć pod uwagę taką samą zmianę przeznaczenia kwartału
stanowiącego własność Gminy Miasta Ełku oznaczonego jako 11U.
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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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIV.150.16 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna III”, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu
uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Na skutek wejścia w życie w dniu 11 września 2015 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, gminy uzyskały narzędzia prawne do
uporządkowania przestrzeni publicznych i regulacji zasad sytuowania na ich obszarze obiektów małej
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
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 D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIV.151.16 w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu
uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016 roku, w załączeniu do
protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt – Rada Gminy wypełniając obowiązek
zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania, określa w drodze
uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
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Projekt w/w programu przekazany został do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi
weterynarii, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział Ełk oraz zarządcom obwodów
łowieckich zlokalizowanych na terenie miasta.
W/w podmioty nie wydały opinii do przedmiotowego projektu w terminie 21 dni od dnia jego
otrzymania, co uznaje się za jego akceptację.
W dniach 12.11. - 02.12.2015r. ogłoszone były konsultacje społeczne, w których
mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
z z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające
na terenie Gminy Miasta Ełk, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt.
W trakcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
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.
> 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIV.152.16 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016 roku, w załączeniu do
protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w załączeniu do
protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie:
Uchwała Nr XXI/198/04 Rady Miasta Ełku z dnia 31 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania wymaga wprowadzenia zmiany w załączniku w pkt IV ust. 2 oraz w ust. 3.
Obowiązująca od 2004 roku uchwała wymaga zmiany z powodu zmiany jednostkowego
kosztu świadczenia usługi. Zgodnie z wyliczeniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
koszt 1 godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z dniem
01.04.2016 r. będzie wynosił 20 zł za jedną godzinę usługi. W związku ze zmianą kosztu
jednostkowego świadczonych usług zmianie ulegają również poszczególnie wskaźniki odpłatności za
usługi. Zwiększony koszt jednostkowy, spowodowany jest między innymi wzrostem minimalnego
wynagrodzenia zasadniczego tj. z 1 750 zł na kwotę 1 850 zł oraz wzrostem stałych kosztów,
wchodzących w skład roboczogodziny. Aktualnie koszt jednostkowy wynosi 18,41 zł za jedną godzinę
usługi.
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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 projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIV.153.16 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, w załączeniu do
protokołu.
***
8) Projekt w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2016-2020, w załączeniu do
protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański wniósł o przyjęcie projektu uchwały w wersji
przedłożonej i szczegółowo przedyskutowanej na poszczególnych komisjach Rady Miasta.
Uzasadnienie
Głównym celem programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. Program określa również
działania ukierunkowane zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących
przemoc oraz korygowanie agresywnych zachowań.
Program jest spójny z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2014-2020 oraz Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2015-2020, a także Strategią
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018.
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 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 21 radnych.
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Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIV.154.16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2016-2020,
w załączeniu do protokołu.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30 czerwca
2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie:
„Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” jest kluczowym dokumentem
z punktu widzenia rozwoju obszaru funkcjonalnego, w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk
(MOF Ełk). Określa cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze działania do
realizacji wynikające z analizy barier i potencjałów rozwojowych. Elementem Strategii jest
komponent Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). MOF Ełk otrzymał ze środków RPO
Warmia i Mazury 2014-2020 prawie 18 mln euro oraz ponad 1 mln euro dotacji z budżetu Państwa na
realizację zintegrowanych projektów służących rozwojowi komunikacji miejskiej, poprawie stanu
dróg lokalnych, aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, poprawie jakości usług społecznych
i wsparciu instytucji kultury.
Strategia została przyjęta jako załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku
z dn. 30 czerwca 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwróciła się pismem z dn. 19 października br. o
wprowadzenie w dokumencie kilku zmian wynikających z nowych uzgodnień z Ministerstwem
Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wdrażania instrumentu ZIT. Wprowadzone zmiany polegają na:
 wymienieniu tzw. „inteligentnych specjalizacji” Warmii i Mazur, określonych w strategii
rozwoju województwa,
 rozszerzeniu diagnozy dot. kultury i dziedzictwa narodowego w MOF Ełk,
 dodaniu kryteriów strategicznych dla projektów realizowanych w formule ZIT,
 bardziej szczegółowym opisaniu wizji funkcjonowania transportu publicznego oraz
uzasadnieniu dla planowanych inwestycji drogowych,
 zmianie układu tabel z zakładanymi wskaźnikami RPO (podrozdział 7.5.),
 aktualizacji zapisów podrozdziału 7.8. Pomoc techniczna, rozdziału 9. Wdrażanie Strategii
oraz rozdziału 11. Monitoring i aktualizacja Strategii,
 uzupełnieniu opisu włączania społeczeństwa w tworzenie Strategii (rozdział 10).
Uchwalenie Strategii jest warunkiem podpisania porozumienia ze Związkiem ZIT MOF Ełk w sprawie
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Opinia Zarządu Województwa WarmińskoMazurskiego do Strategii zostanie wydana do 19 stycznia br.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś) dla ww. zmian, tym samym obowiązująca jest
prognoza oddziaływania na środowisko będąca załącznikiem nr 2 do uchwały Nr VIII.84.15 Rady
Miasta Ełku z dn. 30 czerwca 2015 r. Decyzja o odstąpieniu od procedury sooś została podana do
publicznej wiadomości na okres 14 dni.
10 grudnia 2015 r. projekt zmienionej Strategii został zatwierdzony przez Komitet Sterujący Związku
ZIT MOF Ełk.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje:
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> 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.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIV.155.16 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dn.
30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku
2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w załączeniu do protokołu.
* * *
10) Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta Ełku – Komisji Statutowej,
w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta D.Wasilewski poinformował, że obecny Statut Miasta Ełku
został uchwalony w 2008 roku. Od tego czasu nie był zmieniany. W międzyczasie zmieniły się
przepisy prawa i wiele zapisów jest nieaktualnych. W związku z tym należy powołać Komisję
Statutową, która opracuje projekt jednolitego tekstu Statutu Miasta Ełku i przedłoży go Radzie Miasta
Ełku do uchwalenia. Ponieważ przedłożony projekt uchwały został uzgodniony z radnymi
Przewodniczący Rady Miasta odczytał projekt uchwały, z treścią zapisów § 1 i 2 jak niżej:
„ § 1. 1. Powołuje się z grona radnych Rady Miasta Ełku doraźną Komisje Statutową w składzie:
1) Paweł Odolecki - Przewodniczący Komisji
2) Michał Zdzisław Tyszkiewicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3) Dariusz Cezary Dracewicz - członek
4) Dariusz Wasilewski - członek
5) Krzysztof Zbigniew Wiloch - członek
2. Do zadań Komisji Statutowej należy opracowanie projektu jednolitego tekstu Statutu Miasta Ełku i
przedłożenia go w terminie do 30 kwietnia 2016 roku Radzie Miasta Ełku do uchwalenia.
§ 2. Z chwilą zakończenia prac, o których mowa w § 1 ust. 2, Komisja Statutowa zostaje rozwiązana.”
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie projekt uchwały w zaproponowanym
brzmieniu.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” – jednomyślnie, radni podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr XIV.156.16 w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Ełku – Komisji
Statutowej, w załączeniu do protokołu.

* * *
11) Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały i wniósł o jej podjęcie.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 20 c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący określa,
obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, kryteria wraz z liczbą
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punktów za kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów (każde kryterium ma
jednakową wartość).
Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami
ustawowymi: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność
jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą
zastępczą, określonymi w art. 20c ust. 2 niniejszej ustawy.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,
rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów na drugi etap rekrutacji.
Rada gminy określa wartość punktową tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich
potwierdzenia.
Kryteria ustalane w trybie uchwały Rady Gminy uwzględniają zapewnienie realizacji potrzeb
dziecka w wieku przedszkolnym i jego rodziny, w której rodzice lub rodzic samotnie wychowujący
muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. W kryterium § 2. 1) i 4) uznano
opiekę nad dzieckiem, którego rodzice pracują bądź się uczą a także uwzględniono potrzebę
zapewnienia opieki ich dziecku a czasie, kiedy oni pracują. Ponadto w kryterium § 2. 3) zadbano, aby
dziecko uczęszczało do przedszkola wraz ze swoim rodzeństwem. Kryterium § 2. 2) przyczyni się do
przygotowania dziecka do podjęcia edukacji szkolnej.
Przyjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie nie skutkuje zwiększeniem wydatków
finansowych z budżetu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIV.157.16 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów za te kryteria oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia ich spełnienia stosowanych w drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk,
w załączeniu do protokołu.

* * *
12) Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, w załączeniu
do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały i wniósł o jej podjęcie.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 20e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r.
poz. 2156 z późn. zm.) - do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód,
przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów zamieszkałych w tym obwodzie.
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Zgodnie z art. 20e ust.3 obowiązującej ustawy o systemie oświaty - kandydaci zamieszkali
poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal
dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych oraz może być brane pod uwagę
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata,
o którym mowa w art. 20c ust. 5 wyżej
cytowanej ustawy.
Jednocześnie kryteriom, o których mowa w art. 20e ust. 3, organ prowadzący przyznaje
określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Kryteria wyszczególnione w niniejszym projekcie uchwały zostały wypracowane wspólnie
z dyrektorami szkół podstawowych z uwzględnieniem liczby punktów i dokumentacji potwierdzającej
spełnienie danego kryterium.
Przyjęcie przez Radę Miasta Ełku przedmiotowej uchwały nie wymaga poniesienia
dodatkowych wydatków finansowych.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIV.158.16 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, w załączeniu
do protokołu.

* * *
13) Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia
kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały i wniósł o jej podjęcie.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 20e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2016 r.
poz. 2156 z późn. zm.) - do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód,
przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców kandydatów zamieszkałych w tym obwodzie.
Zgodnie z art. 20e ust.3 obowiązującej ustawy o systemie oświaty - kandydaci zamieszkali
poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz
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lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę
w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 20c ust. 5 wyżej cytowanej ustawy.
Jednocześnie kryteriom, o których mowa w art. 20e ust. 3, organ prowadzący przyznaje
określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Kryteria wyszczególnione w niniejszym projekcie uchwały zostały wypracowane wspólnie
z dyrektorami gimnazjów z uwzględnieniem liczby punktów i dokumentacji potwierdzającej
spełnienie danego kryterium.
Przyjęcie przez Radę Miasta Ełku przedmiotowej uchwały nie wymaga poniesienia
dodatkowych wydatków finansowych.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIV.159.16 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy
pierwszej gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia
kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Przyjęcie informacji o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 ust. 5
i wydanych decyzjach o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił informację i wniósł o przyjęcie.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na komisji analizowana była przedłożona informacja i komisja wyraziła pozytywną
opinię.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o
zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni przyjęli informację o zgłoszonych
żądaniach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., która jest załącznikiem
do protokołu.
Pkt 7. Interpelacje i zapytanie radnych.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik zwróciła się
z zapytaniem, czy planuje się utworzenie kolejnej grupy żłobkowej ?
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Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz odpowiadając poinformował, iż od 1 września
2016 r. utworzona zostanie dodatkowo 1 grupa żłobkowa na 25 miejsc. Obecnie w Miejskim
Przedszkolu i Żłobku Ekoludki funkcjonują 4 grupy żłobkowe na 100 miejsc.
Utworzenie nowej grupy żłobkowej będzie możliwe ze względu na przeniesienie grup przedszkolnych
z budynku żłobka przy ul. Pięknej 20 do budynku szkolno- przedszkolnego przy ul. Kilińskiego 48.
W celu dostosowania pomieszczeń zajmowanych przez przedszkole na potrzeby dzieci młodszych do
lat 3, w budynku przy ul. Pięknej będzie przeprowadzony remont adaptacyjny oraz wykonane zostaną
prace związane z zagospodarowaniem terenu i placu zabaw.
Pkt 8. Oświadczenia i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, iż wpłynęły uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 19 stycznia 2016 r. z pozytywną opinią
odnośnie planowanej kwoty długu miasta Ełku oraz możliwości sfinansowania przez miasto Ełk
deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Uchwały są do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Pkt 9. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady XIV sesji Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2016 roku o godz. 1147
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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