Protokół nr 16.16
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 21 marca 2016 roku w godzinach 1400– 1555
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska,
udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 8 członków Komisji
w posiedzeniu uczestniczyło 7.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła radna Ewa Awramik.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
• Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
• Prezes Zarządu Pro-Medica sp z o.o. - Andrzej Bujnowski,
• Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM - Irena Katarzyna Podlecka,
• Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
• radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
•

Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie
prawomocnych decyzji o godzinie 14.00 otworzyła posiedzenie Komisji witając członków
Komisji oraz gości.
Następnie zapytała o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia.
Komisja nie wniosła uwag i w obecności 7 radnych; jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęła
porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza dostępności do usług medycznych dla mieszkańców na terenie miasta. Bieżąca
działalność szpitala „Pro-Medica”.
4. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
3) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 22 marca 2016 r.
i dotyczących prac Komisji.
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015.
6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za
2015 r.
7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.

z

realizacji

Miejskiego

Programu

8. Sprawozdanie z realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2012 – 2015, za rok 2015.
9. Sprawozdania z realizacji Programu „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” za 2015 r.
10. Sprawozdanie z realizacji Ełckiej Karty Rodziny 3+ za 2015 r.
11. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt 2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poinformowała radnych, że protokół był do
wglądu w Biurze Rady Miasta; czy są uwagi?
Nie zgłoszono uwag i Komisja jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęła protokół nr 15.16
z dnia 22 lutego 2016 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Pkt 3 Analiza dostępności do usług medycznych dla mieszkańców na terenie miasta.
Bieżąca działalność szpitala „Pro-Medica”.
Prezes Zarządu Spółki Pro-Medica sp z o. o. w Ełku Andrzej Bujnowski dokonał
prezentacji informacji dotyczącej dostępności do świadczeń zdrowotnych na podstawie
danych z działalności medycznej „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o – informacja w załączeniu
do protokołu..
Następnie Prezes Zarządu Andrzej Bujnowski zwrócił uwagę na problem, jaki stanowi
coraz większa ilość pacjentów zgłaszających się do Izby Przyjęć po porady. W 2014 roku
było ich 18 766 a w roku 2015 – 19 415 i ten trend utrzymuje się nadal. Obciążeniem dla
szpitala są również nadwykonania, które za 2015 rok wynoszą ok. 2 mln zł.
Niepokojące są ostatnie wypowiedzi Pana Ministra Zdrowia na temat projektu
przeniesienia głównego ciężaru lecznictwa na lecznictwo otwarte i wzmocnienia
podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast lecznictwo zamknięte funkcjonowałoby jedynie,
jako szpitale powiatowe. Istnieje zatem bardzo duże zagrożenie ekonomiczne dla szpitala.
9 organizacji pracodawców szpitali podjęło już pewne porozumienia i rozmowy. Coś z tym
tematem trzeba zrobić.
Prezes Zarządu Andrzej Bujnowski podał następnie czas oczekiwania na przyjęcie
pacjentów w poszczególnych poradniach specjalistycznych – informacja w załączeniu do
protokółu.
Wzrasta liczba procedur diagnostycznych i liczba przyjęć w poradniach specjalistycznych.
Jest to na pewno związane z kosztami.
Jako spółka wspólnie z miastem realizujemy szereg programów zdrowotnych, m.in.:
szczepienia przeciwko grypie, szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom, prowadzenie
Szkoły Rodzenia.
Wywiązała się dyskusja.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer poruszył sprawę funkcjonowania
108 Szpital Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ. Trzy tygodnie temu była kontrola MON
i być może zdarzyć się tak, że 108 Szpital Wojskowy ograniczy usługi dla ludności cywilnej
ze względu na koszty.
Prezes Zarządu Andrzej Bujnowski powiedział, że nie zastanawiał się nad taką
alternatywą. Ze swojej strony uważa, że 108 Szpital Wojskowy zrobi wszystko, by się na
rynku usług medycznych utrzymać.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że chciałby podziękować Panu
Prezesowi za podejmowane modelowe działania. Szpital zyskuje i cieszy się pozytywną
opinią mieszkańców miasta. Szczególne słowa uznania za kolejną inwestycję w Szpitalu
Miejskim „Pro-Medica” w Ełku. Placówka ma nową, większą Izbę Przyjęć. Odbyło się już
oficjalne otwarcie obiektu. Izba Przyjęć znajduje się w miejscu, gdzie wcześniej
funkcjonował blok operacyjny. W ramach inwestycji wykonano szereg prac rozbiórkowych,
budowlanych, odmalowano ściany oraz zamontowano nowe urządzenia sanitarne.
Andrzej Bujnowski, prezes Spółki „Pro-Medica” powiedział, że Izba Przyjęć została
przeniesiona z poziomu 0 i znajduje się teraz na poziomie -1 w miejscu starej lokalizacji
Bloku Operacyjnego. Teraz jest ona bardziej nowoczesna i przyjazna pacjentom. Znajdują
się tu pomieszczenia, których wcześniej nie było. Nowa izba przyjęć zajmuje 570 m2
powierzchni, i jest prawie dwa razy większa od „starej”. Całkowity koszt inwestycji to ponad
71 tysięcy złotych. W Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu wstępnej
diagnostyki i leczenia osób znajdujących się w stanie nagłego pogorszenia lub zagrożenia

zdrowia i życia. Doświadczona kadra medyczna zapewnia pomoc pacjentom przybywającym
do szpitala. Szpital dysponuje nowoczesnym sprzętem umożliwiającym skuteczną pomoc
medyczną i ratującym życie.
To jeszcze nie koniec zmian w szpitalu Pro-Medica. W ramach pilotażowego programu
Ministerstwa Zdrowia, na parterze budynku powstanie dzienny dom opieki medycznej nad
osobami niesamodzielnymi, powyżej 65 roku życia.
Pkt 4 Opinia Komisji do projektów uchwał:
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 36 693 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 24 422 zł (różne dochody UM – dział 75023
§ 0970 – 21 902 zł, środki zewnętrzne na program – rozdział 80104 § 2700 – 2 520 zł,),
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 12 271 zł (środki ze sprzedaży samochodu
UM – 30 000 zł - rozdział 75023 § 0870, zmniejszenie środków zewnętrznych na inwestycje
w SP 7 – rozdział 80101 § 6290– 17 729 zł),
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 1 194 014 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 204 982 zł (remont budynku przy ul. Sikorskiego 36
– rozdział 70095 - 200 000 zł, usługi remontowe w UM – rozdział 75023 – 21 902 zł,
program Erasmus – rozdział 80110 – 2 321 zł, zmniejszenie pozostałych wydatki oświaty –
19 241 zł),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 989 032 zł (Przebudowa ul. Grodzieńskiej
– rozdział 60016 – 380 000 zł, Przebudowa ul. Słonecznej – I etap – rozdział 60016
– 200 000 zł, Budowa windy w budynku SP 7 – rozdział 80101 – 72 271 zł, Budowa małej
architektury przy promenadzie ełckiej – rozdział 90095 – 95 000 zł, zakupy inwestycyjne UM
– rozdział 75023 – 30 000 zł, zakupy inwestycyjne w SP 3 – rozdział – 15 100 zł, zakupy
inwestycyjne w SP 4 – rozdział 80101 – 6 661 zł, Adaptacja budynku Ekoludków – rozdział
85305 – 190 000 zł).
4. Zwiększa się wydatki majątkowe w roku 2017 r. o kwotę 200 000 zł (projekt:
„Przebudowa ul. Słonecznej – I etap”.
5. Zwiększa się przychody budżetu 2016 o kwotę 1 157 321 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 4 047 400 zł.
II. W załączniku nr 2 wprowadza się korektę nakładów na przedsięwzięcie realizowane w
roku 2016 i 2017 pn.: „Przebudowa ul. Słonecznej – I etap”.
2) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że w zakresie zmian w budżecie miasta
Ełku na 2016 rok w części dotyczącej prac Komisji jest zmiana w pkt. II) w zakresie dochodów
i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji - jest planowane zadanie
„Budowa windy z przebudową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku SP 7
z Oddziałami Integracyjnymi”.
W związku z koniecznością przebudowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz ze
zmianą proporcji dofinansowania inwestycji zwiększa się wydatki ze środków własnych
o kwotę 90 000 PLN z jednoczesnym zmniejszeniem dofinansowania o kwotę 17 729 PLN.
Informacyjnie - punkt 4. „Budowa małej architektury przy promenadzie ełckiej” dział 900,
rozdział 90095, § 6050. Wprowadzone zostaje do budżetu miasta nowe zadanie na 2016 rok i
przeznaczenie na ten cel kwoty 95 000 PLN. W ramach zadania na promenadzie ełckiej
zostaną ustawione rzeźby terenowe.
Finansowe zwiększenie wydatków w roku 2016 i 2017 proponuje się pokryć z wolnych
środków.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2016-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016
rok.
3) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 22 marca 2016 r.
i dotyczących prac Komisji:
 Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch - edycja 2016” moduł 1” i zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację
programu.
W lutym 2016 r. miasto Ełk przystąpiło do otwartego konkursu ofert na finansowe
wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.
Oferta miasta Ełku dotycząca utworzenia nowych miejsc w żłobku została zakwalifikowana.
Przystąpienie do realizacji programu wiąże się z zabezpieczeniem wkładu własnego, tj.
środków finansowych w wysokości 20% wartości kosztów realizacji zadania, a także z
zawarciem umowy w zakresie realizacji programu (Warmińsko - Mazurski Urząd
Wojewódzki – Gmina Miasto Ełk).
Miejsce realizacji zadania – budynek żłobka przy ul. Pięknej 20.
W ramach zadania inwestycyjnego – planowane do wykonania prace:
1. Przebudowa pomieszczeń wewnętrznych, w tym: piwnica, wiatrołap, hall, korytarz
ewakuacyjny z szatnią, szatnie, ciągi komunikacyjne, łazienka dzieci, szatnie personelu, sala
zabaw, pomieszczenie pomocnicze - magazyn leżaków, korytarz ewakuacyjny z szatnią,
szatnia, klatka schodowa A, klatka schodowa B, oddymianie klatki schodowej. W ramach
przebudowy pomieszczeń będą wykonane roboty budowlane, sanitarne, elektryczne.
2. Zagospodarowanie terenu – obejmujące prace ziemne i nawierzchniowe; miejsc
parkingowe i dojścia do budynku, oświetlenie i monitoring budynku.
Przewidywane efekty realizacji zadania – podniesienie stopnia funkcjonalności budynku do
celów opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i
zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych i ppoż.
Wartość zadania - 577184 tys. zł, w tym na utrzymanie nowych miejsc żłobkowych w okresie
od września 2016 r. do grudnia 2016 r. - 40 tys. zł. Przyznana dotacja ze środków budżetu
państwa – ogółem 459 184 zł. Wkład własny - 118 tys. zł. Termin realizacji zadania:
utworzenie nowych miejsc żłobkowych – do 31 sierpnia 2016 r.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji resortowego programu
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch - edycja 2016” moduł 1”
i zabezpieczenia środków niezbędnych na realizację programu.
 Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Ełckiej Karty Seniora”. Z myślą o osobach starszych w naszym mieście opracowany został
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora”.
Jest to szczególnie zasadne z uwagi na marginalizację oraz zmniejszenie szans
rozwojowych osób starszych w naszym kraju. Wśród tych osób coraz częściej występuje
zjawisko rezygnacji z usług instytucji oraz podmiotów komercyjnych świadczących usługi
oraz oferty skierowane m.in. do osób powyżej 60 roku życia. Jest to wynikiem znacznych
kosztów związanych z odpłatnością. Przeciwdziałaniem może być m.in. stworzenie systemu

zniżek, zwolnień i rabatów, które w ramach inicjowania działań na rzecz seniorów mogą
poprawić ich jakość życia.
„Ełcka Karta Seniora” upoważniać będzie do 25% zniżki na korzystanie z oferty i udział
w wydarzeniach organizowanych przez Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji, 20% zniżki na
wydarzenia organizowane przez Ełckie Centrum Kultury oraz 50% zniżki na korzystanie
z ofert Muzeum Historycznego w Ełku. Projekt uchwały został poddany konsultacjom
społecznym. Z przeprowadzonych konsultacji został sporządzony raport, złożony
w załączeniu do wniosku.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 7 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora”.
Pkt 5 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Irena Katarzyna Podlecka omówiła
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015.
Realizacja celów strategicznych Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na rok 2015 nierozerwalnie wiązała się
z nakładem środków finansowych, pochodzących z budżetu Miasta Ełku, a także działaniami
merytorycznymi ukierunkowanymi na osiągnięcie zamierzonych wskaźników w
postawionych celach.
W Rozdziale I przedstawione zostało sprawozdanie finansowe z realizacji MPPiRPA,
obejmujące kwestie związane ze zwiększeniem pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla
osób uzależnionych od alkoholu, udzielaniem rodzinom, w których występuje problem
alkoholowy pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą,
prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz pozalekcyjnych
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczęszczających
w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–wychowawczych i socjoterapeutycznych.
W Rozdziale II zawarte jest sprawozdanie merytoryczne. Obejmuje ono głównie
zagadnienia związane ze zmniejszeniem rozmiaru uszkodzeń zdrowia spowodowanych
nadużywaniem alkoholu i innych środków psychoaktywnych, ograniczaniem zaburzeń życia
rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu, przemocą oraz innymi
czynnikami niszczącymi życie rodzinne, a także społeczne. Ponadto poruszono w nim kwestie
związane z zapobieganiem spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz młodzieży, a także zmniejszania naruszeń prawa na
rynku alkoholowym oraz prowadzenia procedur zmierzających do uzyskania orzeczenia
o obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Sprawna realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi obejmuje także zadania
wynikające z przedstawionej poniżej sprawozdawczości (szczegóły w sprawozdaniu).
Komisja zapoznała się z ww. sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
Pkt 6 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za
2015 r.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Irena Katarzyna Podlecka omówiła
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 r.
Zadania były realizowane poprzez:
1. W 2015 r. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej prowadzone
były grupy dla osób doświadczających przemocy domowej.

2. W 2015 r. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej prowadzona
była interwencja wobec sprawców przemocy domowej.
3. W 2015 r. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej prowadzone
były porady prawne przeznaczone dla mieszkańców Ełku.
4. W 2015 r. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej, specjalista do
pracy ze sprawcami przemocy domowej prowadził porady, konsultacje oraz świadczył
wsparcie dla sprawców przemocy domowej, o charakterze korekcyjnych konsultacji
indywidualnych.
5. W 2015 r. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy Domowej prowadzone
były porady, wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
(szczegóły w sprawozdaniu).
Komisja zapoznała się z ww. sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
Pkt 7 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Irena Katarzyna Podlecka omówiła
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2015 (szczegóły w sprawozdaniu).
Realizacja zadania:
1. W 2015 r. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków
i ich Rodzin prowadzone były dyżury terapeuty.
2. W ełckich szkołach prowadzone były warsztaty z zakresu uzależnienia od narkotyków dla
uczniów, rad pedagogicznych oraz rodziców.
3. Zorganizowane zostały warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, które odbyły się w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Przyjmuje leki czy bierze leki bez recepty – do leczenia, nie do
brania”.
4. Zorganizowany został XV Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS.
Komisja zapoznała się z ww. sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
Pkt 8 Sprawozdanie z realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2012 – 2015, za rok 2015.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Irena Katarzyna Podlecka omówiła
sprawozdanie z realizacji 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 –
2015, za rok 2015.
„3 – letni Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ełku na lata 2013 – 2015”
powstał we współpracy z kluczowymi jednostkami, działającymi na terenie Ełku, tj. Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku, Sądem Rejonowym w Ełku, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Ełku, Komendą Powiatową Policji w Ełku, Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Ełku, Poradnią Leczenia Uzależnień, Poradnią Rodzinną działającą
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ełku, Szkołami funkcjonującymi na terenie Ełku, Przyparafialnymi Poradniami
Rodzinnymi, Organizacjami Pozarządowymi działającymi w zakresie wspierania dziecka i
rodziny na terenie Ełku. W niniejszym sprawozdaniu przedstawione zostało zestawienie
wskaźniki za rok 2014 oraz 2015, dotyczące realizacji „3 – letniego Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Mieście Ełku na lata 2013 - 2015”. Sprawozdanie z realizacji
Programu opracowane zostało na podstawie danych przekazanych przez ełckie instytucje
działające w obszarze pomocy dziecku i rodzinie (szczegóły w sprawozdaniu).
Komisja zapoznała się z ww. sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
Pkt 9 Sprawozdania z realizacji Programu „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” za
2015 r.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Irena Katarzyna Podlecka omówiła
sprawozdanie z realizacji Programu „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” sprawozdanie w załączeniu do protokółu.

Realizacja skoncentrowana jest na działaniach związanych z rodziną, gdyż stanowi ona
podstawową, a zarazem najważniejszą komórką społeczną. Jej istotę podkreśla fakt, iż jest
ona pierwszym i niewątpliwie najważniejszym środowiskiem, w którym żyje i rozwija się
człowiek. Prawidłowo funkcjonująca rodzina to najwartościowsze środowisko wychowawcze,
które określa oraz stwarza warunki do indywidualnego rozwoju osobowości jednostki.
Realizacja działań wynikających z założeń Programu „Ełk miastem szczęśliwego
rodzicielstwa” zmierza do tworzenia przyjaznych warunków do rozwoju, życia
i funkcjonowania ełckich rodzin. Ponadto wspomagania rodziców w procesie wychowania
dzieci oraz kształtowania pozytywnego wizerunku rodzin, a tym samym promowania
rodzicielstwa. Program „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” obejmuje działania już
realizowane w naszym mieście oraz planowane do realizacji. W niniejszym sprawozdaniu
przedstawione zostały wskaźniki osiągnięte w roku 2015. Sprawozdanie opracowane zostało
na podstawie danych posiadanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku.
Program „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” realizowany jest od 2014 r.
Jak wynika z przedstawionych w nim danych, kluczowe miejsce zajmuje cel, jakim jest
umacnianie i wsparcie funkcjonowania ełckich rodzin. Jego osiągnięcie warunkowane jest
działaniami związanymi, m.in. z funkcjonowaniem Ełckiej Karty Rodziny 3+, programem
szczepień profilaktycznych przeciw pneumokokom oraz zniżkami dla rodzin z małymi
dziećmi.
W 2015 roku 600 rodzin otrzymało Ełcką Kartę Rodziny 3+, co przekłada się na 3028 osób w
tych rodzinach. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika świadczy o dużym zainteresowaniu
oraz efektywności funkcjonowania Ełckiej Karty Rodziny 3 +. Szczepienia profilaktyczne
również stanowią jedno z priorytetowych działań.
W roku 2015 na 487 uprawnionych dzieci, skorzystało 166 dzieci. W kwietniu, roku 2016
Wydział Świadczeń Socjalnych planuje wspieranie rodziny poprzez Program 500+, co będzie
nieocenioną pomocą dla ełckich rodzin.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla rodziny, w ramach której organizowane są
spotkania, pikniki, festyny, konkursy oraz zawody, a także Ełckie Dni Rodziny, to istotny
element działań prorodzinnych. Cieszy się on dużą popularnością wśród mieszkańców Ełku
oraz daje możliwość spędzenia czasu w rodzinnym gronie. W roku 2014, ogólnie
zorganizowano 110 takich wydarzeń, z czego 95 odbyło się w ramach Ełckich Dni Rodziny.
W 2016 r. planowane jest aktywne włączenie do obchodów Ełckich Dni Rodziny seniorów
naszego miasta (szczegóły w sprawozdaniu).
Komisja zapoznała się z ww. sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
Pkt 10 Sprawozdanie z realizacji Ełckiej Karty Rodziny 3+ za 2015 r.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM Irena Katarzyna Podlecka omówiła
sprawozdanie z realizacji Ełckiej Karty Rodziny 3+ za 2015 r.
Jednym z priorytetów działań ełckiego samorządu jest prowadzenie efektywnej polityki
prorodzinnej. W związku z tym w dniu 29 kwietnia 2013 roku Rada Miasta Ełku podjęła
Uchwałę Nr XXXI.298.2013 w sprawie wprowadzenia „Ełckiej Karty Rodziny 3+”.
Głównym celem tej inicjatywy było m.in. umocnienie i wsparcie rodzin wielodzietnych,
polepszenie warunków materialnych rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie jej
pozytywnego wizerunku. „Ełcka Karta Rodziny 3+” przyznawana jest na wniosek rodzica.
Przysługuje rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka,
które mają na utrzymaniu 3 i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki
w szkole lub w szkole wyższej. Jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Ponadto
posiadają meldunek na terenie Miasta Ełku na pobyt stały pod wspólnym adresem. Karta
przyznawana jest bez względu na status materialny. „Ełcka Karta Rodziny 3+” uprawnia do
korzystania na preferencyjnych warunkach z usług i świadczeń oferowanych przez Miasto Ełk
oraz partnerów akcji – przedsiębiorców, którzy przystąpili do inicjatywy „ Ełckiej Karty
Rodziny 3+” na podstawie porozumienia. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku do

Wydziału Polityki Społecznej wpłynęło 101 wniosków o wydanie „Ełckiej Karty Rodziny
3+”. Łącznie wydano 495 kart rodzinom wielodzietnym (szczegóły w sprawozdaniu).
Od dnia 1 stycznia 2015 r weszła w życie Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5
grudnia 2014r. (Dz. U. z 2015r. Poz. 1359 z pózn. zm). Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny,
przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, rodzinom zastępczym i rodzinnym domom
dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w
przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód
rodziny i honorowana jest na terenie całego kraju. Do dnia 3 marca 2016 roku wnioski o
wydanie Karty Dużej Rodziny złożyło 406 rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie
Miasta Ełku.
Komisja zapoznała się z ww. sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
Pkt 11 Sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powiedziała, że wszyscy członkowie Komisji
otrzymali sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 rok – czy są jakieś uwagi?
Nie zgłoszono uwag i Przewodnicząca Komisji Irena Markowska stwierdziła, że
sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag, poprzez aklamację.
Pkt 12 Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poinformowała, że do Komisji został
skierowany projekt uchwały w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny Niepełnej” przygotowany
przez radnych – projekt uchwały w załączeniu do protokołu.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że odnosząc się literalnie do
proponowanych tutaj form pomocy, to wiele z nich jest realizowanych przez samorząd.
Komisja na kolejnym posiedzeniu będzie procedowała nad tym projektem uchwały.
Radny Andrzej Surynt powiedział, że chciałby podziękować za zaangażowanie się
służb miejskich w przygotowanie do realizacji programu 500+.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za
udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15.55.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

