Protokół nr XVI.16
z obrad XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 22 marca 2016 roku
w godzinach 1100 - 1153 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności (nieobecny radny
Paweł Odolecki).
Minutą ciszy uczczono pamięć ofiar zamachów w Brukseli.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XVI sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XVI zwyczajną sesję Rady Miasta Ełku”. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad. W sesji uczestniczy 22 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, Starostę Ełckiego
Marka Chojnowskiego, Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Skarbnika Miasta Jarosława
Wróbla, Piotra Kurianowicza asystenta Senator RP Małgorzaty Kopiczko, Dorotę Miładowską
asystentkę Posła na Sejm RP Andrzeja Maciejewskiego, 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 poinformował, że Prezydent Miasta na
piśmie wystąpił o uzupełnienie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Ełckiej
Karty Seniora”. Zaproponował, aby temat ująć w punkcie 5 jako podpunkt 9).
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek, uzupełniony o wyżej zacytowany temat: 22 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) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej,
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
„Ełk – Kolbego, Baranki”,
5) ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty
należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie
miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy,
1

6) przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej miasta Ełku na lata 2016-2023,
7) 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,
8) zmieniająca uchwałę nr XXVII.243.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej „Park Naukowo-Technologiczny w Ełku”,
9) przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora”.
6. Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016.
7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015.
8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 rok.
9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2015.
10. Sprawozdanie z realizacji 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata 2012 - 2015
za rok 2015.
11. Sprawozdania z realizacji Programu "Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa" za 2015 rok.
12. Sprawozdanie z realizacji Ełckiej Karty Rodziny 3+ za 2015 rok.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Oświadczenia i wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 22 lutego 2016 r. do
dnia 18 marca 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:
 24 lutego 2016 r. Prezydent Miasta podpisał kolejnych 9 umów z przedstawicielami ełckich
organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu z zakresu kultury, ochrony zdrowia,
sportu, wypoczynku letniego oraz profilaktyki uzależnień. Łączna wartość przyznanych grantów
to 63,5 tys. zł.
 26 lutego 2016 r. otwarto nową Izbę Przyjęć w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku sp. z o.o. Można
teraz korzystać z ponad 500 metrowej, przestronnej izby przyjęć. Szpital „ Pro-Medica” w Ełku
sp. z o.o. przystąpił do prac związanych z adaptowaniem pomieszczeń po byłym bloku
operacyjnym pod koniec 2015 r. Prace zakończyły się 12 lutego 2016 r. Całkowity koszt
inwestycji obejmujący roboty rozbiórkowe, budowlane, malarskie, elektryczne, a także instalacje
sanitarne, niskoprądowe oraz gazów medycznych wyniósł 71 508,44 zł. Większość prac została
wykonana systemem gospodarczym, w oparciu o własne zasoby kadrowe.
 Szpital Pro-Medica pozyskał 1 mln zł na dzienny dom opieki medycznej. Celem zadania jest
udostępnienie alternatywnej formy opieki nad osobami zależnymi, w tym osobami 65+ z obszaru
miasta Ełk oraz gminy wiejskiej Ełk. Wartość projektu wynosi 1 029 651,82 zł z czego ze
środków unijnych finansowane jest 97 %, a więc 998 762,26 zł (Europejski Fundusz Społeczny –
Wiedza Edukacja Rozwój). Pozostałe 30 889,56 zł będą pokryte ze środków spółki. Czas
realizacji projektu będzie obejmował 24 miesiące, z czego max. 6 miesięcy będzie przeznaczone
na dostosowanie pomieszczeń, ich wyposażenia i zorganizowania DDOM, natomiast minimum
18 miesięcy ma być przeznaczone na działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej.
 29 lutego 2016 r., po zapoznaniu się z propozycjami Kapituły ds. Stypendiów i Nagród
Sportowych Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał i wręczył 34 stypendia w dziedzinie
kultury fizycznej, (łącznie 118 320 zł), 3 nagrody (łącznie 5 000 zł) i 1 wyróżnienie.
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 1 marca 2016 r . w Gimnazjum nr 1 w Ełku odbyła się uroczystość nadania imienia i przekazania
sztandaru. Patronką została Danuta Siedzikówna znana jako „Inka". W wydarzeniu wzięli udział
m.in. krewni „Inki”. Na zakończenie uroczystości w szkole została odsłonięta pamiątkowa tablica
poświęcona patronce gimnazjum.
 Powstał nowy parking przy ul. Jana Brzechwy. Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie
i realizacja w systemie „projektuj – buduj" obszaru objętego inwestycją zlokalizowaną przy ulicy
Jana Brzechwy 3. Znajdowały się tam tereny zielone. W wyniku przeprowadzonej inwestycji
w tym miejscu powstało 15 miejsc postojowych. Łączny koszt inwestycji to 42.200 zł.
 Miasto Ełk otrzymało nagrodę Związku Miast Polskich „Srebrny Laur" przyznaną z okazji
25-lecia istnienia Związku. Ełk został doceniony za dynamiczny rozwój, inwestycje
infrastrukturalne oraz wysoką jakość zarządzania. Wyróżnienie 4 marca 2016 r. odebrał Prezydent
Tomasz Andrukiewicz podczas 37. Zgromadzenia Ogólnego ZMP w Dąbrowie Górniczej.
 Odbyło się podsumowanie sezonu zimowego na lodowisku. Sztuczne lodowisko przy stadionie
miejskim w Ełku było czynne od 28 listopada 2015 r. do 13 marca 2016 r. Łącznie przez ten okres
z obiektu skorzystało 22 485 mieszkańców naszego miasta i turystów. Porównując dane z lat
ubiegłych, to w sezonie 2014/2015 z lodowiska skorzystało łącznie 20 308 osób, natomiast
w sezonie 2013/2014 z lodowiska skorzystało łącznie 14 732 osób.
 10 marca 2016 r. Prezydent Miasta podpisał kolejne 5 umów na realizację zadań samorządu przez
organizacje pozarządowe z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz polityki społecznej. Łączna
wartość przyznanych grantów to 16 800 zł.
 Odbywają się spotkania informacyjne w sprawie programu „Rodzina 500+”.

Harmonogram spotkań:
 21 marca, Os. Jeziorna – Szkoła Podstawowa nr 5, godz. 16.00
 22 marca, Os. Bogdanowicza – Szkoła Podstawowa nr 7, godz. 16.00
 23 marca, Os. Zatorze – Zespół Szkół Samorządowych, godz. 16.00
 29 marca, Os. Tuwima – Zespół Szkół nr 1, godz. 16.00
 30 marca, Os. Północ II – Szkoła Podstawowa nr 3, godz. 16.00
 31 marca, Os. Konieczki – Gimnazjum nr 3, godz. 16.00
 31 marca, Centrum – Urząd Miasta Ełku (sala konferencyjna), godz. 18.00
 Prezydent Tomasz Andrukiewicz zdobył główną nagrodę „Lidera Miasta Przyszłości 2016" i tym
samym został uznany za jednego z najlepszych prezydentów polskich miast. Ranking liderów
samorządu przygotował ośrodek dialogu i analiz THINKTANK. Wyróżnienie odebrał osobiście
16 marca 2016 r. podczas corocznej Sesji Dialogu w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 Zestawienie postępowań realizowanych od 23 lutego 2016 r., na które zawarto umowę:
- Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie
miasta Ełku w 2016 roku.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady
- Budowa chodnika i parkingów w ul. Broniewskiego z wykonaniem nawierzchni jezdni.
 Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
- Projekt budowy ul. Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Spacerowej i Ks. Prałata Szczęsnego w Ełku.
- Budowa parkingów miejskich zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego w Ełku
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W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu i brakiem zastrzeżeń do przedstawionego
sprawozdania Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do wiadomości
sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20162027, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały wraz ze zmianami
budżetu miasta szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. W wyniku dyskusji
i wniosków radnych Prezydent zgłosił autopoprawkę do zmian w budżecie miasta polegającą na
wykreśleniu kwoty 95 tys. zł proponowanej na zadanie: „Budowa małej architektury przy
promenadzie ełckiej” dział 900, rozdział 90095. Następnie z uwzględnieniem autopoprawki wniósł
o przyjęcie uchwał.
Szczegółowe uzasadnienie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027,
w załączeniu do protokołu.
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.
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 XVI.169.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2016– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
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.
Szczegółowe uzasadnienie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do protokołu.
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.
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> 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.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej przez Prezydenta Miasta.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVI.170.16 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
nieruchomości komunalnej, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały. Projekty uchwały był
szczegółowo omawiany w komisjach branżowych. Radni nie wnieśli zastrzeżeń. Wniósł o przyjęcie
uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVI.171.16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
nieruchomości komunalnej, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki”, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały. Projekty uchwały był
szczegółowo omawiany w komisjach branżowych. Radni nie wnieśli zastrzeżeń. Wniósł o przyjęcie
uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
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 Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc zwrócił uwagę, na zapis
w § 1 ust. 2, że wymienia się dwa razy część strony zachodniej, a nie ma wschodu.
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Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w formie autopoprawki zgłosił następujący zapis
w § 1 ust. 2; „2. Teren objęty opracowaniem ograniczony jest: od południa zewnętrzną granicą pasa
drogowego ul. Grajewskiej oraz ul. Baranki, od zachodu zewnętrzną granicą pasa drogowego
ul. M.M. Kolbego, od północy terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, od wschodu
zewnętrzną granicą pasa drogowego ul. Wielkanocnej.”
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
z uwzględnieniem powyższego zapisu.
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 XVI.172.16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kolbego, Baranki”, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za
niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego
transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy, w załączeniu do
protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Projekt uchwały zakłada wprowadzenie następujących zmian:
1) w załączniku nr 1 do uchwały – rozszerzenie II strefy gminy Ełk o miejscowość Janisze oraz
doprecyzowanie nazewnictwa przystanków zgodnie z podjętymi w tym zakresie uchwałami,
2) w załączniku nr 3 do uchwały – dodanie stosownych zapisów w zakresie wprowadzenia zakupu
biletów okresowych w postaci zapisu elektronicznego,
3) w załączniku nr 4 do uchwały – wprowadzenie uprawnień ustawowych do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.
Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1, art. 8 pkt 2 i art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 poz. 1440 z późn. zm.) uprawnienia gminne do
bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego określone zostaną
w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Ełku.
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 D. 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 XVI.173.16 w sprawie ustalenia cen za przejazdy i wysokości opłat dodatkowych za
niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego
transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy, w załączeniu do
protokołu.
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* * *
6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej miasta Ełku na lata
2016-2023, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artrur Urbański omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
W celu wypracowania głównych kierunków i obszarów polityki oświatowej samorządu
terytorialnego (POST) na kolejne lata, samorząd miasta Ełku przy udziale społeczności lokalnych
podjął w okresie od marca 2015 r. do lutego 2016 r. następujące działania:
1) spotkania środowiskowe
z udziałem przedstawicieli: organizacji pozarządowych, służb
społecznych, przedsiębiorców, młodzieży, uczelni wyższych, nauczycieli, kadry kierowniczej szkół i
przedszkoli, radnych, mediów, służb społecznych oraz rodziców uczniów,
2) analizę obszarów oczekiwań społecznych uwzględniającą: samodzielność i kreatywność obywatela
(mieszkańca gminy), aktywność obywatelską, kształtowanie kompetencji społecznych i postaw
patriotycznych, sukces na zmieniającym się rynku pracy, pasje, zainteresowania i kulturę,
3) konferencje oraz lokalne forum oświatowe.
W ramach I etapu prac -budowania lokalnej strategii oświatowej na kolejne lata – wzięto pod
uwagę zasoby ludzkie, potencjał intelektualny, bazę lokalową placówek oświatowych wraz z
wyposażeniem, mocne i słabe strony oraz zagrożenia i szanse w oświacie.
W wyniku podjętych działań zostały sformułowane cele strategiczne polityki oświatowej miasta Ełku
na lata 2016-2023.
Kolejnym etapem prac w ramach budowania strategii oświatowej (II etap) będzie
opracowanie szczegółowego planu działań, który w formie projektu uchwały zostanie przedstawiony
Radzie Miasta Ełku.
Należy nadmienić, iż podjęcie przedmiotowej uchwały o celach strategicznych nie wywołuje
wprost skutków finansowych. Natomiast przyjęcie szczegółowego planu działań w celu realizacji
polityki oświatowej miasta Ełku na lata 2016-2023 będzie skutkować określonymi wydatkami z
budżetu miasta
w danym roku budżetowym.
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 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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVI.174.16 w sprawie przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej miasta Ełku
na lata 2016-2023, w załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt 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 załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie:
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
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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.
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 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.
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 XVI.175.16 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 załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVII.243.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 18 grudnia
2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Park Naukowo-Technologiczny w Ełku”,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że w związku z rozszerzeniem
działalności Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku o działania związane z badaniami
laboratoryjnymi, organizacją szkoleń oraz prowadzeniem zajęć edukacji pozaszkolnej konieczne jest
wprowadzenie zmian w zapisach Statutu PNT. Wniósł o przyjęcie projektu uchwały w wersji
przedłożonej i szczegółowo przedyskutowanej na poszczególnych komisjach Rady Miasta.
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 z uwzględnieniem
następujących poprawek:
- w § 4 ust. 1 wyraz „powstawiania” powinien brzmieć „powstawania”
- w § 4 ust. 2 wykreślić wyrazy: „i dyfuzję”.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Zastępca Prezydenta Miasta A. Urbański wnioski komisji, wyżej zacytowane, zgłosił jako
autopoprawkę
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem autopoprawki.
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 XVI.176.16 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVII.243.2012 Rady Miasta Ełku z
dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Park Naukowo-Technologiczny
w Ełku”, w załączeniu do protokołu.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora”, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie:
Z myślą o umacnianiu roli osób starszych i funkcji osób starszych oraz poprawieniu warunków
materialnych seniorów w Ełku opracowany został projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Ełckiej Karty
Seniora”.
Wprowadzenie ,,Ełckiej Karty Seniora” jest 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 Miejski 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 Rady Miasta Ełku w sprawie wprowadzenia ,,Ełckiej Karty Seniora” poddany
został konsultacjom społecznym, które w formie sondażu internetowego oraz dyżuru konsultacyjnego
przeprowadzone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 529/2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia
19 lutego 2016 r. Konsultacje trwały od dnia 29 lutego do 14 kwietnia 2016 roku.
Z przeprowadzonych konsultacji został sporządzony raport, złożony w załączeniu do niniejszego
wniosku.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
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> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, 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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVI.177.16 w sprawie przyjęcia „Ełckiej Karty Seniora”, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił wszystkie sprawozdania będące w porządku
obrad dzisiejsze sesji. Następnie wniósł o przyjęcie poszczególnych sprawozdań.
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 do przedstawionego
sprawozdania Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do
wiadomości sprawozdanie za 2015 rok z realizacji Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016, które
jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 7. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> 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.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do wiadomości
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015, które jest załącznikiem do niniejszego
protokołu.
Pkt 8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> 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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli
do wiadomości sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu
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Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2015 rok, które
jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> 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.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do wiadomości
sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za rok 2015, które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 10. Sprawozdanie z realizacji 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata
2012 - 2015 za rok 2015.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> 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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli
do wiadomości sprawozdanie z realizacji 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodzin na lata
2012 - 2015 za rok 2015, które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 11. Sprawozdania z realizacji Programu "Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa" za
2015 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> 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.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do wiadomości
sprawozdanie z realizacji Programu "Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa" za 2015 rok, które jest
załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 12. Sprawozdanie z realizacji Ełckiej Karty Rodziny 3+ za 2015 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> 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 Wasilewski stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli
do wiadomości sprawozdanie z realizacji Ełckiej Karty Rodziny 3+ za 2015 rok, które jest
załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 13. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
Pkt 14. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz przypomniał, że na Komisji Mienia Komunalnego, Prawa
i Porządku prezentowana była koncepcja zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku. Radny
poprosił, aby odbyła się podobna prezentacja dotycząca zagospodarowania 12 podwórek.
Piotr Kurianowicz asystent Senator RP Małgorzaty Kopiczko zaprosił na spotkanie
z Marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim, które odbędzie się 31 marca 2016 r. o godz. 19:00
w Hotelu Rydzewski. Spotkanie poświęcone będzie realizacji założeń programowych polskiego rządu
i parlamentu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz przekazał życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że wpłynęło zaproszenie na
koncert charytatywny w dniu 3 kwietnia b.r. o godz. 17.00 w Ełckim Centrum Kultury (Sala Zebra).
Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny dzieci po
chorobie nowotworowej. Podczas koncertu odbędzie się licytacja. Następnie złożył wszystkim
obecnym życzenia świąteczne.
Radna Ewa Awramik zaprosiła do Gimnazjum nr 1 na spektakl związany z patronką szkoły.
Pkt 15. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady XVI zwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 22 marca 2016 roku o godz. 1153
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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