Protokół nr 15.16
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 22 lutego
2016 roku.
Obrady Komisji o godzinie 11.00 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 6. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są
prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli: radni: Ewa Awramik, Nikodem Kemicer.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 Skarbnik Miasta - Jarosłw Wróbel
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM – Irena Podlecka,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zbigniew Rachwalski
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
3) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Miasta Ełku na 2016 rok,
4) przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w
Ełku za 2015 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Spotkanie z Komendantem 108 Szpitala Wojskowego w Ełku – bieżąca działalność szpitala (wizyta
komisji).
Pkt 1. Przyjęcie porządku obrad
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powitała zebranych, zapoznała z propozycją porządku
obrad.
Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń i jednomyślnie „za”, przyjęli zaproponowany porządek obrad
jak wyżej.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokołu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodnicząca Komisji Irena Markowska stwierdziła, że radni
przez aklamację przyjęli protokół nr 14.16 bez uwag.
Pkt 3. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027.
Skarbnik Miasta - Jarosłw Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie jak wyżej wraz ze zmianami
w budżecie na 2016 rok.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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”.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
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.
* * *
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016.
Projekt uchwały ze szczegółowym uzasadnieniem zmian w budżecie, w załączeniu do protokołu.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” (jednomyślnie) zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016.
***
3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2016 rok.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Podlecka omówiła projekt uchwały, który wraz
z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” (jednomyślnie) zaopiniowali pozytywnie
projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
***
4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Podlecka omówiła projekt uchwały.

Uzasadnienie:
Program ma na celu wzmocnienie rodzin z grup ryzyka i przywrócenie rodzinom przeżywającym
problemy w zakresie funkcji opiekuńczo-wychowawczych zdolności do ich wypełnienia oraz działania na
rzecz rozwoju i podnoszenia jakości systemu wspierania dziecka i rodziny. Program jest spójny z
Programem Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej w Województwie Warmińsko-Mazurskim
na lata 2013-2017 oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” (jednomyślnie) zaopiniowali pozytywnie
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”.
Pkt 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod
Kasztanami” w Ełku za 2015 rok.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Podlecka poinformowała, że 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 późn. zm.) sprawozdanie przesyła się jednostce
prowadzącej lub jednostce zlecającej, a także właściwemu do spraw pomocy społecznej wydziałowi
urzędu wojewódzkiego. Następnie omówiła przedłożone radnym sprawozdanie.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska stwierdziła, że komisja zapoznała się ze
sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za
2015 rok, nie wnosząc zastrzeżeń.
Pkt 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 6. Spotkanie z Komendantem 108 Szpitala Wojskowego w Ełku – bieżąca działalność szpitala
(wizyta komisji).
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zamknęła obrady komisji i zaproponowała chętnym
osobom, aby udali się na umówione spotkanie z komendantem 108 Szpitala Wojskowego w Ełku, na
godzinę 14.00.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:
Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Liziewska
Irena Markowska

