Protokół nr 17.16
ze wspólnego posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady
Miasta Ełku oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 22 lutego 2016 roku w godzinach 1000– 1410
Obrady obu Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego,
Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku
Rady Miasta Ełku w/g załączonej listy obecności; na 17 członków Komisji w posiedzeniu
uczestniczyło 16 oraz członkowie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady
Miasta Ełku w/g załączonej listy obecności; na 14 członków Komisji w posiedzeniu
uczestniczyło 13. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu obu Komisji nie uczestniczył radny Nikodem Kemicer.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Prezydent Miasta Ełku - Tomasz Andrukiewicz,
 Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" sp. z o.o. Edward Palczewski,
 Komendant Powiatowy Policji w Ełku – Marek Hyzopski,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
 Kierownik Referatu Dróg Miejskich - Edyta Nagolska,
 Pracownicy Wydziału Mienia Komunalnego - Mirosława Broniszewska, Maria Ostrowska,
 Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych - Maciej Juchniewicz,
 Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba,
 Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zbigniew Rachwalski,
 KPP w Ełku – Agata Kulikowska de Nałęcz,
 „Bigarch” Pracownia Architektury – Kamil Birgiel.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji do wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego RONA 03 oraz wniosku
Fundacji Ratujmy Życie.
4. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń
bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku).
5. Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku.
6. Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk.
7. Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.
8. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
3) w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot
własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku,

4) w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku
bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
6) w sprawie opłaty targowej,
7) upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia
do realizacji projektu pod nazwą „poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez
zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk”.
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Miasto Ełk.
10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami”
w Ełku.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech
Kwiatkowski zapoznał zebranych z propozycją porządku obrad obu Komisji.
Członkowie obu Komisji nie wnieśli uwag i jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli
proponowany porządek obrad jw.
Do punktu 2
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech
Kwiatkowski zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółu z poprzedniego posiedzenia
Komisji, zarówno Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku jak i Komisji Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego
Członkowie Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku nie zgłosili uwag
i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 15.16 z dnia 22 stycznia 2016 roku
z ostatniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego nie zgłosili uwag
i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 16.16 z dnia 25 stycznia 2016 roku
z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych Maciej Juchniewicz
omówił wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego RONA 03, złożonego na realizację
zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg,
kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury
fizycznej i turystyki pt.: „Nowa Sportowa”, w ramach inicjatywy lokalnej. Celem inicjatywy
jest wykonanie płoty wokół działki, na której znajdował się stadion piłkarski. Co zapewni
bezpieczeństwo i porządek na tym terenie.
Wywiązała się dyskusja.
Przedstawiciel Klubu RONA 03 Bartłomiej Koniecko powiedział, że klub użytkuje teren
należący do miasta od 8-10 lat. Jest to na razie takie „dzikie” miejsce. Chcielibyśmy
zagospodarować teren wokół działki, na której znajdował się stadion piłkarski i wykonać
ogrodzenie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na tym terenie. Obecnie jest to
prawie 2 ha wyrównane miejsce trawiaste, na którym można przeprowadzać treningi
piłkarskie. Niezbędne jest wykonanie płotu wokół działki, co zapobiegnie dalszym
dewastacjom i przyczyni się do sprawniejszego zagospodarowania tego terenu.
Uporządkowany zostanie również teren wokół płotu. Wykonane zostaną drogi dojazdowe,
drogi ewakuacyjne. Teren boiska zaopatrzony zostanie w sprzęt sportowy typu bramki.
Radny Andrzej Koc poinformował, że wniosek był opiniowany przez Komisję Turystyki,
Sportu i Rekreacji, gdzie komisja wydała opinię pozytywną. Pewne kontrowersje budziła
jedynie kwota wnioskowana na to działanie, ale to rozstrzygnie przetarg.

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
– czy na tym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? Czy ten
teren jest przeznaczony pod działalność sportową?
Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt – na tym terenie nie ma miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Natomiast usytuowanie jak najbardziej nadaje się na
działalność sportową.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Krzysztof Wiloch
– jakie miasto ma plany inwestowania pieniędzy publicznych w ten teren?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – teren od wielu lat jest użytkowany przez Klub
Uczniowski RONA 03, możemy dokładać środki finansowe poprzez stowarzyszenie. WE
wniosku zostały wskazane kategorie wydatków. Jako inicjatywa lokalna, zakładany jest
również wkład własny. Jeśli chodzi o kwotę, opieramy się o wniosek.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
– dobrze byłoby rozważyć wykonanie wyższego ogrodzenia oraz bieżni wokół boiska.
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Joanna Porucznik – Szkoła Sportowa przy
ul. Suwalskiej ma swoją bieżnię.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz dodał, że z tego boiska będą korzystały również
inne podmioty, jest to inicjatywa lokalna na wniosek mieszkańców.
Po zakończeniu dyskusji
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa
i Porządku Wojciech Kwiatkowski zwrócił się do radnych obu komisji o wydanie opinii do
omówionego wniosku.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 16 głosami „za” - jednomyślnie wydali
pozytywną opinię do wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego RONA 03, złożonego na
realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg,
kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury
fizycznej i turystyki pt.: „Nowa Sportowa”, w ramach inicjatywy lokalnej.
***
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych Maciej Juchniewicz
omówił wniosek Fundacji Ratujmy Życie złożonego na realizację zadania publicznego miasta
Ełku z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego pt.: „Ełk – bezpieczna promenada”, w
ramach inicjatywy lokalnej. Chodzi tutaj o przeszkolenie 18 osób z Kursu Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy a następnie wystawienie patroli na promenadzie – szczegóły we wniosku.
Wywiązała się dyskusja.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
powiedział, że podchodzi sceptycznie do tego wniosku. Mamy karetki pogotowia stacjonujące
w centrum miasta, gdzie jest fachowa obsada udzielająca pomocy medycznej. Zdaniem
radnego to zbędny wydatek.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Krzysztof Wiloch
powiedział, ze jego zdaniem każde przedsięwzięcie lokalne zwiększające bezpieczeństwo w
naszym mieście jest godne pochwały. Bezpieczeństwa nigdy za wiele.
Po zakończeniu dyskusji
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa
i Porządku Wojciech Kwiatkowski zwrócił się do radnych obu komisji o wydanie opinii do
omówionego wniosku.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 2 głosami „z” przy 8 głosach „przeciw” i 6
głosach „wstrzymujących” wydali opinię negatywną do wniosku Fundacji Ratujmy Życie
złożonego na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu porządku i
bezpieczeństwa publicznego pt.: „Ełk – bezpieczna promenada”, w ramach inicjatywy
lokalnej.

Do punktu 4
Komendant Powiatowy Policji w Ełku Marek Hyzopski na wstępie powiedział, że trwa
proces tworzenia powiatowych map zagrożeń. Podczas konsultacji społecznych policjanci
przedstawiają mieszkańcom powiatu ideę powstawania tych map oraz poznają oczekiwania
społeczności w zakresie bezpieczeństwa. W lutym odbyło się już 7 spotkań, w których wzięło
udział blisko 260 osób.
Po co mapa zagrożeń bezpieczeństwa i co z niej wynika dla mieszkańców?
Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to element procesu zarządzania bezpieczeństwem
publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Narzędzie,
które pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom
lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne
za bezpieczeństwo i porządek publiczny, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych.
Podczas dotychczasowych konsultacji ełccy policjanci przedstawili założenia projektu
powiatowego, z uwzględnieniem danych policyjnych dotyczących zagrożeń przestępczością.
Wyjaśniali ideę mapy i podkreślali troskę o poziom bezpieczeństwa w całym powiecie
ełckim. Projekt ten, to nic innego jak odzwierciedlenie zagrożeń już zidentyfikowanych przez
policjantów, wzbogacony o spostrzeżenia mieszkańców powiatu.
Projekt mapy na poziomie powiatowym ma zawierać kilka kryteriów m.in. dotyczących
zagrożenia przestępczością czy wykroczeniami, które są szczególnie uciążliwe społecznie,
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyniki badań społecznych w zakresie poczucia
bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagrożeń lokalnych i oczekiwań społecznych w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa.
Konsultacje będą prowadzone do 29 lutego br. zarówno z samorządami, jak i mieszkańcami,
by zapewnić jednakowe, wysokie bezpieczeństwo na terenie całego powiatu. Wnioski z nich
są cały czas zbierane. Głównymi problemami dostrzeganymi dotychczas przez uczestników
spotkań są: spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (zwłaszcza przez młodych
ludzi) i konsekwencje jakie to może wywoływać, czyli agresja, niszczenie mienia,
zaśmiecanie.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
– proszę o podanie adresu mailowego, gdzie radni mogliby zgłaszać swoje uwagi i wnioski.
Prośba również o wysłanie tej prezentacji.
Komendant KPP Marek Hyzopski powiedział, że informacja na temat „map zagrozeń” jest
dostępna na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Jest tam równiez
podany adres mailowy , na który można zgłaszać swoje propozycje przesłać na adres email:
prasowy@elk.ol.policja.gov.pl, w temacie wpisując: Konsultacje społeczne – „mapa
zagrożeń”.
Do punktu 5
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział na wstępie, że posiadamy programy
funkcjonalno-użytkowe dla czterech terenów zieleni zlokalizowanych na osiedlach:
Bogdanowicza, Grunwaldzkie, Kajki (dwie lokalizacje). Programy te przewidują wykonanie
nasadzeń zieleni tworzącej małe parki osiedlowe z infrastrukturą oświetlenia i monitoringu
oraz wzbogacenie terenów o małą architekturę, ścieżki spacerowe, strefę wypoczynku dla
różnych grup wiekowych w środowisku miejskim.
Architekt Kamil Birgiel kolejno omówił koncepcje dla tych czterech terenów zieleni:
1. Osiedle Bogdanowicza – cypel przy ul. Pięknej, jest to atrakcyjny punkt dla turystów i
chcielibyśmy to wykorzystać. Zachowano by przestrzeń otwartej łąki z punktami do
wypoczynku, typu podesty, leżaki oraz wykonanie wieży widokowej do 15 metrów
wysokości. Stworzenie dojścia od strony promenady. Wykonanie oświetlenia w podłożu,
ścieżki w postaci płyt kamiennych luźno osadzonych. Stworzony zostanie klimat do
wypoczynku. Jest też tutaj propozycja dla osób posiadających zwierzęta – wydzielona.
Nowe formy i elementy, które chcielibyśmy wykorzystać na placu zabaw – urządzenia do
ćwiczeń, których jeszcze nie ma w Ełku. Duże elementy napisu „Piękna”, wydzielenie
różnych form zieleni.

2. Kajki-Tuwima, mamy tutaj dwa tereny, które zostały objęte opracowaniem:
- teren przy inwestycji „Tuwima Park” do Szosy Obwodowej, który jest bardzo
zdegradowany. Koncepcja zakłada stworzenie parku dla mieszkańców tego osiedla.
Wykonanie luźny ścieżek, oświetlenia, dojścia z nawierzchni mineralnych. Jest propozycja
stworzenia stawu na tych terenach podmokłych o powierzchni 400 m2 głębokości do 1,5
metra i mostku łączącego. Zaplanowano miejsca do integracji rodzinnej, pergole. Plac zabaw
dla dzieci – niewielki element. Siłownia zewnętrzna. Nasadzenia drzew i krzewów.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz dodał, że zaproponowaliśmy, by wokół tego terenu
zrobić ścieżkę, po której można by biegać.
- drugi teren jest w kształcie elipsy przy ul. Miłosza. Chcielibyśmy, by powstał tam „park
sztuki”. Postawienie rzeźb terenowych, elementów ekspozycji dla lokalnych i zewnętrznych
artystów. Planowane jest nasadzenie dużej ilości drzew, wykonanie pagórków i miejsce pod
aulę terenową. Nawierzchnia i elementy wypoczynkowe nawiązujące do parku przy Szosie
Obwodowej. Całość otoczona płytami kamiennymi.
3. Teren na osiedlu Grunwaldzkim – jest to centrum osiedla wzdłuż kanału, koncepcja
proponuje wykonanie siłowni terenowej, kawałek boiska do streetballa, ścieżki w luźnej
formie, biblioteka terenowa, plac zabaw (jedna strona będzie bardziej wyciszona), dużo
ławeczek, miejsc do wypoczynku, nasadzenia drzew i krzewów.
Wywiązała się dyskusja.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zwrócił się z sugestią, by rozważyć
przeprowadzenie rury drenażowej i zasypanie tego kanału.
Radny Dariusz Dracewicz zaproponował o wyposażeniu urządzeń sportowych w bazę do
telefonów.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – będzie wykonywany projekt techniczny
i zastanowimy się czy ten rów zachować czy go zasypać.
4. Teren nad jeziorem Ełckim w pobliżu Centrum Edukacji Ekologicznej – teren został
nabyty od Agencji Nieruchomości Rolnych. Propozycja wykonania miejsca do wyciszenia
z tarasami ze stopniowaną wysokością. Pergole z ławkami. Jest to najtańsze założenie
z całości wszystkich koncepcji.
5. Osiedle Konieczki – Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, ze jest to duży
teren o powierzchni 2 ha (rondo z ul. Pileckiego i ul. Kolonia).
Architekt Kamil Birgiel powiedział, że koncepcja parku zakłada przyciągnięcie osób
przyjezdnych. Planowane jest wykonanie parku wodnego dla dzieci – płaska nawierzchnia z
fontannami, mały plac zabaw, kilka miejsc do wypoczynku, mini rampa skate parku, jest też
zaplanowana bieżnia okalająca cały teren. Terenowa siłownia pod pergolą, plac zabaw w
formie parku linowego. Pewien problem stanowi tutaj pętla dla autobusów MZK.
Wywiązała się dyskusja.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty powiedział, że wystarczyłaby tutaj
zatoka postojowa a ta pętlę należałoby zlikwidować. Podłużna zatoka postojowa wzdłuż ulicy
– propozycja Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciecha
Kwiatkowskiego.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – to na razie jest koncepcja, do której zbieramy
uwagi. Będziemy jeszcze dyskutowali już nad komplementarnymi rozwiązaniami. Istnieje
możliwość pozyskania środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej dla
wskazanych lokalizacji oraz zrealizowanie tych inwestycji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Do 29 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS.2.5/1/2015 - Oś priorytetowa II Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. Będziemy chcieli te działania poetapować
i w pierwszej kolejności wykonać zieleń i wyprowadzenie sieci. Później będziemy starali się
o środki z dodatkowych źródeł. Po przejęciu terenu od Spółdzielni Mieszkaniowej
„Świt”przygotowana zostanie również koncepcja dla osiedla Północ II.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o. o. Halina Bender dodała, że teren na os. Północ II jest
duży i raczej myślimy tutaj o aplikowaniu o środki do programu „Polska-Litwa”.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, ze wszystkie uwagi do

przedstawionych koncepcji można przekazywać bezpośrednio do Zespołu Inwestycji.
Spotkamy się jeszcze z mieszkańcami, gdzie przedstawimy te propozycje. W oparciu o te
koncepcje powstaną projekty.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – będziemy składali wniosek do
programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu: 4 000 000 pln.
Wartość dofinansowania: 2 400 000 pln (60%). Wkład własny: 1 600 000 pln (40%). Termin
realizacji: 2016-2017 r. Jednym z warunków złożenia wniosku jest posiadanie dokumentacji
i dołączenie podjęte przez Radę Miasta uchwały.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – czy te koncepcje były
konsultowane z fachowcem od zieleni, krajobrazu? Chodzi o projektowanie nasadzeń zieleni.
Prezes Halina Bender powiedziała, że wszystkie uwagi były skonsultowane z Panią
Nalbach, która zajmuje się zielenią miejską.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
powiedział, by zwrócić uwagę, aby na tych wszystkich terenach zielonych znalazły się
nasadzenia krzewów, w których mogłyby się gnieździć ptaki.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że ta uwaga była przyjęta i tych
nasadzeń jest mnóstwo.
***
Następnie Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że ze względu na to, iż
musi za chwilę opuścić salę obrad, chciałby przekazać ważną informację dotyczącą
świadczeń rodzinnych 500+. Wpłynęła informacja, że 2% kwoty ogólnej kwoty, jaką otrzyma
miasto w tym roku będzie przeznaczona na obsługę. W roku przyszłym będzie to 1,5%. Na
realizację tego świadczenia mamy otrzymać około 24 mln zł. Obsługa świadczenia będzie w
ramach Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Będziemy też robili
nabór stażystów. Będziemy się starali przygotować zarówno pracowników, jak i system
informatyczny do wypłat tego świadczenia.
Do punktu 6
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił informację
dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Ełku – informacja
w załączeniu do protokółu. W tym roku chcemy rozszerzyć system o sektor nieruchomości
niezamieszkałych. Wystąpiliśmy już do podmiotów administrujących te posesje o informacje.
W II półroczu tego roku przygotujemy projekt uchwały z tą zmianą.
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" sp. z o.o.
Edward Palczewski powiedział, że Naczelnik Andrzej Semeńczuk przygotował szczegółową
informację, którą otrzymali radni. Prosi zatem teraz o pytania.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
powiedział, że ma nadzieję, że będziemy bardziej selektywnie zbierać śmieci i ta świadomość
ekologiczna mieszkańców się zwiększy. Jest to również ułatwienie dla Zakładu. Przyjmijmy
chociaż jako radni na wstępie zbiórkę z rozdziałem na „suche” i „mokre”.
Kolejna sprawa, jak wygląda zbiórka zużytych świetlówek, w których występuje rtęć?
W PUK jest tylko zeskładowanych ok. 20 zużytych świetlówek. Czy zrobiliśmy wszystko, by
te świetlówki nie były wyrzucane do ogólnych koszy na śmieci? Takie potłuczone świetlówki
to zagrożenie oparami rtęcie dla pracowników ZUO.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że duże ilości świetlówek są kojarzone
raczej z zakładami użyteczności publicznej. Firma rozbierająca takie oświetlenie jest również
zobowiązana do utylizacji zużytych świetlówek.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
powiedział, że są to również świetlówki z gwintem, prosi o sprawdzenie, czy takie się
zdarzają w odpadach do ZUO.
Do punktu 7
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Marta Herbszt
omówiła stopień zaawansowania prac związanych z opracowaniem miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Ełku – sprawozdanie w załączeniu do
protokołu.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
zwrócił uwagę na drogę dojścia do Cmentarza nr II – czy może tam być wykonany
bezpiecznych chodnik?
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Marta Herbszt –
są tam pewne ograniczenia terenowe jeśli chodzi o szerokość tej drogi, ale chodnik się tam
zmieści.
Do punktu 8
Przed rozpoczęciem omawiania i opiniowania projektów uchwał obie Komisje, poprzez
aklamację przyjęły, że głosowanie nad opinią do poszczególnych projektów uchwał będzie
odbywać się wspólnie.
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel 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 i 2017, w tym:
1. W roku 2016 zwiększa się dochody o kwotę 662 131 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 656 131 zł (środki zewnętrzne na realizację
projektu dofinansowanego ze środków UE – 617 017 zł (dział 730 rozdział 73006),
dofinansowanie z Urzędu Pracy dla MOPS – 39 114 zł (dział 852 rozdział 85219),
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6 000 zł środki zewnętrzne na realizację
projektu dofinansowanego ze środków UE – 6000 zł (dział 900 rozdział 90004).
2. W roku 2017 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2 364 000 zł (środki zewnętrzne
na realizację projekt: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie
powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk”).
3. Zwiększa się wydatki budżetu w roku 2016 o kwotę 854 531 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 662 809 zł (projekt pn.: „Platforma startowa dla
nowych pomysłów - Hub of Talents” zwiększenie o kwotę 617 017 zł (dział 730 rozdział
73006), środki na roboty publiczne w MOPS zwiększenie o kwotę 39 114 zł (dział 852
rozdział 85219), zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w PNT
– przeniesienie na zakupy inwestycyjne – 7 722 zł (dział 730 rozdział 73006), wpłata
na fundusz celowy dla policji zwiększenie o kwotę 12 000 zł (dział 754 rozdział 75405),
zwiększenie pochodnych od wynagrodzeń – umów związanych z promocją j. s. t. o kwotę
2 400 zł (dział 750 rozdział 75075),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 191 722 zł (Modernizacja ul. Piłsudskiego
– audyt – 7 000 zł (dział 600 rozdział 60016), zakup cieplarki do PNT – 7 722 zł,
przebudowa MOPS – 117 000 zł (dział 730 rozdział 73006), wpłata na fundusz celowy dla
policji – 50 000 zł (dział 754 rozdział 75405), projekt: „Poprawa jakości środowiska
miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” – 10 000 zł
(dział 900 rozdział 90004).
4. Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2017 r. o kwotę 3 990 000 zł (projekt:
„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni
w mieście Ełk”.
5. Zwiększa się przychody budżetu 2016 o kwotę 192 400 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 2 890 079 zł.
II. Do załącznika nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie realizowane w roku 2016
i 2017 pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni
terenów zieleni w mieście Ełk”.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok. Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Polityki Społecznej:

1. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2015 r. przeznaczonych na
rozbudowę i nadbudowę pomieszczeń MOPS w Ełku (dział 852 rozdział 85219 § 6050)
zwiększa się plan finansowy w 2016 r. z wolnych środków o kwotę 117 000 zł. Środki
zostanie przeznaczone na rozbudowę wraz z nadbudową pomieszczeń na piętrze i parterze
budynku ośrodka, co pozwoli na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń dla ok. 10
pracowników. Zostanie również przeniesiona kasa ośrodka na parter budynku co ułatwi
korzystanie z pomocy dla osób starszych oraz niepełnosprawnych.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku, w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 39 114 zł, w tym wydatki w § 4010 o kwotę
33 300 zł oraz w § 4110 o kwotę 5 814 zł na organizację robót publicznych dla trzech osób na
stanowisku 2 opiekunów oraz pomoc biurową na okres 6 miesięcy (01.03.2016-31.08.2016r.).
Źródłem finansowania tego zadania będzie refundacja ze środków Powiatowego Urzędu
Pracy w Ełku.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji,
Sportu i Kultury:
Zwiększa się z wolnych środków wydatki na zadania z zakresu promocji j. s. t. – dział 750
rozdział 75075 w wysokości 2 400 zł.
Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczeniem środków finansowych na pochodne
od wynagrodzeń z umów zleceń (§ 4100 i § 4120).
III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Strategii i Rozwoju:
Projekt: „Odlotowa Polska Wschodnia” – dział 600 rozdział 60095
Projekt realizowany był z Gminą Krosno i Miastem Chełm. Trwałość projektu wymaga
zapewnienia
hostingu
oraz
przedłużenia
domeny
internetowej
www. Odlotowapolskawschodnia.pl w 2016 r.
Udzielenie dotacji dla miasta Krosna zapewni realizacje tego zadania.
Proponuje się sfinansować tej dotacji z rezerwy celowej na projekty nieinwestycyjne.
Projekt: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów
zieleni w mieście Ełk” – dział 900 rozdział 90004
Wprowadzeniu nowego zadania na lata 2016 - 2017 pn.: „Poprawa jakości środowiska
miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk”.
Gmina Miasto Ełk zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zakres projektu: opracowanie dokumentacji technicznej dla 4 założeń parkowych (os.
Bogdanowicza, os. Grunwaldzkie, os. Kajki przy ul. Miłosza, os. Kajki przy ul. Szosa
Obwodowa) oraz realizacja inwestycji polegających na wykonaniu nasadzeń zieleni tworzącej
małe parki osiedlowe: zieleń i roboty ziemne, nawierzchnie ścieżek i chodników,
okablowanie oświetlenia, okablowanie monitoringu.
Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2017.
Całkowita wartość projektu: 4 000 000 zł
Wartość dofinansowania: 2 400 000 zł (60%)
Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 1 600 000 zł (40%)
Finansowanie - wolne środki.
Dochody i wydatki Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku – dział 730 rozdział 73006
1. Przeniesienie wydatków z § 4210 do § 6060 kwoty 7 722 zł na zakup cieplarki. Cieplarka
jest niezbędnym elementem w procesie funkcjonowania laboratorium. Różne grupy
drobnoustrojów żyją w różnych temperaturach, połączenie w jeden system układu chłodzenia
oraz grzania pozwala na rozszerzenie zakresu możliwej do ustawienia temperatury. Cieplarka
posiada wiele opcji dostosowując swoją funkcjonalność do najbardziej różnorodnych potrzeb.
2. Przeniesienie wydatków z § 4300 do § 4520 kwoty 32 495 zł w celu dokonania opłaty
rocznej z tytułu trwałego zarządu PNT.
3. Projekt: „Platforma startowa dla nowych pomysłów-Hub of Talents” – dział 730 rozdział
73006

Wprowadzenie do budżetu nowego projektu o nazwie –„Platforma startowa dla nowych
pomysłów-Hub of Talents” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
osi priorytetowej I, poddziałania 1.1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów.
Projekt jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość projektu dla PNT wynosi 617 017 zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie 6
parków: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Elbląski Park Technologiczny, Park
Naukowo-Technologiczny w Eku, Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o., Olsztyński Park
Naukowo-Technologiczny, Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach Sp.
z o.o.
Projekt zakłada stworzenie w makroregionie Polski Wschodniej programu wsparcia, którego
celem będzie przekształcenie pomysłów biznesowych w produkty i przygotowanie ich pod
kątem rynkowym. Wsparcie to będzie obejmowało usługi podstawowe i specjalistyczne
niezbędne do momentu przygotowania odpowiedniego modelu biznesowego. Oferta Platform
startowych skierowana będzie do osób do 35 roku życia, w szczególności do absolwentów
szkół wyższych oraz studentów ostatnich lat studiów, chcących uruchomić i rozwijać własne
firmy w Polsce Wschodniej w oparciu o zgłoszony do Platformy startowej pomysł bądź
koncepcję. W ramach projektu pilotażowego zakłada się, iż wspartych zostanie min.
60 startupów, z czego min. 30 z nich rozpocznie swoją działalność rynkową. Park Naukowo
- Technologiczny w Eku planuje objąć wsparciem w zakresie usług podstawowych oraz
specjalistycznych (branżowych) 5 firm startapowych.
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
„Przebudowa ul. Piłsudskiego” dział 600, rozdział 60016 § 6050
Wprowadzenie do planu inwestycji jednorocznych nowego zadania i przeznaczenie na ten cel
kwoty 7 000 PLN. Po zrealizowaniu inwestycji podpisana została umowa o dofinansowanie
projektu ze środków unijnych w ramach RPO WiM. Realizując postanowienia umowy
niezbędne jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz promocji projektu.
Brakujące środki w wysokości 7 000 PLN proponuje się pokryć z wolnych środków lat
ubiegłych.
V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Straż Miejską:
1. Przeniesienie wydatków w dziale 754 rozdział 75405 z § 2300 na § 6170 kwoty 10 000 zł
w związku ze zmianą przeznaczenia. Wydatki związane z zatrudnieniem lekarzy w PDOZ
zmniejsza się o kwotę 10 000 zł i przeznacza się na zakup psa służbowego wraz ze sprzętem
do jego użytkowania w służbie patrolowej Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
2. Zwiększenie środków na fundusz wsparcia policji o kwotę 22 000 zł (dział 754 rozdział
75405 § 2300) celem wsparcia finansowego w zakresie zakupu: materiałów prewencyjnych
które wykorzystywane będą podczas działań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców
miasta, zakupu i wymiany wyeksploatowanego sprzętu policyjnego (kamizelki taktyczne,
latarki itp.)
Pokrycie wydatków proponuje się z wolnych środków.
3. Zwiększenie środków na fundusz wsparcia policji o kwotę 40 000 zł (dział 754 rozdział
75405 § 6170) celem wsparcia finansowego w zakresie zakupu samochodu terenowego na
potrzeby tut. jednostki, przy 50% współfinansowaniu z Komendą Główną Policji.
Pokrycie wydatków proponuje się z wolnych środków.
VI) w zakresie pozostałych zmian:
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 192 400 zł, zwiększa się przychody z tytułu wolnych
środków o kwotę 192 400 zł.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2016-2027.

Następnie członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016
rok.
3 i 4) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Marta Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu
nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego
Gminy Miasta Ełku.
Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana sposobu obliczania odsetek maksymalnych,
wskutek wprowadzenia ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), maksymalna wysokość odsetek wynikających z
czynności prawnej, nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek
ustawowych w rozumieniu art. 359 Kodeksu cywilnego.
Następnie Naczelnik Marta Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zmiana ma na celu
dostosowanie wysokości oprocentowania stosowanego przy rozłożeniu na raty należności
z tytułu sprzedaży mienia komunalnego do przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1830).
Aktualnie obowiązujące oprocentowanie stosowane przy rozłożeniu na raty należności
równe jest czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego i
zostało przyjęte przez Radę Miasta Ełku w uchwale nr V.60.15 z dnia 31 marca 2015 r. w
sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot
własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku (Dz. Urz. Woj.
Warmińsko-Mazurskiego z 2015 r., poz. 1492). Wysokość odsetek na dzień podjęcia
uchwały, równa była odsetkom maksymalnym wynikającym z czynności prawnej, ustalonym
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (tzw. ustawy „antylichwiarskiej”).
Od 1 stycznia 2016 r. nastąpiła zmiana sposobu obliczania odsetek maksymalnych,
wskutek wprowadzenia ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), maksymalna wysokość odsetek wynikających z
czynności prawnej, nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek
ustawowych w rozumieniu art. 359 Kodeksu cywilnego.
W celu dostosowania wysokości oprocentowania do aktualnie obowiązujących przepisów
prawa, prosimy o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Ełku punktu
dotyczącego przyjęcia niniejszej uchwały.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami
stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na
udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności.

5) Inspektor ds. gospodarki komunalnej Maria Ostrowska omówiła projekt uchwały uchwały
zmieniającej uchwałę Nr VI.65.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie
udostępnienia przystanków komunikacyjnych.
W celu zoptymalizowania dostępności komunikacyjnej pacjentom Izby Przyjęć, Nocnej
i Świątecznej Pomocy Lekarskiej "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o. o. Szpitala Miejskiego w
Ełku oraz doprecyzowania nazw przystanków – wnoszę o dokonanie następujących zmian w
„Wykazie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Miasto Ełk” stanowiącym załącznik do w/w projektu, polegających na:
wprowadzenie przystanku na ul. Baranki o nazwie „Szpital – izba przyjęć” nr 05, zmianę
numeru przystanku na ulicy Baranki o nazwie „Szpital – wejście główne” z nr 05 na 07,
zmianę nazw niżej wymienionych przystanków o nr:
 01 z Armii Krajowej – BGŻ na Armii Krajowej – Szkoła Artystyczna,
 04 z Dąbrowskiego – Brama Mazur na Dąbrowskiego – Galeria,
 02 z Jana Pawła II na Jana Pawła – Oratorium,
 04 z Jana Pawła II na Jana Pawła – Kolbego,
 03 z Jana Pawła II na Jana Pawła – skwer Foksa,
 02 z Kilińskiego – CPN na Kilińskiego – Koszykowa,
 04 z Kilińskiego – szkoła 7 na Kilińskiego – Szkoła Nr 7,
 01 z Kilińskiego – szkoła 7 na Kilińskiego – Szkoła Nr 7,
 03 z Kilińskiego – CPN na Kilińskiego – Matejki,
 02 z Kościuszki – Szpital na Kościuszki – Szpital Wojskowy,
 01 z Kościuszki – Szpital na Kościuszki – Szpital Wojskowy,
 01 z Łukasiewicza – MZK na Łukasiewicza,
 02 z Mickiewicza – WKU na Mickiewicza,
 04 z Mickiewicza – Apteka na Mickiewicza – wieżowiec,
 05 z Mickiewicza na Mickiewicza – Wawelska,
 01 z Piłsudskiego na Piłsudskiego – stadion,
 02 z Sikorskiego – Przejazd na Sikorskiego – przejazd kolejowy,
 06 z Sikorskiego – Rondo na Sikorskiego – Zespół Szkół Nr 6,
 05 z Sikorskiego – przejazd na Sikorskiego – przejazd kolejowy,
 04 z Suwalska – FSO na Suwalska – ZEM,
 08 z Suwalska – szkoła 6 na Suwalska – Szkoła,
 01 z Suwalska – TESCO na Suwalska – Szkoła,
 01 z Tuwima na Tuwima – Zespół Szkół Nr 1,
 05 z Wojska Polskiego – Bank na Wojska Polskiego – Urząd Skarbowy,
 07 z Wojska Polskiego – Szkoła 4 na Wojska Polskiego Szkoła Nr 4,
 04 z Maćka z Bogdańca na Zamkowa – kościół,
 01 z 11-go Listopada – T. Chemiczna na 11-go Listopada – Szkoła,
 04 z 11-go Listopada – T. Chemiczna na 11-go Listopada – Szkoła.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI.65.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30
kwietnia 2015 r. w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych
6) Inspektor ds. inżynierii miejskiej Mirosława Broniszewska omówiła projekt uchwały w
sprawie opłaty targowej - zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.) od 2016 roku Rada Gminy może
wprowadzić opłatę targową od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
Wysokość opłaty targowej, sposób jej poboru oraz terminy jej płatności określa Rada
Miasta w uchwale. W projekcie uchwały wysokość stawki została zróżnicowana w zależności
od formy sprzedaży i jej przedmiotu. Obszar targowiska podzielony jest na sektory.

Rada Miasta w ten sposób nie dokonuje różnicowania stawek opłaty targowej w sposób
podmiotowy, lecz przedmiotowy. Wprowadzone stawki w żadnym zakresie nie nawiązują do
podmiotu dokonującego sprzedaży. Określają jedynie miejsce i formę sprzedaży.
Z tych też powodów przyjęte przez Radę Miasta Ełku zróżnicowanie stawek jest zasadne.
Wszystkie stawki mieszczą się w ramach górnej granicy określonej przez Ministra Finansów na
2016 rok.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących”zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie opłaty
targowej.
7) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do złożenia wniosku
o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „poprawa jakości środowiska
miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” - Gmina Miasto
Ełk posiada programy funkcjonalno-użytkowe dla czterech terenów zieleni zlokalizowanych na
osiedlach: Bogdanowicza, Grunwaldzkie, Kajki (dwie lokalizacje). Programy te przewidują
wykonanie nasadzeń zieleni tworzącej małe parki osiedlowe z infrastrukturą oświetlenia
i monitoringu oraz wzbogacenie terenów o małą architekturę, ścieżki spacerowe, strefę
wypoczynku dla różnych grup wiekowych w środowisku miejskim.
Całkowita wartość projektu: 4 000 000 pln
Wartość dofinansowania: 2 400 000 pln (60%)
Wkład własny: 1 600 000 pln (40%)
Termin realizacji: 2016-2017 r.
Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na opracowanie dokumentacji
technicznej dla wskazanych lokalizacji oraz zrealizowanie tych inwestycji w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Do 29 lutego 2016 r. trwa
nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POIS.2.5/1/2015 - Oś priorytetowa
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Dokumentem wymaganym do aplikowania o środki unijne jest m.in. uchwała Rady Gminy
upoważniająca do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do złożenia
wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „poprawa jakości
środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk”.
Do punktu 9
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk – sprawozdanie w załączeniu do
protokołu. W sprawozdaniu uwzględniono wysokość kwoty różnicy, o której mowa w art.
30A ust. 2, jaka wystąpiła na poziomie nauczycieli stażystów.
Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w terminie
do dnia 20 stycznia każdego roku, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu
terytorialnego, przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń,
o których mowa w art. 30 ust. 3 oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeśli wynagrodzenie wypłacone
nauczycielom w danym roku było niższe niż wynagrodzenie średnie, zagwarantowane w

art.30 ust.3 Karty Nauczyciela, organ prowadzące szkoły wyznacza kwotę niedopłaty tego
wynagrodzenia w podziale na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
Kwota niedopłaty jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych w szkołach i wypłacana
w terminie do 31 stycznia w formie jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego
proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
Sprawozdanie zostaje przedłożone Radzie Miasta Ełku.
Komisja zapoznała się z omówionym sprawozdaniem jw. Nie wniesiono uwag.
Do punktu 10
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański - zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz § 25 ust.1,2 i 3 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych
domów samopomocy (Dz. U. z 2010 Nr 238 poz. 1586 z póź. zm.) sprawozdanie przesyła się
jednostce prowadzącej lub jednostce zlecającej, a także właściwemu do spraw pomocy
społecznej wydziałowi urzędu wojewódzkiego.
Komisja zapoznała się z omówionym sprawozdaniem jw. Nie wniesiono uwag.
Do punktu 11
Radny Andrzej Surynt przypomniał sprawę uruchomienia dodatkowego kursu autobusu
linii nr 7 tak, by dać możliwość wcześniejszego dojazdu mieszkańcom korzystającym z usług
medycznych 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ przy ul. Kościuszki.
Wcześniej otrzymał pismo, że zostanie ten problem rozwiązany i będzie dodatkowy kurs.
Inspektor Wydziału MK Maria Ostrowska powiedziała, że wszystkie takie zmiany
w kursach autobusów muszą być konsultowane z Gminą. Obecny rozkład jest na etapie
zmian.
Radna Joanna Porucznik zwróciła uwagę na stojącą wodę w zadoleniach przy bramie
cmentarza nr II za firmą „Murbet” - prośba, by stojącą wodę odprowadzić.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że brak tam
odwodnienia.
Radny Andrzej Koc – jakie są dalsze plany w stosunku do remontu ul. Orzeszkowej?
Prezes Zespołu Inwestycji sp z o.o. Halina Bender – zakres umowy obejmuje również
wykonanie nawierzchni asfaltowej. Na razie staramy się, by wykonawca dziury zasypywał na
bieżąco.
Radny Piotr Karpienia przypomniał, że nadal nie pozostał rozwiązany problem parkowania
samochodów dostawczych do Pizzerni Piano i sklepie oferującego okna, drzwi i rolety przy
ul. Wojska Polskiego 62A. Prosiłby o przeprowadzenie wizji lokalnej i rozważenie jakiejś
możliwości rozwiązania tego problemu. Proponuje jeszcze raz wizję lokalną.
Kierownik Referatu Dróg Miejskich Edyta Nagolska – możemy wyznaczyć takie miejsce
dostaw za budynkiem „Administratora”.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że należałoby udrożnić
ulicę Wojska Polskiego na odcinku od „Administratora” do ronda do czterech pasów ruchu
i rozwiązać problem parkujących samochodów na tym odcinku, z ewentualną chwilową
możliwością zaparkowania tylko samochodów dostawczych, na czas dostawy.
Kierownik Referatu Dróg Miejskich Edyta Nagolska powiedziała, że trzeba mieć
świadomość, że wówczas parkowania pod restauracją „Mała” nie będzie.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił się z pytaniem - kiedy zostaną
uzupełnione pobite klosze przy Tęczowym Domu, ul. Piękna przy garażach?
Kierownik Referatu Dróg Miejskich Edyta Nagolska powiedziała, że wymiana kloszy nie
była zlecana przy ul. Pięknej. Tam trzeba zrobić rozeznanie, jakie ewentualnie, by pasowały.
Klosze pozyskane z wymiany przy ul. Piłsudskiego są u nas.

Następnie Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski rozważyć wymianę wspornika
wraz z lampą na pierwszym słupie oświetleniowym przy ul. Piłsudskiego na wysokości
wieżowca na oświetlenie ledowe, które jest na całej długości tej ulicy. Tylko na tej jednej
lampie jest stare oświetlenie i to na skrzyżowaniu.
Prezes Zespołu Inwestycji sp z o.o. Halina Bender powiedziała, że nie jest to lampa w
ciągu ulicy Piłsudskiego lecz ulicy Mickiewicza.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że lampa oświetla
przejście dla pieszych i może chociaż wymieniony mógłby być sam wspornik z lampą.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zwrócił się z prośbą, gdy już warunki
pogodowe umożliwią na łatanie ubytków w jezdni masą na gorąco, by zwrócić uwagę na
ubytki w jezdni na ulicy Bora Komorowskiego i zadolenie poprzeczne na wysokości budynku
przy ul. Witosa 5.
Kierownik Referatu Dróg Miejskich Edyta Nagolska powiedziała, że wszystkie naprawy
dróg masą na gorąco będą wykonywane po uruchomieniu wytwórni, nie wcześniej niż w
połowie kwietnia, gdy pozwoli na to temperatura (powyżej 5° C ).
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący obrad:
Wojciech Kwiatkowski

