Protokół nr 16.16
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w dniu 25 stycznia 2016 roku w godzinach 1100– 1240
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
14 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Tomasz Dawidowski, Piotr Karpienia
i Wojciech Kwiatkowski.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Prezydent Miasta – Tomasz Andrukiewicz,
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku – Dariusz Kuprewicz,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Siemieńczuk,
 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
 Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
 Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza sytuacji na miejskim rynku pracy (informacja Dyrektora PUP).
4. Propozycje i przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
5. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
3) 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,
4) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r.,
5) 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,
6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020,
7) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.94.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko,
8) 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.
9) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 26 stycznia 2016 r.
i dotyczących prac Komisji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zapoznał zebranych z propozycją porządku
obrad.
Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad
jw.
Do punktu 2
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 15.15 z dnia 21 grudnia 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział na wstępie, że w styczniu 2016 roku
odbyło się spotkanie Powiatowej rady Zatrudnienia, gdzie przedstawiono ciekawe wskaźniki na
naszym lokalnym rynku pracy. Dlatego też zaproponowaliśmy, by członkowie Komisji mogli te
informacje poznać. Chcieliśmy porozmawiać o problemach i planach na ełckim rynku pracy.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku Dariusz Kuprewicz omówił sytuację na
lokalnym rynku pracy wraz z informacją na temat działań PUP.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku w końcu
listopada 2015r. wyniosła w powiecie ełckim 5861 osób, z czego w Ełku 3394 osoby. Jest to
spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do grudnia 2014 roku o 675 osób.
Stopa bezrobocia (czyli procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności
aktywnej zawodowo) jest wskaźnikiem, który pozwala określić stopień nie zagospodarowania
zasobów pracy. Stopa bezrobocia w listopadzie 2015 roku w powiecie ełckim kształtowała się
na poziomie 18,5.%. Natomiast w Województwie Warmińsko-Mazurskim wynosi 15,9%.
Warto zwrócić uwagę, że ten wskaźnik spadł w naszym powiecie w ciągu ostatnich 3 lat
o 9%.
Następnie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku Dariusz Kuprewicz omówił
strukturę osób bezrobotnych z podziałem wiekowym, długotrwale bezrobotnych z prawem do
zasiłku i bez. Informacja w załączeniu do protokółu.
Kolejno Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku Dariusz Kuprewicz przedstawił
formy aktywizacji bezrobotnych:
 pośrednictwo pracy – wydano 5166 skierowań,
 prace interwencyjne - są formą zatrudnienia przez pracodawców osób bezrobotnych, które
nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.
Gwarantują one pracodawcy zwrot przez okres do 6 lub do 12 miesięcy części kosztów
poniesionych z tytułu zatrudnienia osoby bezrobotnej,
 roboty publiczne - to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy
przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty,
 staże - jest to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania
pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy
z pracodawcą, z terenu miasta było 110 osób,
 bon stażowy - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, w imieniu którego działa
dyrektor PUP, może przyznać bon stażowy, który stanowi gwarancję skierowania do odbycia
stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca
zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych
6 miesięcy. Bezrobotny spełniający warunki do otrzymania bonu stażowego składa w PUP
wniosek o jego przyznanie.
 bon szkoleniowy - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, w imieniu którego
działa dyrektor PUP, może przyznać bon szkoleniowy, który stanowi gwarancję skierowania
bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną
poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego

musi wynikać z indywidualnego planu działania przygotowanego przez doradcę klienta we
współpracy z bezrobotnym. Bezrobotny wskazuje we wniosku jeden z celów, który
przemawia za zasadnością odbycia szkolenia lub kilku szkoleń i najpóźniej do dnia
otrzymania bonu dostarcza oświadczenie od pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub
powierzenia wykonywania innej pracy zarobkowej osobie otrzymującej bon lub
oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej.
Wywiązała się dyskusja.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – czy Powiatowy Urząd Pracy
oraz Starostwo Powiatowe mają rozeznanie, jakie zawody na rynku pracy są poszukiwane?
Chodzi o przepływ informacji i modelowanie kierunków kształcenia.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku Dariusz Kuprewicz – brak na pewno
kierunków zawodowych; ślusarzy, tokarzy. Rynek pracy jest spłaszczony, że nie do końca
wiadomo ilu pracowników w takich zawodach wchłonie.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – miasto Ełk jest głównym terenem zatrudnienia
z ościennych gmin. Dzisiaj trudno znaleźć wykwalifikowanych pracowników w produkcji.
Na zakończenie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku Dariusz Kuprewicz omówił
środki, jakie PUP w Ełku przeznacza na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, w
ramach PFRON oraz wydatki z Funduszu Pracy. Jest również propozycja podziału limitu z
Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz podsumowując powiedział, iż cieszy fakt, że na ten
rok są zaplanowane następne środki finansowe.
Do punktu 4
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk powiedział, że wszyscy członkowie otrzymali
projekt planu pracy Komisji na 2016 rok, prosi zatem o zgłaszanie uwag i dalszych propozycji
do planu pracy.
Członkowie Komisji nie zgłosili dodatkowych punktów i uwag, a następnie poprzez
aklamację przyjęli plan pracy Komisji na 2016 rok – w załączeniu do protokółu.
Do punktu 5
1) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, który obejmuje zmiany:
I. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2016, w tym:
1. Zwiększa się wydatki majątkowe w 2016 r. o kwotę 459 106 zł, w tym na:
- dotację celową dla Muzeum Historycznego w Ełku w wysokości 242 106 zł (dział 921
rozdział 92118 § 6220),
- zadania inwestycyjne: „Budowa parkingów przy ul. Pięknej” (dział 600, rozdział 60016
§ 6050) – 50 000 zł, „Budowa ciągu pieszo – rowerowego na os. Jeziorna”( dział 600,
rozdział 60017 § 6050) – 167 000 zł,
2. Zwiększa się przychody budżetu 2016 o kwotę 459 106 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 2 697 679 zł
II. W załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:
Wpisuje się na lata 2016 - 2017 przedsięwzięcie: „Prowadzenie centrum wspierania sektora
pozarządowego i aktywnych mieszkańców „Ełckie Centrum Obywatelskie” wraz
z prowadzeniem Miejskiego Programu Regrantingowego „Ełk, Tu Działam”.
2) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił następnie projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016 rok Proponowane zmiany 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.
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.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2016-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016
rok.
3) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił 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 - 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.
W związku z tym przekazuję projekt uchwały o której mowa w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z prośbą o wprowadzenie
do porządku obrad Sesji Rady Miasta Ełku.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie 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.

4) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miasta Ełk w 2016 r.
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
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.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r.
5) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały zmieniającej 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. Obowiązująca od 2004 roku
uchwała wymaga zmiany z powodu zmiany jednostkowego świadczenia usługi. Zgodnie z
wyliczeniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej koszt jednej godziny usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będącego podstawą naliczania
odpłatności za te usługi, z dniem 1 kwietnia 2016 roku będzie wynosił 20,00 zł za jedną
godzinę usługi. Aktualnie koszt jednostkowy wynosi 18,41 zł za jedna godzinę usługi.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zmieniającej 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.
6) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w
Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2016-2020. Jest to program na kolejne 4 lata 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. Do programu została sporządzona diagnoza
zjawiska przemocy w rodzinie oraz analiza SWOT – program w załączeniu do protokółu.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata
2016-2020.
7) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr VIII.94.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko.
„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 społecznozawodowej mieszkańców, poprawie jakości usług społecznych i wsparciu instytucji kultury.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa WarmińskoMazurskiego 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.
Naczelnik Wydziału Stretegii i Rozwoju Renata Samełko dodała, że 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 Warmińsko-Mazurskiego 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.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.94.15 Rady Miasta Ełku z
dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk
do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
8) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił 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 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..
Ten regulamin będzie obowiązywał przy drugim etapie naboru. Rada określa wartość punktową
tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie 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.
9) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił 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.
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.
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.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił 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.
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 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.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie 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.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie 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.
Do punktu 6
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że ma do przekazania dla Komisji
kilka bieżących informacji:
 Opracowane zostały koncepcje zagospodarowania terenów komunalnych: parków,
skwerów, terenów sportowo-rekreacyjnych m.in. tereny na os. Północ II, Tuwima,
os. Bogdanowicza, Jeziorna, chcielibyśmy je zaprezentować na wspólnym posiedzeniu
Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego wraz z Komisją Mienia Komunalnego,
Prawa i Porządku. Do projektów jest pozytywna opinia Zespołu ds projektów
inwestycyjnych. Chcielibyśmy przystąpić powoli do przygotowania projektów
technicznych. Dlatego też chcemy przedłożyć propozycje Komisjom na następne
posiedzenie lutowe do ewentualnego wniesienia uwag.
 Dobiegają końca prace nad przygotowaniem i wdrożeniem”Ełckiej Karty Seniora”, która
przeznaczona będzie dla osób zameldowanych na terenie Ełku, które ukończyły 60 rok
życia. Będzie to dokument, na podstawie którego seniorzy będą mogli korzystać ze zniżek
w jednostkach miejskich (ECK, MOSiR). Przewidywane są także zniżki u ełckich
przedsiębiorców, m.in. w sklepach.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora” planowane jest podczas
lutowej Sesji Rady Miasta Ełku,
 w połowie tego roku zostanie otwarty w naszym mieście lokalny browar, znajdą się więc
dodatkowe miejsca pracy.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że uczestniczył 20 stycznia br.
w otwarciu portu lotniczego Olsztyn - Mazury. Planowane są zarówno loty krajowe,

jak i zagraniczne. Zdecydowanie więcej jednak będzie lotów zagranicznych. Wystąpiono
o środki finansowe na zmodernizowanie połączenia kolejowego do Szyman, ma kursować
szynobus do samego lotniska.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że Zarząd Związku Miast Polskich
Samorządy niepokoi nie tylko fakt, że na dwa miesiące przed planowanym uruchomieniem
programu wypłat „Rodzina 500 plus” niewiele o nim wiedzą od strony organizacyjnej, ale też
będzie ogromna skala chętnych na rządową pomoc. Przy założeniu, że koszty obsługi zostaną
utrzymane na poziomie 2 proc., środki z dotacji przeznaczone na realizację zadania być może
będą wystarczające do bieżącej obsługi świadczeń, jednak nie są w stanie zabezpieczyć
kosztów przygotowania i obsługi realizacji programu. Tak naprawdę będzie potrzeba 5% na
obsługę tego zadania. Koszty te znacznie obciążą budżet gmin. Budżet naszego miasta być
może sobie poradzi, ale będzie nas to kosztowało.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że uczestniczy również
w pracach nad zmianą ustawy o dochodach JST, która zrekompensowałaby planowaną utratę
dochodów. Samorządom chodzi o odpowiednie zwiększenie udziału JST w podatku PIT lub
przekazanie im części dochodów budżetu państwa z podatków pośrednich jak VAT czy
akcyza.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodniczący Komisji
Małgorzata Stachowiak
Jan Stradczuk

