Protokół nr XV.16
z obrad XV zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 23 lutego 2016 roku
w godzinach 1100 - 1206 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.
W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XV sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XV zwyczajną sesję Rady Miasta Ełku”. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad. W tym momencie w sesji uczestniczy 19 radnych, co
wobec ustawowego składu rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Prezydenta Miasta Tomasza
Andrukiewicza, Pierwszego
Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego, Komendanta
Powiatowego Policji w Ełku Marka Hyzopskiego, Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza,
Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla, młodzież z I LO na czele z p. Władysławem Markowskim,
naczelników wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich zebranych.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji - protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń
do protokołu z ostatniej sesji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
stwierdził, że radni przez aklamację przyjęli protokół nr XIV.16 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do zaproponowanego
porządku obrad.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do propozycji porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek: 19 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzym.” - jednomyślnie „za”
radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XIV.16 z sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
3) zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności
i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku,
4) zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
5) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Miasta Ełku na 2016 rok,
6) przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”,
7) zmiany uchwały w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
8) opłaty targowej,
9) 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”.
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6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami”
w Ełku za 2015 rok.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Oświadczenia i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
W trakcie głosowania nieobecni radni: Tomasz Dawidowski, Dariusz Dracewicz, Tomasz Przekop,
Krzysztof Wiloch.
Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 25 stycznia 2016 r.
do dnia 19 lutego 2016 r., w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w uzupełnieniu informacji, którą radni otrzymali na
piśmie przedstawił działania jakie były dokonywane w ostatnim okresie międzysesyjnym, między
innymi poinformował:
 Odbyły się dwa spotkania z Wójtem Gminy Ełk. Rozmowy dotyczyły współpracy w zakresie
rozwoju miasta i gminy, w sprawach z zakresu: funkcjonowania komunikacji, spraw wodociągów
i kanalizacji oraz kwestii dotyczących oświaty. Będziemy podejmowali działania w oparciu
o porozumienie, które zechcemy wdrożyć w życie.
 3 lutego 2016r. w Urzędzie Miasta odbyła się uroczystość wręczenia dotacji z zakresu rozwoju
sportu oraz laureatom konkursu ofert pn. Sportowa Marka Miasta Ełku na rok 2016. Środki
pieniężne w ramach Sportowej Marki Miasta otrzymało 5 klubów sportowych, natomiast
w ramach dotacji z zakresu rozwoju sportu zostało nagrodzonych 7 klubów sportowych.
I. Sportowa Marka Miasta Ełku:
Całkowita wartość środków przeznaczonych na realizację zadania w formie dotacji to 100 tys. zł
na cały rok 2016. Na konkurs wpłynęło 7 ofert.
Miejski Klub Bokserski "MAZUR" Ełk - "Przez trening do mistrzostwa" - 12 000 zł.
Ełcki Klub Sportowy Kartate Kyokushin - "Ełcki Klub Karate Kyokushin – Sportową Marką
Miasta Ełku 2016 " - 18 000 zł.

UKS MOS w Ełku - "Wioślarstwo sportową marką miasta Ełku" - 18 000 zł.

UKS Nenufar 5 - "Ełcka promocja koszykówki- kontynuacja" - 12 000 zł.

MKS Ełk - "Łączy nas piłka" - 40 000 zł.
II. Dotacja na rozwój sportu:
Na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu (w ramach tej dotacji) w 2016 r. przeznaczono
100 tys. zł. Złożono 9 wniosków, dwa nie spełniały wymagań formalnych, przyznano 7 dotacji:












Uczniowski Klub Sportowy Salos Ełk - "Sport – uczy, bawi, wychowuje" - 10 000 zł.
Ełcki Klub Sportowy Szczypiorniak - III Podlaska Liga Piłki Ręcznej - 14 000 zł.
Ełcki Klub Karate Kyokushin - Organizacja Turnieju Kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy
Kadetów u16, młodzieżowców u22 i open w 2016 - 18 000 zł.
Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku - "Podniesienie
poziomu sportowego ełckich wioślarzy: modernizacja bazy sprzętowej oraz udział
w konsultacjach szkoleniowych zawodników do Kadry Polski Juniorów 2017" - 13 000 zł.
Uczniowski Klub Sportowy Rona 03 - "Doskonalenie zawodowe trenerów czynnikiem
przybliżającym do sukcesów dzieci i młodzieży Miasta Ełk" - 13 000 zł.
Międzyszkolny Klub Sportowy "ŻAK" - "Judo – rywalizacja sportowa w 2016" - 5 000 zł.
Mazurski Klub Sportowy Ełk - "Spełniajmy marzenia - czas na II ligę" - 27 000 zł.
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 4 lutego 2016 r. Prezydent ze Starostą Ełckim, Komendantem Powiatowym Policji spotkali się
z insp. Tomaszem Klimkiem Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie oraz
z bryg. mgr inż. Michałem Kamienieckim p.o. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie. Poruszane były sprawy dotyczące wsparcia działań w zakresie
bezpieczeństwa.
 5 lutego w Olsztynie Prezydent spotkał się z Lidią Wójtowicz Dyrektorem Departamentu Polityki
Regionalnej. Rozmawiano o sprawach dotyczących pozyskania funduszy z Unii Europejskiej
przez samorząd miasta Ełku, a także przez miasta należące do subregionu EGO.
 8 lutego Prezydent podpisał 24. umowy z przedstawicielami ełckich NGO, na realizację zadań
samorządu przez organizacje pozarządowe z zakresu oświaty, kultury, ochrony zdrowia, sportu
i profilaktyki. Łączna wartość przyznanych grantów to 286 500 zł. Oprócz tego aktywni
mieszkańcy mogą skorzystać z coraz bardziej popularnego mechanizmu – Inicjatywy Lokalnej, na
którą przeznaczono w budżecie miasta 300 000 zł.
 9 lutego 2016 r. w Ełku odbyło się Walne Zgromadzenie „Stowarzyszenia Powiatów Miast i Gmin
"Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana". Podjęto kilka wspólnych inicjatyw. W marcu planowane
jest spotkanie z parlamentarzystami z naszego województwa, którym zostanie przekazany komplet
materiałów i oczekiwań samorządów wschodniej części województwa, które będą dotyczyły:
przebiegu i budowy Via Baltica przez nasze miasto, budowy Rail Baltica, która będzie przebiegała
przez Ełk, modernizacji drogi krajowej nr 65 na odcinku między Ełkiem, Oleckiem oraz
w okolicach Prostek, odłowu kormoranów i łosia, finansowania drogi krajowej nr 16, która
przebiega przez nasze miasto.
 10 lutego 2016 r. Prezydent Miasta spotkał się z Zarządem Cechu Rzemiosł Różnych, który
reprezentuje 106 małych przedsiębiorców z naszego miasta. Rozmawiano na temat współpracy,
omawiano kwestie związane z podatkami i opłatami lokalnymi oraz odnośnie innych działań jakie
samorząd może wdrożyć na rzecz małych przedsiębiorców.
 11 lutego 2016 r.:
 został oficjalnie otwarty Środowiskowy Dom Samopomocy w Ełku dla osób z chorobą
Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi. Placówka mieści się przy ul. Kościuszki
28 B, w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby z chorobą Alzheimera
i autyzmem będą mogły liczyć na profesjonalne wsparcie i pomoc. Aktualnie do udziału
w zajęciach zakwalifikowano 25 osób. Docelowo planowane jest udostępnienie łącznie
42 miejsc, w tym 19 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera, w I i II stadium choroby,
19 miejsc dla osób z innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym dotkniętych autyzmem oraz
4 miejsca zapewniające całodobowa opiekę. Placówka powstała przy wsparciu Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego, który dofinansował remont i dostosowanie budynku oraz zakup
niezbędnego wyposażenia. Otrzymane wsparcie od wojewody to ok. 1,9 mln zł.
 odbyło się otwarcie nowej Izby Przyjęć i Przychodni Specjalistycznej w 108 Szpitalu
Wojskowym.
 Prezydent spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Wojciechem Fałkowskim. W trakcie rozmowy poruszono bardzo trudną sytuację szpitala
wojskowego, chodzi o finanse i możliwości wsparcia przez samorząd miasta Ełku.
 W Rożyńsku Wielkim odbyło się spotkanie dotyczące „Rozwoju turystycznego regionu
w oparciu o dziedzictwo kulturowe Gminy Prostki ze szczególnym uwzględnieniem Bitwy
pod Prostkami”.
 12 lutego 2016 r. Prezydent uczestniczył w Suwałkach w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy podczas, którego został zmieniony częściowy skład zarządu.
Odwołani ze stanowiska zostali: dotychczasowy prezes Robert Żyliński i wiceprezes Zbigniew
Góralczyk. Nowo powołanym prezesem został Leszek Dec, a wiceprezesem Jan Stanisław Kap.
3

Ze strony samorządu miasta Ełku zmiany nie były dokonywane. W trakcie kadencji jest Prezes
Wojciech Kierwajtys.
 Odbyła się kolejna narda z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, na której omawiano
kwestie dotyczące wdrażanej reformy systemu oświaty, w tym wprowadzenia obowiązku
szkolnego dla dzieci w wieku 7 lat, a także mniejszej ilości miejsc dla dzieci trzyletnich
w naszych przedszkolach.
 15 lutego Prezydent wziął udział w Warszawie w posiedzeniu Zespołu ds. Administracji
Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Zostały zgłoszone postulaty dotyczące usprawnienia funkcjonowania aplikacji „źródło”, która
wykorzystywana jest między innymi przez Urząd Stanu Cywilnego, Referat Spraw
Obywatelskich.
 Od 15 lutego 2016 r. prowadzona jest rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Ełk. Wnioski można
składać do 29 lutego b.r.
 16 lutego 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie Biura Senatorskiego Senator Rzeczypospolitej
Polskiej Małgorzaty Kopiczko.
 18 lutego 2016 r., Prezydent podpisał 11 umów z przedstawicielami ełckich NGO, na realizację
zadań samorządu z zakresu kultury, ochrony zdrowia, sportu, wypoczynku letniego oraz
profilaktyki uzależnień. Łączna wartość przyznanych grantów to 100 tys. zł.
 Prezydent Miasta spotkał się z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wojciechem
Kossakowskim i Senatorem Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzatą Kopiczko. Rozmawiano
o sprawach naszego miasta i możliwości pozyskania dodatkowych środków z administracji
rządowej.
 W trakcie opracowania jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Jezioro
Ełckie”.
 Odbyło się kolejne posiedzenie Rady Rodziny, w trakcie którego ustalono, że przygotowujemy
program obchodów Dni Rodziny, które odbędą się w dniach od 15 maja do 15 czerwca.
 Od stycznia 2016 r. mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych w punkcie
zlokalizowanym przy ul. Małeckich 3/28 w Ełku. Zgodnie z uchwaloną 5 sierpnia 2015 r. ustawą,
stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata lub radcę
prawnego.
 Prezydent Miasta spotkał się w Ełku z posłami na Sejm RP Januszem Cichoniem i Anną
Wasilewską. Rozmowy dotyczyły funkcjonowania finansów oświaty.
 W dniach od 29 lutego 2016 r. do 14 marca 2016 r., odbędą się konsultacje społeczne w sprawie
„Ełckiej Karty Seniora". Konsultacje przeznaczone są dla mieszkańców Ełku, a także podmiotów
z terenu naszego miasta.
 Zestawienie postępowań realizowanych od 26 stycznia 2016 r., na które zawarto umowę:
- Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2016 r.
- Remonty cząstkowe spękań nawierzchni bitumicznych na terenie miasta Ełku w 2016 roku.
 Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
- Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie miasta Ełku w 2016 roku.
- Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie
miasta Ełku w 2016 roku.
- Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni rozbieralnej z elementów
betonowych na terenie miasta Ełku w 2016 roku.
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 Postępowania przygotowywane do ogłoszenia:
- Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady.
- Budowa chodnika i parkingów w ul. Broniewskiego z wykonaniem nawierzchni jezdni
Radny Michał Tyszkiewicz zwrócił się z następującymi zapytaniami:
1) Na jakim etapie są przygotowania do wdrożenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci - Program Rodzina 500 plus?
2) Prezydent Miasta Ełku wydał zarządzeniem nr 507/2016 w sprawie zakazu organizowania na
terenach należących do Gminy Miasta Ełku objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem
zwierząt. Radny prosi o informację jakie były wpływy do budżetu miasta z tytułu wynajmu
terenu?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował:
Ad 1) Prezydent odbył spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie wdrożenia Program Rodzina 500 plus. W trakcie obrad Zarządu Związku Miast Polskich,
które odbyło się 19 lutego b.r. podsumowano realizację przez samorządy przygotowań do tego
przedsięwzięcia. Otrzymaliśmy informację od wojewody warmińsko-mazurskiego na temat środków
jakie miastu zostaną przyznane. Wstępnie oszacowano, że 24.777.517zł trafi do naszego samorządu na
wypłatę świadczeń. W ramach tych środków, w tym roku będzie wyodrębniona kwota 2% na
zorganizowanie obsługi. Świadczenia będą realizowane przez Urząd Miasta w Wydziale Świadczeń.
W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowania pomieszczeń, ogłoszony jest przetarg na zakup sprzętu
komputerowego oraz trwają przygotowania do zatrudnienia pracowników do realizacji tego
przedsięwzięcia. Zechcemy, aby rządowy Program Rodzina 500 plus w naszym mieście przebiegał
bez zakłóceń. Szacujemy, że w naszym mieście może wpłynąć około 3,5 tys. wniosków. W tej chwili
w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w okresach kiedy przygotowujemy
się do wypłaty innych świadczeń rodzinnych wpływa około 1.600 wniosków, a więc szacujemy, że
tych wniosków będzie dwa razy więcej. Będzie to dotyczyło około 6,5 tys. dzieci.
Ad 2) Wpływy do budżetu miasta z tytułu wynajmu terenu na objazdowe przedstawienia cyrkowe
z udziałem zwierząt – to średni przychód ok. 1.500 zł rocznie.
Radny Bogusław Wisowaty poprosił o informacje, czy środki jakie dostaniemy od wojewody na
realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 plus wystarczą,
jeśli nie to ile miasto będzie musiało dołożyć.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz odpowiadając poinformował, że środki oszacowane
i przekazane przez wojewodę powinny wystarczyć.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił się z zapytaniem, o ile planuje się zwiększenie zatrudnienia
w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w związku z Programem Rodzina
500 Plus?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz odpowiadając poinformował, że dla
pięćdziesięciotysięcznego miasta jest to 6 – 7 pracowników, tak jest w innych miastach. Nam udało
się pozyskać stażystów, których już przygotowujemy. Zechcemy, aby świadczenia w tym pierwszym,
najtrudniejszym okresie były przyjmowane przez doświadczonych pracowników. Planujemy
wydłużyć czas pracy w Wydziale Świadczeń w miesiącach kwiecień – czerwiec b.r. Planujemy
stworzyć dodatkowe miejsca w Urzędzie Miasta do przyjmowania i rejestrowania wniosków.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu i brakiem formalnych zastrzeżeń do
przedstawionego sprawozdania Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się
i przyjęli do wiadomości sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
W trakcie obrad przyszli radni:
Dariusz Dracewicz, Tomasz Przekop, Krzysztof Wiloch i uczestniczyli w dalszej części sesji.
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Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały wraz ze zmianami
budżetu miasta szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o przyjęcie uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje zmiany:
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”.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
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Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV.160.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2016– 2027, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny Tomasz Dawidowski.
***
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do protokołu.
Zaproponowane zmiany do budżetu omawiane były na poszczególnych komisjach.
Proponowane zmiany budżetu obejmują:
I) w zakresie 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
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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 pomysłówHub 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.
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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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie wnieśli formalnych zastrzeżeń do zaproponowanych zmian w budżecie.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV.161.16 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do
protokołu. W trakcie głosowania nieobecny radny Tomasz Dawidowski.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi
przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku, w załączeniu do
protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały łącznie z kolejnym
projektem uchwały. Projekty uchwał były szczegółowo omawiane w komisjach branżowych. Radni
nie wnieśli zastrzeżeń. Wniósł o przyjęcie uchwały.
UZASADNIENIE
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
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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.
Na salę obrad wszedł radny Tomasz Dawidowski, który uczestniczył w dalszej części sesji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV.162.16 w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami
stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku,
w załączeniu do protokołu.
* * *
4) 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, w załączeniu do protokołu.
Uzasadnienie
Zmiana ma na celu dostosowanie wysokości oprocentowania stosowanego przy rozłożeniu na raty
należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
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.59.15 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany
uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. Urz. Woj. WarmińskoMazurskiego z 2015 r., poz. 1491). 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.
10

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. (Na obrady dotarł radny Tomasz Dawidowski).
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV.163.16 w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez
Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi umożliwi skuteczniejszą realizację zarówno działań profilaktycznych, jak i zaradczych
na szczeblu gminnym.
Ustawodawca wskazał zadania jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i środki na realizację tych zadań
oraz podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.
W art. 4¹ określa się, że „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy”.
Zadanie te, w szczególności obejmują:
1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu.
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej
i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
w tym prowadzenie pozalekcyjnych programów opiekuńczo – wychowawczych i
socjoterapeutycznych.
4) Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych , służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych.
5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15
ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
6) Wspieranie zatrudnienia socjalnego przez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych uchwalany jest corocznie przez radę gminy.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
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> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV.164.16 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artrur Urbański omówił i wniósł o podjęcie 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 WarmińskoMazurskim na lata 2013-2017 oraz Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na
lata 2008-2018.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV.165.16 w sprawie przyjęcia „ Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”,
w załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie:
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:
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1) wprowadzenie przystanku na ul. Baranki o nazwie „Szpital – izba przyjęć” nr 05,
2) zmianę numeru przystanku na ulicy Baranki o nazwie „Szpital – wejście główne” z nr 05 na 07,
3) 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 II – Oratorium,
 04 z Jana Pawła II na Jana Pawła II – Kolbego,
 03 z Jana Pawła II na Jana Pawła II – 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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
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> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili formalnych zastrzeżeń do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV.166.16 zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków
komunikacyjnych, w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt w sprawie opłaty targowej, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz wniósł o przyjęcie projektu uchwały w wersji
przedłożonej i szczegółowo przedyskutowanej na poszczególnych komisjach Rady Miasta.
Uzasadnienie
W związku z uchwałą nr 0102-462/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia
3 grudnia 2015 roku stwierdzającą nieważność uchwały Nr XII.134.15 Rady Miasta Ełku z dnia 24
listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej – opracowany został nowy projekt w/w uchwały
uwzględniający uwagi RIO.
Zgodnie z przepisami obowiązuje zasada powszechności poboru opłaty targowej, czyli konieczność
poboru jej we wszelkich miejscach, w których dokonywana jest sprzedaż, a targowiskami są wszelkie
miejsca, w których prowadzona jest sprzedaż.
W związku z powyższym wprowadzona została „opłata targowa od dokonywanej sprzedaży w innych
miejscach na terenie miasta, poza Targowiskiem Miejskim:
1) obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wiadra – artykułów spożywczych, płodów rolnych
i ogrodniczych – 1,00 zł,
2) okularów – 1,00 zł,
3) innej niż wymieniona w pkt 1) i 2) – 10,00 zł.”
Zgodnie z w/w orzeczeniem, „pobór opłaty targowej wiąże się tylko z faktem dokonywania
sprzedaży (można różnicować stawki tej opłaty w zależności od formy sprzedaży np. z ręki, z kosza,
czy ze względu na przedmiot sprzedaży np. płodów rolnych, futer, zegarków),
lecz nie daje
możliwości powiązania wysokości opłaty targowej ze stanowiskami, z których dokonywana jest
sprzedaż” – wprowadzono w tym zakresie nowe zapisy.
Teren targowiska podzielony został na sektory, w których prowadzona jest sprzedaż bez numerowania
stoisk. Określają one miejsce i formę sprzedaży.
Dodano stawkę opłaty od sprzedaży:
- z namiotu, z gruntu – 40,00 zł,
- ze stołu – 10,00 zł,
- z pojazdu płodów rolnych – 15,00 zł.
Zakwestionowane zostało również wprowadzenie zwolnienia podatkowego w dnie
powszednie. Zgodnie z zapisem - „zwolnienie podatkowe oznacza definitywne, ostateczne
wyłączenie określonej kategorii podatników lub przedmiotu opodatkowania spod obowiązku
podatkowego”. W związku z tym w projekcie uchwały wprowadzona została jedna stawka opłaty
targowej, która obowiązuje we wszystkie dni tygodnia.
Wprowadzono natomiast zwolnienia z opłaty targowej od sprzedaży dokonywanej na
imprezach i festynach o charakterze sportowym, rekreacyjnym, charytatywnym oraz promujących
kulturę i od sprzedaży płodów runa leśnego.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
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> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV.167.16 w sprawie opłaty targowej, w załączeniu do protokołu.
* * *
9) 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”, w załączeniu do
protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie:
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. W chwili obecnej tereny te są
niezagospodarowanymi nieużytkami. Co więcej, inwentaryzacje dendrologiczne przeprowadzone na
tych obszarach wykazały konieczność wycięcia lub pielęgnacji występujących tam drzew oraz
wskazały zalecenia do usunięcia gatunków bardzo ekspansywnych, wręcz inwazyjnych. Osiedle Kajki
na którym mają być zlokalizowane dwa parki nie posiada żadnych terenów zielonych ani
rekreacyjnych pomimo stale rosnącej liczby mieszkańców. Projektowane założenia parkowe na os.
Grunwaldzkim oraz Kajki są zgodne z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie cztery obszary wymagają zagospodarowania i nadania im nowych funkcji, a obecnie
istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z jednego z programów operacyjnych.
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.
Inwestycje zostały podzielone na dwa etapy: I – wykonanie nasadzeń wraz z robotami ziemnymi,
wykonanie nawierzchni ścieżek i chodników, okablowanie oświetlenia oraz monitoringu, II – mała
architektura, osprzęt do oświetlenia i monitoringu, place zabaw, itp.
Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej dla
wskazanych lokalizacji oraz zrealizowanie I etapu 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. II etap będzie realizowany ze środków własnych lub w przypadku pojawienia się
możliwości dofinansowania – ze środków zewnętrznych.
Dokumentem wymaganym do aplikowania o środki unijne jest m.in. uchwała Rady Gminy
upoważniająca do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
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> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XV.156816 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”, w załączeniu do
protokołu.
Pkt 6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto
Ełk.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański
sprawozdania.

wprowadził w temat i wniósł

o przyjęcie

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował,
że komisja przyjęła przedłożone sprawozdanie w sprawie jak wyżej.

Nie podjęto dyskusji.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu i brakiem zastrzeżeń
sprawozdania Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali
wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez
które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

do przedstawionego
się i przyjęli do
na poszczególnych
Gminę Miasto Ełk,

Pkt 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod
Kasztanami” w Ełku za 2015 rok.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił sprawozdanie z działalności Środowiskowego
Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do sprawozdania jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię.
Radni nie podjęli dyskusji i nie wnieśli uwag.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Dracewicz stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do
wiadomości sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w
Ełku za 2015 rok, które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 8. Interpelacje i zapytanie radnych.
Głos zabrał radny Dariusz Dracewicz, cytuję wypowiedź:
„Miasto w swoim statucie ma ujęte, że dba o dobro wspólnoty mieszkańców.
W związku z powyższym chciałbym przekazać problem, który dot. większości tej wspólnoty.
Otóż w Ełku mamy najdroższe paliwo. Różnica np. w cenie oleju napędowego między Ełkiem, a np.
Grajewem waha się od 40-50 groszy na litrze. Czym to jest spowodowane. Ceny w Grajewie spadły
z uwagi na wybudowanie stacji przy Inter Marche w Koszarówce pod Grajewem. W Ełku płacimy
najdrożej jak tylko można. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mamy tu do czynienia ze zmową
cenową. Jednego dnia o tej samej godzinie zmieniają się ceny paliwa w Ełku. Jeżeli zmienia się cena
w najtańszej stacji Statoil w Ełku przy rondzie na Szybie np. o 3 gr., o tyle samo groszy tanieje na
innych stacjach. Czy to nie jest dziwne. W Ełku raz badano już czy nie ma zmowy cenowej. Ale
UOKiK w Bydgoszczy ustalił jedynie, że w mieście dochodzi do tzw. naśladownictwa cenowego.
Dlatego też wnoszę do władz miasta, by przeanalizowały możliwości dofinansowania np. MZK Ełku
w wybudowaniu stacji paliw, która byłaby alternatywą dla drogiego paliwa w Ełku. Co roku przecież
dofinansowuje się MZK do biletów, lub parku technologicznego. Gdyby miasto zleciło i przekazało
fundusze (aportem) do MZK Ełk i wybudowało nową stację np. na obwodnicy - na terenie Parku
Naukowo Technologicznego (atrakcyjny teren) dałoby to możliwość realnego obniżenia ceny paliw.
Prawnie na pewno jest to do zrobienia, by nie było zarzutu, że działa się nieprawnie.
Zysk byłby wymierny. Nie dość, że wszystkie służby miejskie i spółki mogłyby tankować paliwo
zdecydowanie tańsze (obniżenie kosztów utrzymania przedsiębiorstw) to jeszcze mieszkańcy mogliby
tankować taniej. I zadbałoby się o wspólnotę mieszkańców. Powstałoby też kilka-kilkanaście etatów.
Wypracowane zyski pozwoliłyby z wypracowanego zysku przez MZK kupować nowy tabor lub
w przypadku Parku Naukowo Technologicznego posiąść możliwości finansowe na własne działanie.
Dlatego wnoszę o rozważenie wyżej wymienionej kwestii.”
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz odpowiadając poinformował, iż jest to do
rozważenia.
Wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali:
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego A. Semeńczuk poinformował, że jest zakaz
powierzania innych zadań naszym jednostkom niż ustawa przewiduje. Ta działalność byłaby
nieuczciwą konkurencja na rynku paliw w mieście.
 Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty proponował wystosować pismo do
właścicieli stacji paliw.
 Radny Nikodem Kemicer uważa, że pomysł jest dobry.
 Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Dracewicz poinformował, że jest to temat do dyskusji i
przemyśleń w Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku. Zaproponował, aby tym
problemem zajęła się ta komisja.
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
zapewnił, że temat przyjmuje i ujmie w porządku obrad.
Radny Krzysztof Wiloch zwrócił się z zapytaniem, czy mamy informację statystyczną na
temat ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Program Rodzina 500 plus? Ile dzieci
w naszym mieście nie zostanie objętych Program Rodzina 500 plus?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że jest to świadczenie dokonywane na
wniosek. Takie dane uzyskamy po złożeniu wniosków, ponadto nie każdy uprawniony ma obowiązek
składania wniosku.
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Pkt 9. Oświadczenia i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
zaproponował, aby na przystankach i w autobusach MZK umieścić mapki z trasami linii
autobusowych. Następnie poruszył temat ścieżek rowerowych. Mamy trasę rowerową wzdłuż ulicy
Kilińskiego oraz na odcinku: od mostu na rzece w kierunku ulicy Targowej. Są dwie drogi rowerowe
połączone przejściem dla pieszych. Zdaniem radnego należy niezwłocznie przystąpić do wykonaniu
przejazdu dla rowerów w poprzek ulicy Targowej, gdyż w chwili obecnej rowerzyści jeżdżą po
przejściu dla pieszych. Postawił w tej sprawie wniosek.
Radny Dariusz Dracewicz zaproponował, aby na mapkach, które znajdą się w autobusach
MZK znalazła się nakładka z zamieszczeniem oznaczenia – „tu jesteś”.
Komendant Powiatowy Policji w Ełku Marek Hyzopski wyraził słowa uznania i podziękował
za okazywane wsparcie dla policji i przekazane środki pieniężne.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że w związku ze zmianą kursów linii
MZK oraz przed sezonem letnim, są przygotowywane mapki z trasami przejazdów danego autobusu.
Pan Prezydent przypomniał i serdecznie zaprosił na uroczystości związane z nadaniem imienia
Danuty Siedzikówny „Inki” i sztandaru dla Gimnazjum nr 1 w Ełku w dniu 1 marca b.r. Ponadto
o godzinie 14.30 odbędzie się odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Ełku przy ulicy Wojska Polskiego 1.
Pkt 10. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady XV zwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2016 roku o godz. 1206
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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