Protokół nr XVIII.16
z obrad XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 26 kwietnia 2016 roku
w godzinach 1100 - 1143 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
Tomasz Rafał Kłoczko).

Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XVIII sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XVIII zwyczajną sesję Rady Miasta Ełku”. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad. W tym momencie w sesji uczestniczy 21 radnych, co
wobec ustawowego składu rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Pierwszego Zastępcę Prezydenta
Miasta Artura Urbańskiego, Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Skarbnika Miasta Jarosława
Wróbla, Dorotę Miładowską asystentkę Posła na Sejm RP Andrzeja Maciejewskiego, naczelników
wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich zebranych.

Pkt 2. Przyjęcie protokołów z ostatniej sesji - protokoły były do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń
do protokołów nr XVI.16 i nr XVII.16 z sesji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
stwierdził, że radni przez aklamację przyjęli protokoły nr XVI.16 i nr XVII.16 z sesji, bez uwag.

Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do zaproponowanego
porządku obrad.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek: 21 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzym.” - jednomyślnie „za”
radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołów nr XVI.16 i nr XVII.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) przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji
rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie
Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia
określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności,
4) uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasta Ełk w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe w perspektywie czasowej 2016 – 2030 r.”,
5) udzielenia w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku,
6) przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko,
7) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka
nr 1541),
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8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości komunalnej (działka
nr 1502),
9) zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty
od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
10) zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności
i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku,
11) uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanej „Ełk – Błonie
Papieskie II”.
6. Przyjęcie opinii Rady Miasta Ełku w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, na terenach położonych w obrębach Talusy, Rękusy,
Pistki, do której przystąpiono na podstawie uchwały nr XI/79/2015 z dnia 24.06.2015 r.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Oświadczenia i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
W trakcie głosowania nieobecny radny Tomasz Dawidowski.

Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 21 marca 2016 r. do
dnia 22 kwietnia 2016 r., w załączeniu do protokołu.
W trakcie obrad przyszedł radny Tomasz Dawidowski i uczestniczył w dalszej części sesji.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański w uzupełnieniu informacji, którą radni otrzymali
na piśmie przedstawił działania jakie były dokonywane w ostatnim okresie międzysesyjnym, między
innymi poinformował:
 W celu przekazania szczegółowych informacji na temat Programu „Rodzina 500+" w Ełku
odbyło się 7 spotkań informacyjnych z mieszkańcami. Podczas spotkań było można poznać
zasady wdrażania programu, dowiedzieć się jak wypełnić i złożyć wniosek, a także zadać pytanie
pracownikom Wydziału Świadczeń Urzędu Miasta Ełku.
 31 marca 2016 r. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z mieszkańcami Ełku.
Spotkanie poświęcone było realizacji założeń programowych polskiego rządu i parlamentu.
 Do 31 marca br. przyjmowane były wnioski o przyznanie Nagrody Białej Lilii za szczególne
osiągnięcia w roku 2015. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym, prawnym i innym
podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt
działalności w 8 kategoriach.
 Prezydent Ełku 31 marca 2016 r. spotkał się z nowym Kuratorem Oświaty w Województwie
Warmińsko-Mazurskim Krzysztofem Markiem Nowackim. Spotkanie dotyczyło m.in. sytuacji
ełckiej oświaty, a także kierunków rozwoju strategii oświaty w naszym mieście w ramach
programu POST (Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego na lata 2016-2023).
 Ponownie zamontowano ogólnodostępne, bezpłatne i samoobsługowe stacje naprawy rowerów.
Na użytkowników jednośladów na terenie miasta czekają 4 wyposażone stanowiska.
Lokalizacje punktów naprawy rowerów:
 duża stacja – ul. Pułaskiego, przy placu zabaw, naprzeciwko restauracji Dos Patos,
 duża stacja – skwer ks. Karola Foksa na osiedlu Baranki,
 nowa duża stacja – na terenie utwardzonym przy ul. Nadjeziornej,
 mała stacja – na Placu Jana Pawła II, przy siedziskach, nieopodal mostku od strony ul. Stary
Rynek.
 Prezydent Ełku spotkał się z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim Arturem Chojeckim. Rozmowy
dotyczyły m.in. kwestii rozwoju gospodarczego regionu poprzez realizację strategicznych dla tej
części Polski inwestycji drogowych. Podjęte zostały rozmowy na temat wzmocnienia pozycji
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instytucji wojewódzkich, które mają swoje delegatury w mieście. Prezydent poruszył również
kwestię dotyczącą budowy drogi ekspresowej S 16, która ma przebiegać na trasie Mrągowo - Ełk.
W chwili obecnej nie ma zarezerwowanych środków finansowych na ten cel w budżecie państwa.
 1 kwietnia Prezydent Miasta Ełku podpisał kolejne 24 umowy z przedstawicielami ełckich
organizacji pozarządowych, na realizację zadań samorządu z zakresu oświaty i wychowania,
sportu, kultury, zdrowia oraz profilaktyki. Łączna wartość przyznanych grantów - 113 100 zł.
 Prezydent Miasta Ełku przyznał 33 stypendia najlepszym uczniom miejskich szkół, za wyniki
w nauce i aktywność społeczną. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 11 kwietnia
w Urzędzie Miasta. Łączna kwota przyznanych stypendiów - 24 900 zł. W budżecie miasta
w 2016 r. na stypendia zaplanowano kwotę 40 tys. zł. Na okres stypendialny od 1 stycznia do
30 czerwca 2016 r. wpłynęło łącznie 64 wnioski.
 12 kwietnia Prezydent Miasta Ełku podpisał kolejne 2 umowy na realizację zadań samorządu
przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Łączna
wartość przyznanych grantów - 4 760 zł.
 12 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Alytus odbyło się spotkanie robocze poświęcone
przygotowaniu wspólnych projektów transgranicznych z Programu Interreg V- A Litwa – Polska
2014 – 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Alytus oraz jednostek
działających w obszarze pomocy społecznej, a także przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Wydziału Strategii i Rozwoju w Ełku.
 16 kwietnia 2016 r. odbyło się otwarcie sezonu w parku linowym. Będzie można ponownie
korzystać z atrakcji parku linowego w Ełku. Jest to jeden z najciekawszych parków linowych w
regionie. Park linowy w Ełku (ul. Grunwaldzka 10), będzie czynny od poniedziałku do niedzieli w
godz. 10:00 – 18:00 (w zależności od pogody).
 20 kwietnia Prezydent Miasta Ełku podpisał 17 umów na realizację zadań samorządu przez
organizacje pozarządowe z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony
i promocji zdrowia, pomocy sąsiedzkiej, kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Łączna wartość przyznanych grantów - 87 250 zł.
 Jeszcze przed wakacjami powstanie nowy odcinek ełckiej promenady. Rozstrzygnięty został
przetarg na budowę ciągu pieszo-rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady (ok. 73 m).
Przewidywany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2016 r. Łączny koszt prac wyniesie
119 296,68 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku.
 Zakończyła się pierwsza część inwestycji na górnej płycie stadionu miejskiego w Ełku. Dzięki
przebudowie pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy.
7 kwietnia na nowym obiekcie odbył się turniej kwalifikacyjny piłki nożnej chłopców ,,Droga do
Orbassano 2016 r.".
Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, które powstało w Ełku, jest
jednym z najnowocześniejszych w regionie. Ten kompleksowo przebudowany obiekt może być
użytkowany przez cały rok. Został wyposażony w sześć 18-metrowych masztów oświetleniowych.
 Rozpoczęło się malowanie pasów i przejść dla pieszych. Realizację prac podzielono na dwa etapy:
I etap - Odnowa całości oznakowania – powinna zostać wykonana do 1 maja 2016 r.
II etap - Powtórne wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego z odblaskiem
na wybranych przejściach dla pieszych (głównie w obrębie szkół), w terminie do 31 sierpnia
2016 r. Przewidywany koszt realizacji zadania wyniesie 126 655 zł.
 Wkrótce rozpoczną się prace na ul. Broniewskiego w Ełku. W ramach inwestycji zostaną
wykonane m.in. chodniki i parkingi z kostki brukowej, wraz z wykonaniem nawierzchni jezdni
z betonu asfaltowego o długości ok 250 m oraz oznakowanie pionowe i poziome.
Przewidywany termin zakończenia prac - 29 lipca 2016 r.
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Inwestycję realizować będzie firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku.
Łączny koszt inwestycji - 211 923,67 zł.
 Planowana jest budowa ulic na osiedlu Baranki. W związku z zakończonym postępowaniem
przetargowym na opracowanie projektu budowy ul. Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Spacerowej
i ks. Prałata Szczęsnego (na osiedlu Baranki w Ełku), została wybrana najkorzystniejsza oferta
złożona przez firmę Drogowskaz z Białegostoku. Termin wykonania projektu to 120 dni od
podpisania umowy. Łączny koszt opracowania dokumentacji 95 tys. zł.
 18 kwietnia rozpoczęła się budowa parkingu przy ulicy Kilińskiego. To kolejna inwestycja
realizowana z myślą o mieszkańcach ełckich osiedli. Na niezagospodarowanym placu przy stacji
paliw Orlen powstanie 60 miejsc postojowych. Koszt przedsięwzięcia to kwota około 472 tys. zł.
Przewidywany termin zakończenia prac - 15 maja 2016 r. Dodatkowo na tym osiedlu będą
realizowane kolejne inwestycje związane z budową i modernizacją parkingów. Przy ul. Pięknej
powstanie 40 nowych miejsc parkingowych (będzie to wspólna inwestycja realizowana razem ze
Spółdzielnią Mieszkaniową MSM w Ełku). Także zostanie zmodernizowany parking przy
przychodni Eskulap, ul. Kilińskiego 36.
 Przyznano mikrodotacje w programie "Ełk, Tu działam" 2016. Dofinansowanie otrzymało
14 projektów, w tym 11 projektów grup nieformalnych. Łączna kwota przyznanych środków to
52 550 zł. Swoje projekty mogły składać grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, które
mają ciekawe pomysły na prowadzenie działań które pozytywnie wpłyną na lokalną społeczność,
czy też ożywią dotąd niezagospodarowaną przestrzeń miejską.
 Zestawienie postępowań realizowanych od 23 marca 2016 r.,:
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Grunwaldzkiej do promenady.
- Budowa chodnika i parkingów w ul. Broniewskiego z wykonaniem nawierzchni jezdni.
- Projekt budowy ulic: Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Spacerowej i Ks. Prałata Szczęsnego
w Ełku.
- Budowa parkingów miejskich zlokalizowanych przy ul. Kilińskiego w Ełku.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
- Budowa trzech boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku - III etap.
 Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
- Remont krawężnika oraz nawierzchni chodników i zjazdów na ul. E. Plater i Kochanowskiego w
Ełku.
- Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna na odcinku od ul. Jana Pawła II do
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki
Radny Michał Tyszkiewicz poprosił o wyjaśnienie i udzielenie odpowiedzi na piśmie; „ czy jest
prawdą, że do Urzędu Miasta wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zarządzeniem
nr 507/2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zakazu organizowania na
terenach należących do Gminy Miasta Ełku objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem
zwierząt? Jeśli tak to prosi o sposób rozwiązania sprawy.
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.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel poinformował, że projekt uchwały wraz ze zmianami budżetu
miasta szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Omówił autopoprawki zawarte
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w pismach z dnia 25 i 26 kwietnia 2016 r., które radni otrzymali. Niniejsze pisma stanowią załącznik
do niniejszego protokołu.
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, z uwzględnieniem autopoprawek.
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 XVIII.179.16 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.
> 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” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVIII.180.16 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do
protokołu.
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* * *
3) Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących
do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia
Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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.181.16 w sprawie przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań
należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku
do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane
czynności, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasta Ełk
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie czasowej 2016 – 2030 r.”,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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.
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Uchwała Nr XVIII.182.16 w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasta Ełk
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie czasowej 2016 – 2030 r.”,
w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na
terenie Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i 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 D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
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 XVIII.183.16 w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na
terenie Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko, w załączeniu do protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Wydział Strategii i Rozwoju, na podstawie wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020, opracował Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. Program
jest aktualizacją i kontynuacją Programu Rewitalizacji Ełku do roku 2016. W zaktualizowanej wersji
programu rewitalizacji przeprowadzono szeroką diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych
w mieście, a na jej podstawie wyznaczono obszary zdegradowane i obszar rewitalizacji
(„Śródmieście”). Program zawiera cele, kierunki działań i szczegółowe projekty, które mają
skutkować wyprowadzeniem „Śródmieścia” ze stanu kryzysowego. Projekt programu został poddany
konsultacjom społecznym oraz przeszedł procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
wraz z pozytywnym zaopiniowaniem przez właściwe organy.
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
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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 XVIII.184.16 w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
nieruchomości komunalnej (działka nr 1541), w załączeniu do protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Omówił potrzebę podjęcia uchwały łącznie z
projektem uchwały w punkcie 5 podpunkt 8. Wniósł o podjęcie uchwał.
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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVIII.185.16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
nieruchomości komunalnej, w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecna radna Ewa
Awramik.
***
8) Projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
komunalnej (działka nr 1502), w załączeniu do protokołu.
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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVIII.186.16 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
nieruchomości komunalnej, w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecna radna Ewa
Awramik.
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* * *
9) 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.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Omówił potrzebę podjęcia uchwały łącznie z
projektem uchwały w punkcie 5 podpunkt 10. Wniósł o podjęcie uchwał.
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 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.
> 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVIII.187.16 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. W trakcie głosowania nieobecna radna Ewa Awramik.
***
10) Projekt w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot
własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
9

Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVIII.188.16 w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami
stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku, w
załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecna radna Ewa Awramik.
* * *
11) Projekt uchwały w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanej „Ełk – Błonie Papieskie II”, w załączeniu do protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
W trakcie procedury planistycznej projekt miejscowego planu był wyłożony do publicznego
wglądu
w okresie od 8.02.2016 r. do 8.03.2016 r., z terminem składania uwag ustalonym do dnia
23.03.2016 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
Dokonano następujących zmian:
- zlikwidowane zostało połączenie drogowe ul. Targowej z projektowaną ul. Norwida (03KDL) ze
względu na złożone warunki geotechniczne gruntu,
- wprowadzono kwartał zabudowy usługowej 1U w sąsiedztwie istniejącego przy targowisku
parkingu,
- w miejsce dwóch kwartałów przeznaczonych dotychczas na rekreację i sport (3US i 4US,
rozdzielone drogą 03KDL) wprowadzono 1 kwartał oznaczony symbolem 1US.
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 Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że przedłożony projekt
szczegółowo omawiany był na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku. Radni
nie kwestionowali zgodności zapisów planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zgodność zapisów planu ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku; 21 głosami – jednomyślnie
radni stwierdzili o przyjęciu zgodności zapisów planu ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XVIII.189.16 w sprawie uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanej „Ełk – Błonie Papieskie II”, w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania
nieobecna radna Ewa Awramik.
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Pkt 6. Przyjęcie opinii Rady Miasta Ełku w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk, na terenach położonych w obrębach
Talusy, Rękusy, Pistki, do której przystąpiono na podstawie uchwały nr XI/79/2015 z dnia
24.06.2015 r.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz wprowadził w temat i wniósł o podjęcie opinii
w zaproponowanym brzmieniu.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie opinii w
sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni przyjęli opinię Rady Miasta
Ełku w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ełk, na terenach położonych w obrębach Talusy, Rękusy, Pistki, do której przystąpiono na
podstawie uchwały nr XI/79/2015 z dnia 24.06.2015 r.. Opinia stanowi załącznik do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecna radna Ewa Awramik.

Pkt 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił udzielenie pomocy społecznej w roku
2015 przez Gminy Miasta Ełku, zgodnie z dołączoną do protokołu informacją. Poinformował, że
przedłożona ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Gminy Miasta Ełku szczegółowo
omawiana była w poszczególnych komisjach. Radni nie zgłosili zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska poinformowała,
że komisja przyjęła ocenę w sprawie jak wyżej.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wyraziła pozytywną opinię do oceny w sprawie jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Gminy Miasta
Ełku.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski stwierdził, że Rada Miasta zapoznała się
z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2015 Gminy Miasta Ełku nie wnosząc uwag.

Pkt 8. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.

Pkt 9. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Dariusz Dracewicz poinformował, że w Radzie Miasta Ełku powstał Klub Radnych
,,ŁĄCZY-NAS-EŁK". Przewodniczącym Klubu jest Dariusz Dracewicz, jego członkami: Ireneusz
Dzienisiewicz i Krzysztof Wiloch. Na ręce Przewodniczącego Rady Miasta złożył pismo dot.
utworzenia i powołania klubu.
Radny Krzysztof Wiloch poinformował, że do tej pory w Radzie Miasta Ełku działał jeden
klub zrzeszający 15 radnych Dobra Wspólnego. Uznaliśmy, że powinniśmy stworzyć jeszcze jeden
klub, który nie będzie opozycją, a partnerem. Nowy klub jest m.in. alternatywą dla tych mieszkańców,
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którzy z różnych powodów mogą nie chcieć zgłaszać się ze swoimi problemami do Klubu Radnych
Dobra Wspólnego.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Statutowej Michał Tyszkiewicz poinformował, że
komisja zakończyła prace. Komisja Statutowa opracowała projekt Statutu Miasta Ełku, który został
przekazany Prezydentowi Miasta Ełku i Przewodniczącemu Rady Miasta. Zgodnie z uchwałą Rady
Miasta Ełku z dniem 30 kwietnia b.r. Komisja Statutowa zostanie rozwiązana.

Pkt 10. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady XVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 26 kwietnia 2016 roku o godz. 1143
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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