Protokół Nr 14.16
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 25 stycznia 2016 roku w godzinach 1430– 1530
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
8 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 7. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła radna Ewa Awramik.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena, Katarzyna Podlecka,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) 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,
2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020,
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
4) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
5) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r.,
6) 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,
7) 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,
8) 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.
4. Propozycje i przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zapoznała zebranych z propozycją porządku
obrad proponując w pierwszej kolejności omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał a
później kolejno przyjęcie planu pracy Komisji na 2016 rok.
Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad
jw. wraz ze zmianami.

Do punktu 2
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęli protokół
Nr 13.15 z dnia 21 grudnia 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
1) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka omówiła 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 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 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.
2) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka omówiła 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 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 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.
3) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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”.
4) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Ełku na 2016 rok w części dotyczącej prac Komisji. 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.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 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; 6 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016
rok.
5) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer – czy Straż Miejska ma obowiązek kontrolowania właścicieli
psów, czy płacą obowiązkowe opłaty za posiadanie pieska?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – można wezwać właściciela, by okazał dowód
wpłaty lub zweryfikować przez Wydział Finansowy.
Radna Dorota Kruszewska zaproponowała, by rozważyć przeprowadzenia akcji
szkoleniowej, głównie dla dzieci z jakimi obowiązkami wiąże się posiadanie psa. Mogłaby
takie szkolenie przeprowadzić Straż Miejska.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 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.
6) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 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.
6) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 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.
7) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 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 4
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska na wstępie powiedziała, że wszyscy członkowie
otrzymali projekt planu pracy Komisji na 2016 rok, prosi zatem o zgłaszanie uwag i dalszych
propozycji do planu pracy.
Radny Nikodem Kemicer zaproponował, by w pkt. 12 Komisja udała się z wizytą do
noclegowni.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zaproponowała spotkanie z przedstawicielem
Warmińsko-Mazurskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w miesiącu kwietniu. Natomiast,
jeśli to możliwe, spotkanie z Komendantem 108 Szpitala Wojskowego dobrze byłoby
połączyć z wizytą Komisji w tym szpitalu. Proponuje również wizytę w szpitalu „ProMedica”.
Innych dodatkowych punktów i uwag nie wniesiono i członkowie Komisji poprzez aklamację
przyjęli plan pracy Komisji na 2016 rok – w załączeniu do protokółu.

Do punktu 5
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się z prośbą do członków Komisji, by
zgłaszali przypadki rodzin, które mają niepełnosprawne dzieci, nie radzą sobie z problemami
i potrzebują wsparcia.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

