Protokół nr 20.16
ze wspólnego posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady
Miasta Ełku oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku w godzinach 1100– 1540
Obrady obu Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego,
Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku
Rady Miasta Ełku w/g załączonej listy obecności; na 17 członków Komisji w posiedzeniu
uczestniczyło 16 oraz członkowie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady
Miasta Ełku w/g załączonej listy obecności; na 14 członków Komisji w posiedzeniu
uczestniczyło 13. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu obu Komisji nie uczestniczył radny Piotr Karpienia.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Prezydent Miasta Ełku - Tomasz Andrukiewicz,
 Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
 Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Prezes Zarządu „MZK” sp z o.o. - Zbigniew Chojnowski,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
 Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych - Maciej Juchniewicz,
 Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
 radca prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska,
 inwestor Piotr Basiewicz i archeolog, projektant Radosław Herman,
 Dyrektor SP nr 4 – Wanda Wojnowska,
 Prezes Stowarzyszenia „ALTERNATYWA” - Wiktor Kurczak.
Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech
Kwiatkowski po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych
decyzji o godzinie 11.00 otworzył posiedzenie Komisji witając członków Komisji oraz gości.
Następnie zapytał o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poinformował, że do Komisji wpłynęły
trzy wnioski dotyczące inicjatywy lokalnej, proponuje więc uzupełnienie porządku obrad o te
punkty:
- Opinia Komisji do wniosku Grupy mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej pt.
„ Przyjazne podwórko” - jako pkt. 5
- Opinia Komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA”
w ramach inicjatywy lokalnej pt.: pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie
w Plenerze” - jako pkt. 6.
- Opinia Komisji do wniosku towarzyszenia ALTERNATYWA w ramach inicjatywy lokalnej
pt.: „Gdańska Arena” - jako pkt. 7.
Ponadto w pkt. 10 opinia Komisji do projektów uchwał dodanie do opiniowania projektu
uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi
Hyzopskiemu.
Obie Komisje nie wniosły uwag i w obecności 12 radnych; jednogłośnie, poprzez aklamację
przyjęły uzupełniony porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Ocena stanu komunikacji miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z
o.o. w Ełku.
4. Prezentacja koncepcji rewitalizacji zabytkowego zespołu zamkowego w Ełku.
5. Opinia Komisji do wniosku Grupy mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej pt.
„ Przyjazne podwórko”.
6. Opinia Komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA”
w ramach inicjatywy lokalnej pt.: pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie
w Plenerze”.
7. Opinia Komisji do wniosku Stowarzyszenia ALTERNATYWA w ramach inicjatywy
lokalnej pt.: „Gdańska Arena”.
8. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy `2015 .
9. Informacja nt. funkcjonowania Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz
wypełniania porozumień i umów partnerskich.
10. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2015 rok oraz
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie
mienia,
2) w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku,
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
4) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
5) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji,
6) w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku,
7) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk
– Kajki, Tuwima, Miłosza”,
8) zmieniająca uchwałę Nr VIII.90.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej
działania,
9) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6.05.2016r.,
10) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku,
11) w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi Hyzopskiemu.
11. Raport z konsultacji społecznych w związku z postępowaniem o uzyskanie zgody Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez
pobierania opłaty lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech
Kwiatkowski zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółu z poprzedniego posiedzenia
Komisji, zarówno Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku jak i Komisji Budżetowej
i Rozwoju Gospodarczego

Członkowie Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku nie zgłosili uwag
i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 18.16 z dnia 22 kwietnia 2016 roku
z ostatniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego nie zgłosili uwag
i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 19.16 z dnia 25 kwietnia 2016 roku
z ostatniego posiedzenia Komisji.
Pkt. 3. Ocena stanu komunikacji miejskiej realizowanej przez Miejski Zakład
Komunikacji Sp. z o.o. w Ełku.
Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. Zbigniew Chojnowski omówił
informację z działalności MZK sp z o.o. w roku 20015 oraz I kwartale 2016 roku –
informacja w załączeniu do protokołu. Na działalności mamy stratę 3 grosze na każdym
kilometrze, którą niwelujemy na innej naszej działalności. Ogólnie osiągnięty zysk netto za
2015 rok, to 113 tys. zł.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagę, że w stosunku do roku 2014 jest tendencja
zwiększania przejechanych wozokilometrów, natomiast sprzedaż biletów spadła o ok. 1,3%.
Czym jest to spowodowane? Czy jest to mniej pasażerów, czy też jest potrzeba zmiany tras
kursowania autobusów?
Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. Zbigniew Chojnowski –
zwiększa się średnia wieku pasażerów i tym samym ilość korzystających z ulg i bezpłatnych
przejazdów. Rozważane są ewentualne przedłużenia tras, m.in. linii nr 1.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – nie zwiększamy ilości
przewozów, ale będziemy robili ich racjonalizację.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
– widać, że nasze MZK dobrze funkcjonuje. Dlatego też należy pomyśleć o szerszej promocji
zamiany przejazdów samochodami prywatnymi na komunikacje miejską. Będzie to
oszczędniej i zdrowiej dla środowiska. Należy promować zdrowy tryb życia i pomyśleć
o takiej akcji promocyjnej przesiadania się na komunikację miejską a jeszcze lepiej na rowery
lub chodzenie pieszo.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech
Kwiatkowski przypomniał jeszcze temat umieszczenia na przystankach MZK mapek miasta z
zaznaczonymi trasami przejazdów linii autobusowych.
Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. Zbigniew Chojnowski
powiedział, że tam gdzie są solidne gabloty, takie mapki są już umieszczone. Muszą one być
chronione przed dewastacją.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
- prośba zatem o uzupełnienie tam, gdzie to możliwe mapek przejazdów autobusów MZK.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił się z prośbą, by częściej sprzątać w autobusach. Chodzi
zwłaszcza o brudną tapicerkę. Może trzeba zakupić odkurzacz piorący.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – zakup autobusów w ramach projektu ze środków
zewnętrznych, czy już wiadomo kiedy będą konkursy i terminy realizacji?
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – w tym roku konkursu na
wymianę taboru przewozowego nie będzie. Takie konkursy powinny się pojawić w 2017 roku
i będziemy w trybie konkursowym składać wniosek do RPO.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech
Kwiatkowski – czy nie warto byłoby pomyśleć o zakupie kilku mini busów na 10-20 osób?
Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. Zbigniew Chojnowski
powiedział, że spółka posiada takie 3 autobusy mini, ale ten trzeci jest używany sporadycznie.
Musielibyśmy mieć tych autobusów jeszcze kilka, by się to opłacało. To jest jednak związane
z kosztami zakupu, które nie są małe.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zwrócił uwagę na nadal brakujące
wiaty przystankowe przy ul. Zamkowej i obwodnicy. Prośba, by do jesieni się one pojawiły.

Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – muszą być zrobione
uzgodnienia z GDDKiA, ponadto to też są pieniądze, które wcześniej należałoby zapisać
w budżecie miasta.
Pkt. 4. Prezentacja koncepcji rewitalizacji zabytkowego zespołu zamkowego w Ełku.
Archeolog Radosław Herman omówił studium koncepcyjne rewitalizacji urbanistyki
Wyspy Zamkowej w układzie historycznym – wizualizacja multiemdialna. Zakłada ona
całościowe zagospodarowanie wyspy, łącznie z rewitalizacją zamku i otoczenia, a także
wzniesienie nowych zabudowań w miejsce budynków, jakie zostały odkryte podczas
przeprowadzanych badań archeologicznych. Jak wynika z koncepcji, cały układ zabudowy
ma nawiązywać do okresu świetności zamku, czyli do XVII i XVIII wieku.
Planowana rewitalizacja wyspy zamkowej ma polegać na odrestaurowaniu zamku,
w którym ma powstać hotel i sale konferencyjne. Obok ma zostać zbudowany plac otoczony
restauracjami, muzeum, warsztaty starych zawodów, sklepy,wypożyczalnia sprzętu wodnego
i mała przystań. Inwestycja ma uczynić z zamku i jego otoczenia wizytówkę miasta,
markowy produkt turystyczny na skalę kraju
i Europy. Chcemy podkreślić oraz
wyeksponować przede wszystkich historyczną architekturę o najwyższych walorach
zabytkowych.
Do Wyspy Zamkowej dojechać będzie można obecną ulicą Zamkową, lecz zostanie ona
przeniesiona poza strefę odkrytych reliktów zabudowy historycznej, czyli na północną
krawędź wyspy. Rozważana jest możliwość puszczenia ul. Zamkowej przez teren wyspy
tunelem pod dziedzińcem zespołu zamkowego, co rozwiązałoby wszelkie utrudnienia. Na
obrzeżach wyspy pozostałaby ścieżka rowerowo-piesza.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Krzysztof Wiloch powiedział, że jest zwolennikiem tego projektu. Ma jednak
obawy, czy prywatny inwestor poradzi sobie z tak wysokimi kosztami realizacji tej koncepcji.
Może należałoby pomyśleć o połączeniu biznesu z celem kulturalno-historycznym
i rozważenia partnerstwa publiczno-prywatnego.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – czego oczekuje inwestor od Rady
Miasta? Jak technicznie rozwiązana zostałaby sprawa tunelu?
Pan Piotr Basiewicz – celem realizacji tej inwestycji jest pogodzenie funkcji biznesowej
i społecznej. Byłaby to nie tylko atrakcja w Ełku ale i dobry produkt promujący na skalę
kraju i Europy. Mamy w 90% gotowy projekt. W maju br pojawiły się uszczegółowienia do
RPO oś rewitalizacja i niestety okazało się, że jest zapis o wykluczeniu funkcji hotelarskonoclegowych z tego programu. Powstała „Fundacja Zamek w Ełku” będzie zajmowała się
tym wnioskiem o środki zewnętrzne. Jeśli jednak nie będzie dofinansowania ze środków
zewnętrznych, to trudno będzie by ta inwestycja powstała. Ewentualnie staranie się jeszcze
o środki z dziedzictwa kulturowego lub szukanie partnera biznesowego.
Jeśli chodzi o aspekty techniczne ul. Zamkowej – wyspa ma 5 metrów wysokości nad lustrem
wody i można by puścić ruch pod dziedzińcem zamku tunelem wykonanym metodą
odkrywkową. Co do kosztów, tego przedsięwzięcia, w tej chwili trudno określić.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – należałoby szukać takich rozwiązań nieszablonowych, by
zrealizować całą inwestycję poprzez np. partnerstwa publiczno-prywatnego czy pozyskania
środków finansowych na muzeum.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
– skoro nie ma możliwości sfinansowanie ze środków unijnych bazy hotelowej, to może
pomyśleć o umieszczeniu tej bazy w innym miejscu. Jest teren nie sprzedany jeszcze przy
Wieży Ciśnień.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – to ma być w jednym miejscu, tak, by się
zamykało biznesowo. Cały pomysł i sens tej inwestycji, to właśnie odtworzenie w jednym
miejscu i w takiej koncepcji. Natomiast my powinniśmy się skupić na ewentualnych
zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, by ta realizację ułatwić.
Natomiast cały aspekt wykorzystania formy partycypacji publiczno-prywatnej czy muzeum,
o którym my byśmy myśleli, byłby trudny do zaakceptowania.

Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – czy jest to tylko na etapie
koncepcji? Jaki przybliżony koszt realizacji?
Pan Piotr Basiewicz – jest już prawie gotowy cały projekt. Zakładany koszt rewitalizacji
na każdy z obiektów to około 10 euro, łącznie realizacja całego projektu to około 25 mln
euro.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – tą inwestycje trzeba byłoby
poetapować. Trzeba sprawdzić w jakich programach można by uzyskać dofinansowanie, np.
Program Infrastruktura i Środowisko czy któryś z Priorytetów Regionalnego Programu
Operacyjnego.
Radny Krzysztof Wiloch – jest to trudne przedsięwzięcie. Dlatego też powinniśmy pomóc.
Ważna byłaby zatem ścisła współpraca inwestora z Urzędem Miasta i Panią Naczelnik
Wydziału Strategii i Rozwoju.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech
Kwiatkowski – czy ta koncepcją można by szerzej udostępnić i zainteresować również
mieszkańców naszego miasta?
Pan Piotr Basiewicz – jest to zadanie powołanej Fundacji, która ma się zająć działaniami
promocyjnymi. W sezonie wakacyjnym przewidujemy prowadzenie wykopalisk z udziałem
mieszkańców, myślimy też o dużej makiecie zamku, co na pewno robiłoby duże i pozytywne
wrażenie.
Pkt 5. Opinia Komisji do wniosku Grupy mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej pt.
„ Przyjazne podwórko”.
Przedstawicielka Grupy mieszkańców Paulina Gnyp omówiła projekt stworzenia miejsca
służącego dzieciom i dorosłym dotyczący modernizacji starego placu zabaw przy
ul. Słowackiego między blokami 17 i 19, w miejscu którego stanąłby nowy, wyposażony w
bezpieczne sprzęty, plac. Dodatkowo okolica zyskałaby na atrakcyjności, a realizacja
projektu służyć będzie mieszkańcom niezależnie od wieku. Plac jest duży, daje wiele
możliwości, ale niestety obecnie jego potencjał nie jest wykorzystany.
Wywiązała się dyskusja.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
zwrócił uwagę na wyliczony koszt pracy wolontariuszy – 30 zł/h. Ponadto ujęty koszt zakupy
koszy też jest bardzo wysoki. Należy racjonalnie podchodzić do podawanych kosztów
i wpisywać rzeczywiste nakłady.
Przedstawicielka Grupy mieszkańców Paulina Gnyp powiedziała, że jeśli chodzi
o wolontariuszy, jest to uśredniona stawka. Reszta kosztów ustalona zostanie w przetargu
ofertowym.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że należy przemyśleć kwestię
dalszego nabierania wniosków na inicjatywy lokalne, jeśli skończą się środki finansowe
w budżecie miasta.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poddał pod głosowanie wniosek Grupy Mieszkańców na realizację zadania publicznego
miasta Ełku z zakresu
budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci
wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także
budynków oraz obiektów architektury pt. „ Przyjazne podwórko” w ramach inicjatywy
lokalnej. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Świt” po negocjacjach zobowiązała się wykonać
ogrodzenie placu. Szczegóły i koszty realizacji we wniosku.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie powyższy wniosek Grupy mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej
pt.„ Przyjazne podwórko” .

Pkt 6. Opinia Komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych
„SKRZYDŁA” w ramach inicjatywy lokalnej pt.: pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji
Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”.
Dyrektor SP nr 4 Wanda Wojnowska powiedziała, że ten wniosek jest kontynuacją
wcześniejszej inicjatywy. Chcemy wykonać siłownię plenerową. Siłownie zewnętrzne są
przeznaczone i atrakcyjne dla wszystkich niezależnie od wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych,
a także osób starszych.
Siłownia plenerowa będzie darmowa i dostępna dla każdego – szczegóły we wniosku.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poddał pod głosowanie wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na
realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg,
kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących
własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury
fizycznej i turystyki pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”, w
ramach inicjatywy lokalnej.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie powyższy wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA”
w ramach inicjatywy lokalnej pt.: pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie
w Plenerze”.
Pkt 7. Opinia Komisji do wniosku Stowarzyszenia ALTERNATYWA w ramach
inicjatywy lokalnej pt.: „Gdańska Arena”.
Prezes Stowarzyszenia „ALTERNATYWA” Wiktor Kurczak omówił inicjatywę lokalną w
ramach, której planuje się zbudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci
i młodzieży w miejscu, w którym istnieje ogromna potrzeba realizacji przedmiotowego
zadania. Osiedle przy ul. Gdańskiej uważane jest za miejsce pozbawione przestrzeni do
spędzania czasu wolnego w konstruktywny sposób. Boisko przyczyni się do podniesienia
walorów estetycznych osiedla. Wybudowany obiekt będzie ogólnodostępny dla dzieci
i młodzieży oraz korzystanie z niego będzie bezpłatne – szczegóły we wniosku.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poddał pod głosowanie wniosek Stowarzyszenia ALTERNATYWA na realizację zadania
publicznego miasta Ełku z zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci
wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki
pt.: „Gdańska Arena”, w ramach inicjatywy lokalnej.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami ‘za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie wniosek Stowarzyszenia ALTERNATYWA w ramach inicjatywy lokalnej
pt.: „Gdańska Arena”.
Pkt 8. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy `2015.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych Maciej Juchniewicz
omówił Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2015.
Członkowie Komisji zapoznali się ze Sprawozdaniem – nie wniesiono uwag.
Pkt. 9. Informacja nt. funkcjonowania Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach
i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił informacje dotyczące funkcjonowania
Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów
partnerskich – informacja w załączeniu do protokółu.
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją – nie wniesiono uwag.

Pkt 10. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1 i 2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że Komisja Rewizyjna pozytywnie
zaopiniowała sprawozdanie finansowe miasta Ełku za 2015 rok oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia i wystąpiła
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta. Sprawozdanie było omawiane na
poprzednim posiedzeniu Komisji, czy są uwagi i pytania do przedłożonego materiału?
Członkowie obu Komisji nie wnieśli uwag i w głosowaniu jawnym; 16 głosami „za” jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku – będzie
głosowany na sesji Rady Miasta w dniu 25 maja br.
3) 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, 2017 i 2018, w tym:
1. W roku 2016 zwiększa się dochody o kwotę 1 326 721 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 899 537 zł (32 000 zł – dotacja z budżetu państwa
na żłobek – dział 853 rozdział 85305, 1 469 zł – dochody z usług – usuwanie azbestu - dział
900 rozdział 90095, dotacje z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy
społecznej – 1 065 269 zł (dział 852 rozdział 85214,85216,85295, zwiększenie dochodów
pozostałych w PNT o kwotę 1 539 zł – dział 730 rozdział 73006, korekta dochodów własnych
i dotacji na zadania oświatowe – zmniejszenie dochodów o kwotę 167 000 zł (dział 801
rozdział 80103,80104,80106, zmniejszenie dochodów na projekt „Platforma startowa dla
nowych pomysłów Hub of Talents” o kwotę 33 740 zł – dział 730 rozdział 73006),
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 427 184 zł (dotacja z budżetu państwa na program
„Maluch – edycja 2016” – dział 853 rozdział 85305)
2. Zwiększa się wydatki budżetu w roku 2016 o kwotę 1 518 921 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 983 937 zł (zwiększenie środków na zasiłki z pomocy
społecznej oraz Kartę Dużej rodziny – dział 852 rozdział 85214,85216,85295 – 1 065 269 zł,
usuwanie azbestu - dział 900 rozdział 90095 - zwiększenie wydatków o kwotę 2 395 zł i
zmniejszenie wydatków w dziale 700 rozdział 70095 o kwotę 926 zł, zwiększenie wydatków
remontowych – fontanna na skwerze Karola Foksa o kwotę 35 000 zł – dział 900 rozdział
90095, zmniejszenie wydatków na projekt „Platforma startowa dla nowych pomysłów Hub of
Talents” o kwotę 32 201 zł – dział 730 rozdział 73006, zwiększenie wydatków na remonty
chodników o kwotę 340 000 zł – dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków na usługi
remontowe związane z przebudową kolektora deszczowego na Placu Katedralnym o kwotę
22 800 zł – dział 900 rozdział 90001, zmniejszenie wydatków bieżących w oświacie – 23 000
zł, zmniejsza się odsetki od obligacji o kwotę 475 400 zł ,
- dział 757 rozdział 75702, zwiększenie na wydatki bieżące dla Policji – 4 000 zł – dział 754
rozdział 75405, zmniejszenie wydatków bieżących w oświacie – 23 000 zł),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 534 984 zł (zwiększenie wydatków o kwotę
20 600 zł na projekt „Rozwój turystyki opartej na naturalnym kulturalnym dziedzictwie miast
transgranicznych Ełku i Kowna” – dział 630 rozdział 63095, zwiększenie środków na budowę
małej architektury przy promenadzie ełckiej o kwotę 45 000 zł – dział 900 rozdział 90095,
na budowę chodnika i parkingu ul. Broniewskiego - zmniejszenie o kwotę 22 800 zł – dział
600 rozdział 60016, zwiększenie dotacji celowe na inwestycje dla ECK o kwotę 60 000 zł
– dział 921 rozdział 92113, zwiększenie wydatków w MPiŻ Ekoludki o kwotę 436 184 zł
– dział 853 rozdział 85305, zmniejszenie wpłat na wydatki inwestycyjne dla Policji – 4 000 zł
– dział 754 rozdział 75405).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2016 o kwotę 192 200 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 5 080 689 zł.

4. W roku 2017 zwiększa się dochody o kwotę 5 267 904 zł (w tym dochody bieżące o kwotę
1 598 865 zł i dochody majątkowe o kwotę 3 669 039 zł) i wydatki o kwotę 6 355 730 zł (w
tym wydatki bieżące o kwotę 1 452 760 zł i wydatki majątkowe o kwotę 4 902 970 zł):
1. w związku z realizację projektów dofinansowanych ze środków UE zwiększa się dochody
i wydatki na projekty:
- „Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Ełkiem,
Alytusem i Kownem” – (realizowany w latach 2017-2018) wydatek w wysokości 301 641 zł
– dofinansowanie 256 395 zł,
- „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” – (realizowany w latach 2017-2018)
wydatek w wysokości 1 740 230 zł – dofinansowanie 1 479 194 zł,
- „Teraz czas na zmiany” – (realizowany w latach 2017-2018) wydatek w wysokości
2 100 734 zł – dofinansowanie 1 785 622 zł,
- „Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych
Ełku i Kowna” – (realizowany w latach 2016-2018) wydatek w wysokości 2 296 385 zł –
dofinansowanie 1 746 693 zł,
2. w związku z dotacją celową dla ECK na wkład własny do projektu inwestycyjnego
„Przekrocz granicę – współpraca na rzecz włączenia społecznego” zwiększa się wydatki o
kwotę 345 000 zł,
3. zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na obsługę od obligacji o kwotę 428 260 zł,
5. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 1 087 826 zł z tytułu wolnych środków.
6. W roku 2018 zwiększa się dochody o kwotę 926 459 zł (w tym dochody bieżące o kwotę
220 566 zł i dochody majątkowe o kwotę 705 893 zł), wydatki zwiększa się o kwotę 700 894
zł (w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 134 569 zł i wydatki majątkowe zwiększa
się o kwotę 835 463 zł):
- w związku z realizację projektów dofinansowanych ze środków UE zwiększa się wydatki i
dochody na projekty:
- „Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy Ełkiem,
Alytusem i Kownem” – (realizowany w latach 2017-2018) wydatek w wysokości 106 646 zł
– dofinansowanie 90 649 zł,
- „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” – (realizowany w latach 2017-2018)
wydatek w wysokości 16 254 zł – dofinansowanie 13 815 zł,
„Teraz czas na zmiany” – (realizowany w latach 2017-2018) wydatek w wysokości 19 404 zł
– dofinansowanie 16 493 zł,
- „Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast transgranicznych
Ełku i Kowna” – (realizowany w latach 2016-2018) wydatek w wysokości 947 650 zł –
dofinansowanie 805 502 zł,
- w związku z dotacją celową dla ECK na wkład własny do projektu inwestycyjnego
„Przekrocz granicę – współpraca na rzecz włączenia społecznego” zwiększa się wydatki
o kwotę 5 000 zł,
- zmniejsza się wydatki bieżące zaplanowane na obsługę od obligacji o kwotę 394 060 zł,
7. Zmniejszenie wydatków ogółem oraz wydatków bieżących w latach 2019-2027 związane
jest z korektą odsetki od obligacji opartą o aktualny WIBOR 6M. Oprocentowania dla
obligacji to WIBOR 6M + marża banku w/g zawartych umów (dla 8 mln zł – 2%, 15 mln zł 2%, 16 mln - 1,1 pozostałe - 1%).
II. W załączniku nr 2 wprowadza się projekty i dotację wymienione w pkt 6 i 7 jako
przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2018.
4) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie Miasta Ełku na 2016 rok. Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Edukacji:
1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 167 000 zł. Wojewoda Warmińsko –
Mazurski Decyzją Nr FK 65/2016 z dnia 04 maja 2016 roku zwiększył plan dotacji celowych
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Gmina

Miasto Ełk w planie dochodów ww dotację ujęła w projekcie budżetu w rozdziałach 80103,
80104, 80106 w paragrafach 0970 – wpływy z różnych dochodów.
W celu prawidłowego rozliczenia przyznanej dotacji koryguję się kwotę dochodów poprzez
zmniejszenie wpływów z różnych dochodów, przyjmując prawidłowy paragraf dotacji
w poszczególnych rozdziałach zgodnie z decyzją Wojewody.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110,
80120, 80148, 80149, 80150, 85305, 85401, 85407 w paragrafach 4040 - dodatkowe
wynagrodzenia roczne o kwotę ogółem 204.828 zł. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale
80195 - pozostała działalność oświaty w paragrafie 4270 - zakup usług remontowych. Kwoty
zmniejszeń paragrafu 4040 w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:
4. w rozdziale 80101 zmniejszenie o kwotę 62.308 zł,
5. w rozdziale 80103 zmniejszenie o kwotę 19.848 zł,
6. w rozdziale 80104 zmniejszenie o kwotę 46.542 zł,
7. w rozdziale 80110 zmniejszenie o kwotę 25.697 zł,
8. w rozdziale 80120 zmniejszenie o kwotę 5.237 zł,
9. w rozdziale 80148 zmniejszenie o kwotę 3.900 zł,
10. w rozdziale 80149 zmniejszenie o kwotę 7.555 zł,
11. w rozdziale 80150 zmniejszenie o kwotę 13.823 zł,
12. w rozdziale 85305 zmniejszenie o kwotę 6.391 zł,
13. w rozdziale 85401 zmniejszenie o kwotę 13.095 zł,
14. w rozdziale 85407 zmniejszenie o kwotę 432 zł,
ogółem zmniejszenie DWR o kwotę 204.828 zł.
3. Przenosi się pomiędzy rozdziałami 80104 i 80149 kwotę ogółem 73.000 zł. Przeniesienia
kwot wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń w przedszkolach Ekoludki
i Niezapominajka, dotyczą realizacji specjalnych metod nauki i organizacji zajęć dla dzieci ze
specjalnymi potrzebami, które posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Wydatki na zajęcia specjalistyczne powinny być wydzielone z budżetu przedszkola
i realizowane w odpowiednim rozdziale, w tym celu zwiększono plan wydatków w rozdziale
80149, zmniejszono plan wydatków w rozdziale 80104 w zakresie pozwalającym na
prawidłowe rozliczenie wydatków realizowanych na specjalne kształcenie.
4. W Dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi
finansowanych w 2016 roku zmiany w zakresie:
Rozdziału 80101 – w Zespole Szkół Samorządowych – zwiększa się dochody i wydatki
o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów z przeznaczeniem na wydatki bieżące
związane z funkcjonowaniem szkoły.
 Przeniesienie pomiędzy paragrafami w rozdziale 85305 kwoty 9.000 zł. Zmniejszenie
wydatków na usługi remontowe, zwiększenie środków w paragrafie inwestycyjnym na
projekt funkcjonalno-użytkowy Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki.
 Przeniesienie pomiędzy rozdziałami 85305 i 80101 kwoty 15.000 zł w celu zabezpieczenia
środków w SP 7 na przygotowanie kosztorysu przebudowy klatki schodowej w segmencie
C i drogi przeciwpożarowej.
 Zwiększenie planu finansowego po stronie dochodów i wydatków o kwotę 459 184 zł
z tytułu dotacji ze środków budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – konkurs „Maluch- edycja 2016”. Dotacja
będzie wydatkowana na adaptację budynku MPiŻ Ekoludki przy ul. Pięknej w celu
utworzenia nowej grupy żłobkowej oraz częściowo na wydatki bieżące w celu utrzymania
nowej grupy żłobkowej.
Brakujące środki w wysokości 167 000 zł proponuje się pokryć z wolnych środków.
II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół
Inwestycji:
1. „Budowa małej architektury przy promenadzie ełckiej” dział 900, rozdział 90095,
§ 6050

Wprowadzenie do budżetu Miasta nowego zadania na 2016 rok i przeznaczenie na ten cel
kwoty 45 000 PLN. W ramach zadania w obszarze promenady zostaną ustawione rzeźby
terenowe.
2. „Zakup usług remontowych” dział 900, rozdział 90001 § 4270
Zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 22 800 PLN z przeznaczeniem na
wykonanie robót nieprzewidzianych związanych z przebudową kolektora deszczowego na
Placu Katedralnym.
3. „Budowa chodnika i parkingów ul. Broniewskiego” dział 600, rozdział 60016, § 6050
Zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 22 800 PLN.
Finansowe zwiększenie wydatków w roku 2016 w kwocie 45 000 PLN proponuje się
pokryć z wolnych środków.
III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Mienia Komunalnego:
1. W związku z przystąpieniem Gminy Miasto Ełk do przedsięwzięcia pn. „Demontaż,
transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz zgodnie z § 2 ust. 3 zawartego
Porozumienia, zostanie pokryte 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z wpłat
wnioskodawców. W celu realizacji zadania dokonuje się zmian:
1) po stronie wydatków: w dziale 900 rozdział 90095 zwiększyć § 2900 o kwotę 2 395 zł
z przeznaczeniem na sfinansowanie usunięcia azbestu z budynku komunalnego przy
ul. Suwalskiej 38 (kwota 926 zł - środki przeniesione z działu 700 rozdział 70095 § 4270)
oraz z nieruchomości sześciu właścicieli (kwota 1 469 zł).
2) po stronie dochodów: w dziale 900 rozdział 90095 zwiększa się § 0830 o kwotę 1 469 zł
z tytułu wnoszonych wpłat od właścicieli nieruchomości za wykonaną usługę.
2. Zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdział 90095 § 4270 o kwotę 35 000 zł.
W dniu 16.02.2016 r. podczas kontroli na skwerze "Foksa" pracownicy Wydziału Mienia
Komunalnego i Zespołu Inwestycji dokonali oceny stanu technicznego istniejącej niecki
fontanny. Stwierdzono: liczne zmiany barw na płytkach kamiennych, wypuklenia niecki
z tworzywa sztucznego, liczne odstające płyty kamienne; nierówności kostki betonowej
(wyniesienia) najprawdopodobniej powstałe na skutek podsiąkania wodą z fontanny –
niecki - zdjęcia w załączeniu. Proponuje się przeprowadzić remont w zakresie: demontaż
i ponowny montaż płyt granitowych: płyty należy przekazać do renowacji, w przypadku
stwierdzenia pęknięć lub ubytków uniemożliwiających ponowne wykorzystanie
zdemontowanych płyt należy zakupić nowe; zdjęcie powłoki (wykonanej z tworzywa
sztucznego) z płyty betonowej, wykonanie prac naprawczych płyty betonowej, które
poprzedzać będzie ocena stanu technicznego na podstawie, której zostanie określony
zakres czynności; przełożenie kostki betonowej przylegającej do fontanny; montaż nowej
kraty zabezpieczającej wykonanej ze stali nierdzewnej, wykonanie nowej-wodoszczelnej
powłoki zabezpieczającej odtworzoną płytę betonową (nieckę);istniejące oświetlenie
zostałoby zastąpione nowymi elementami.
Powyższe zabiegi warunkują prawidłową eksploatację fontanny w sezonie turystycznym.
3. Zwiększenie środków finansowych na remonty z nawierzchni rozbieralnych z elementów
betonowych o kwotę 340 000 zł (dział 600 rozdział 60016 § 4270). W bieżącym roku
wykonano 1330 m2 na łączną kwotę 105 tys. brutto. Wykonano min. podwórko
Mickiewicza 15 – część 2 za trafostacją, chodnik Jana Pawła II 20, podwórko Chopina 9,
utwardzanie dojścia do posesji Wojska Polskiego 19.
Na chwilę obecną zapotrzebowanie jest na przeprowadzenie remontu w poniższych
zakresach:
- chodniki i parkingi ul. Popiełuszki (120 tys.),
- ciągi piesze na skwerku ulica Sucharskiego (15 tys.),
- utwardzenie terenu przy Mickiewicza 36 (5 tys.),
- chodniki ul. Kochanowskiego c.d od Kwiatowej do Matejki (130 tys.)
- łącznik pomiędzy Śląską i Augustowską (70 tys.)
Finansowanie zadań remontowych z wolnych środków lat ubiegłych.

IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Strategii i Rozwoju:
12)Dochody i wydatki Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku – dział 730 rozdział
73006
Zwiększenie planu finansowego Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku o kwotę
1 539 zł (dochodów § 0970 – z tytułu zwrotu z ubezpieczenia - zalanie korytarzy i wydatków
§ 4210). Środki zostaną wykorzystane na naprawę uszkodzonych powierzchni.
13) Projekt: „Platforma startowa dla nowych pomysłów-Hub of Talents” – dział 730 rozdział
73006
W związku ze zmianami budżetu projektu tworzy się nowe paragrafy (§ 4177 i § 4179)
oraz wprowadza się zmiany do budżetu projektu, które spowodują zmniejszenie wartości
projektu o 33 740 zł.
3. Wprowadzenie do załącznika nr 4 nowych projektów realizowanych ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, które będą realizowane
w 2016 roku i latach następnych:
Projektu: „Promocja dziedzictwa kulturowego i naturalnego na wspólnych trasach pomiędzy
Ełkiem, Alytusem i Kownem” – dział 750 rozdział 75075 (realizowany w latach 2017-2018)
Program: Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020
Oś priorytetowa: 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie
efektywnego gospodarowania zasobami
Działanie: 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym
Gmina Miasto Ełk jest partnerem w projekcie realizowanym wspólnie z litewskimi
partnerami (miasto Alytus – lider projektu, miasto Kowno – partner) w ramach programu
Interreg Litwa-Polska 2014-2020.
Zakres projektu: udział w 3 międzynarodowych targach turystycznych w Poznaniu,
Warszawie i Wilnie, opracowanie interaktywnej platformy internetowej promującej wspólne
dziedzictwo naturalne i kulturowe miast partnerskich, atrakcje turystyczne oraz wspólne trasy
turystyczne, stworzenie nowoczesnej, mobilnej aplikacji umożliwiającej wirtualnie
zwiedzanie wspólnych tras turystycznych, opracowanie materiałów promocyjnoinformacyjnych (filmy promocyjne, gadżety, broszury) oraz uruchomienie kampanii
promocyjnej (reklama turystyczna Ełku, Alytus i Kowna) w mediach (wydawnictwa
ogólnopolskie typu Newsweek, Angora), na billboardach w regionie. W ramach projektu
zostanie zakupiony totem multimedialny do promocji oferty kulturalnej miasta (monitor 55”
LCD do stosowania na zewnątrz).
Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2018 przez 18 miesięcy.
Całkowita wartość projektu: 1 144 000 zł (ok. 260 000 €)
Całkowita wartość kosztów Gminy Miasta Ełk w projekcie: 408 287,00 zł (ok. 93 000 €)
Wartość dofinansowania: 347 044,00 zł (85%)
Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 61 243,00 zł (15 %).
Projektu: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” – dział 852 rozdział 85219
(realizowany w latach 2017-2018)
Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska
Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu
do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej
Gmina Miasto Ełk zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków
Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska w ramach pierwszego naboru.
Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku,
zrealizowane zostaną dwa etapy inwestycji:
2. ETAP DRUGI:
Remont pozostałych pomieszczeń znajdujących się na pierwszym piętrze budynku oraz
pomieszczenia porządkowego na parterze budynku.
Zakres prac będzie obejmował remont następujących pomieszczeń:

- korytarz - 1.2, 1,27 bez przebicia
- pomieszczenia biurowe – 1.10, 1.11, 1.3, 1.13, 1.14, 1.34, 1.33, 1.22, 1.25, 1.24, 1.26, 1.28
- serwerownia – 1.12,
- pomieszczenie socjalne - 1.32
- WC i łazienki – 1.4, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21,
- pomieszczenie porządkowe - 0.3,
3. ETAP TRZECI:
Nadbudowa wraz z rozbudową zachodniego skrzydła budynku (taras) o dodatkowe
pomieszczenia od strony południowej. Nadbudowa istniejącego tarasu do wysokości drugiego
piętra. Rozbudowa budynku o dodatkowe pomieszczenia na parterze i piętrze.
Termomodernizacja skrzydła budynku. Przebudowa pomieszczeń znajdujących się na
parterze w zachodnim skrzydle budynku od strony południowej.
Zakres prac będzie obejmował remont następujących pomieszczeń:
- korytarz - 0.4, 0.8, 1.5,
- pomieszczenie kasowe – 0.5, 0.6,
- pomieszczenia biurowe – 0.7, 0.9, 1.6, 1.7, 1.8,
- pomieszczenie na kontener,
W ramach projektu zostaną podjęte działania mające na celu rozwój usług społecznych
poprzez poprawę ich jakości i dostępności na rzecz rodzin, osób starszych, osób
z niepełnosprawnością w Ełku i Alytusie, wsparcie rodzin wielodzietnych Karta 3+ (2 duże
wydarzenia integracyjne w Ełku i Alytusie dla około 40 uczestników), wizyty studyjne
w Ełku i Alytusie, szkolenia dla personelu, poradnictwo specjalistyczne, w tym
psychologiczne i prawne rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, coaching, rozwój środowiskowych form
wsparcia rodzin (asystent rodziny, konsultanta rodziny, animatora, mediatora), zakup sprzętu
rehabilitacyjnego, wyposażenie pomieszczeń MOPS na potrzeby projektu.
Projekt będzie realizowany w latach 2017 – 2018 przez 18 miesięcy.
Całkowita wartość projektu: 1 756 484 PLN (Miasto Ełk)
W tym wydatki inwestycyjne: 1 053 890,00 PLN
Wydatki nieinwestycyjne: 702 594 PLN
Wartość dofinansowania: : 1 493 009 PLN (85%)
Wkład własny Ełk: 263 475 PLN (15%)
Projektu: „Teraz czas na zmiany” – dział 853 rozdział 85395 (realizowany w latach 20172018)
Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska
Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu
do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.
Gmina Miasto Ełk zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków
Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska w ramach pierwszego naboru.
Zakres projektu: Przebudowa i rozbudowa Ełckich Podwórek: Teren przy ul. Wojska
Polskiego 14, 16, 18, teren przy ul. Gdańskiej 30 - 38 i ul. Gizewiusza, teren przy ul.
Gizewiusza 4-8, teren przy ul. Wojska Polskiego 7 – 9.
W ramach zadania zostanie wyłonionych 8 streetworkerów pracujących z młodzieżą. Zostaną
przeprowadzone szkolenia dla wybranych kandydatów dla streetworkerów (Szkoła
Streetworkingu dla uczestników wyłonionych w drodze naboru). W pierwszym etapie
szkolenia przeprowadzony zostanie trening interpersonalny – wyjazdowy (5-dniowy-Ełk),
a następnie sesje treningowe. Szkolenie składać się będzie z 6 sesji treningowych
(2 dniowych – sobota, niedziela) 3-Ełk, 3-Alytus.
W ramach projektu będą realizowane 4 mini projekty zrealizowane na podwórkach przez
mieszkańców, dzieci i młodzieży na rzecz podwórek i ożywienia przestrzeni pod opieką
sreetworkera zaangażowanego w projekt. Zostanie zakupiony sprzęt, materiały i rekwizyty,
narzędzia do minimprojektów oraz działania animacyjne i promocja projektu. W ramach

projektu zostaną zorganizowane obozy dla dzieci i młodzieży w Ełku i Alytusie
(60 uczestników).
Całkowita wartość projektu: 2 120 138 PLN (Miasto Ełk)
W tym wydatki inwestycyjne: 1 272 082 PLN
Wydatki nieinwestycyjne: 848 056 PLN
Wartość dofinansowania: 1 802 115 PLN (85%)
Wkład własny Gminy Miasta Ełku: 318 023 PLN (15%)
Projekt: „Rozwój turystyki opartej na naturalnym i kulturalnym dziedzictwie miast
transgranicznych Ełku i Kowna” – dział 630 rozdział 63095 (realizowany w latach
2016-2018)
Gmina Miasto Ełk zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ww. projektu ze środków
Programu Interreg Litwa – Polska (oś priorytetowa 1. Ochrona środowiska i promowanie
efektywnego gospodarowania zasobami, cel szczegółowy 1.1: Zwiększenie zrównoważonego
wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na rzecz turystyki na obszarze
transgranicznym). Projekt zostanie złożony w partnerstwie z Miastem Kowno (Litwa).
Zakres projektu w ramach dofinansowania dotyczy budowy plaży miejskiej nad Jeziorem
Ełckim w okolicach os. Jeziorna: budowa drogi dojazdowej do plaży, ciągu pieszo-jezdnego
z rondem oraz parkingiem rowerowym, ciągów pieszych okalających plażę, pomostu z wieżą,
budowa boisk: piłka siatkowa 3 szt., koszykówka 2 szt. wraz z siedziskami i ogrodzeniem,
budowa małej architektury przy wykonywanych ciągach pieszo-jezdnych, pryszniców,
deszczochronu, przygotowanie plaży piaszczystej i trawiastej, niwelacja całości terenu wraz
z wycinką drzew i nasadzeniami, przyłącze elektryczne, oświetlenie terenu wzdłuż
wykonywanych ciągów oraz oświetlenie pomostu, monitoring terenu. Działania dodatkowe w
projekcie, realizowane wspólnie z partnerem to m.in. rajd rowerowy szlakami powiatu
ełckiego dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych,
szkół i innych instytucji z Ełku i Kowna, spływ kajakowy, spot oraz przewodnik promujący
dziedzictwo naturalne i kulturowe Ełku i Kowna, zlot organizacji turystycznych, gadżety
promocyjne, konferencja dot. zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z wytycznymi Programu
wartość działań dodatkowych musi stanowić 15% wartości projektu.
Całkowita wartość projektu jest ograniczona wytycznymi Programu (1 mln euro dla dwóch
partnerów), dlatego też część zakresu inwestycji zostanie zrealizowana ze środków własnych
Gminy Miasta Ełk: adaptacja dokumentacji technicznej do wymagań konkursowych oraz
przyłącze wody.
Projekt będzie realizowany w latach 2016 – 2018.
Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk i Kowno): 4 200 000 zł
Całkowita wartość projektu w ramach Programu (Ełk): 3 002 583 zł, w tym wartość
inwestycji to koszt 2 768 209 zł, wartość działań dodatkowych (miękkich) to koszt 234 374 zł
Wartość dofinansowania (Ełk): 2 552 195 zł (85%)
Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 450 388 zł (15%)
Wartość prac dodatkowych, niekwalifikowalnych, w całości sfinansowanych z budżetu
Gminy Miasta Ełk: 241 452 zł + 20 600 zł.
V) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Polityki Społecznej:
1. W związku z decyzją nr FK 66/2016 z dnia 9 maja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego
zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 586 562 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej
z budżetu państwa oraz w rozdziale 85216 w § 3110 o kwotę 477 327 zł z przeznaczeniem
na dofinansowywanie zasiłków stałych.
2. W związku z decyzją nr FK 47/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wojewody WarmińskoMazurskiego zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85295 § 4010,4110,4120 o
kwotę 1 380 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej
Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji,
Sportu i Kultury:
Zwiększenie środków dla Ełckiego Centrum Kultury (dział 921 rozdział 92113) na rok 2016
zostaną przeznaczone na dwa przedsięwzięcia:
- 40.000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznej modernizacji
zaplecza sceny w sali widowiskowej ECK. Zakres dokumentacji obejmuje m.in.
dostosowanie zaplecza sceny do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnienie dostępu do
sceny, dodatkową kubaturę przy obecnej scenie (z windą i klatką schodową), dodatkowe
dojście z holu głównego do sceny, remont podscenia i otoczenia sceny: garderób i toalet.
- 20.000 zł na wkład własny do projektu pn. „Zwiększenie potencjału frekwencyjnego KINA
ECK” realizowanego ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wartość projektu - 50
tys. zł. Powstanie strona internetowa kina, odrębna od strony ECK, zakupiony zostanie serwer
i wykonana zostanie sieć Wi-Fi (posłuży do sprzedaży i rezerwacji biletów online, sieć Wi-Fi
umożliwi sprawdzanie czytnikiem biletów kupionych online), modernizacja modułu
sprzedaży biletów online, wdrożenie modułu rezerwacji oraz szkolenie pracowników
z obsługi systemu, zakup nośników reklamy wizualnej – kasetonu reklamowego, gabloty
zewnętrznej i stojaków na plakaty i ulotki.
Środki w wys. 350.000 zł przeznaczone na wkład własny do projektu „Przekrocz granicę
– współpraca na rzecz włączenia społecznego” ze środków programu Interreg V-A Litwa
– Polska, w tym:
- na rok 2017 kwota 345.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję polegającą m.in.
na dostosowaniu zaplecza sceny do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewnieniu dostępu
do sceny, dobudowaniu dodatkowego obiektu przy obecnej scenie (z windą i klatką
schodową), dodatkowym dojściu z holu głównego do sceny, remoncie podscenia i otoczenia
sceny- garderób i toalet. W ramach projektu zaplanowano także „działania miękkie”
skierowane do seniorów i osób niepełnosprawnych z Ełku – warsztaty integracyjne, warsztaty
„Cyfrowe opowieści”, wystawienie wspólnej sztuki z Litwinami.
- na rok 2018 kwota 5.000 zł przeznaczona zostanie na płace i zakupy biurowe.
Źródło finansowania: wolne środki.
VII) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Straż Miejską:
Przeniesienie środków w kwocie 4 000 zł (dział 754 rozdział 75405) związane jest z prośbą
Komendanta Powiatowego Policji w Ełku o zmianę przeznaczenia środków finansowych
przyznanych 16.03.2016 i przekazanych Porozumieniem 3/SM/2016. Wg. prośby 6 000 zł
przeznaczone zostanie na zakup psa służbowego natomiast 4 000 zł na zakup sprzętu
i materiałów do bieżącego utrzymania oraz na wykonanie remontów pomieszczeń KPP
w Ełku.
VIII) w zakresie pozostałych zmian:
1. Zmniejsza się wydatki zaplanowane na obsługę długu – odsetki od obligacji o kwotę
475 400 zł – dział 757 rozdział 75702.
2. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 192 200 zł, zwiększa się przychody z tytułu wolnych
środków o kwotę 192 200 zł.
Wywiązała się dyskusja.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że w opisie w pkt. 1 w wieloletniej prognozie
finansowej jest błąd, powinno być „zwiększa się” a jest „zmniejsza się”- prośba
o uwzględnienie tej poprawki.
Radny Dariusz Dracewicz zwrócił uwagę na zmianę w pkt. II) w zakresie dochodów
i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
1. „Budowa małej architektury przy promenadzie ełckiej” dział 900, rozdział 90095,
§ 6050 - obecnie jest kwota 45 tys. zł. Pierwotnie była to kwota 90 tys. zł, którą w ofercie
zmniejszono tydzień temu do 32.500 zł. Skąd zatem takie rozbieżności? Czy są tutaj dodane
jakieś koszty praw autorskich?
Wyjaśnień udzieliła Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender. Trzeba jeszcze
wykonać fundamenty i projekt,. Który umożliwi zgłoszenie inwestycji w obszarze zabytków.

Wymagana jest zgoda Konserwatora Zabytków. Jeśli chodzi o koszty jest to około 32 tys zł
netto, do tego koszt wykonania fundamentów, montaż rzeźb i wykonanie projektu.
Radny Ireneusz Dzienisiewcz zwrócił uwagę na kwotę 20.000 zł na wkład własny do
projektu pn. „Zwiększenie potencjału frekwencyjnego KINA ECK” - jest to w tej chwili kino
wybitnie niszowe. Jeśli chcielibyśmy podjąć działania, by tą frekwencje w kinie ECK
zwiększyć można by rozważyć prezentowanie filmów za darmo lub za najniższą, symboliczną
opłatę. Zatem może warto by się zastanowić, czy dokładać pieniądze do tego projektu.
Jeśli chodzi natomiast o rzeźbę plenerową „Łosie” - pomysł nie jest zbyt trafiony. Wzdłuż
tej części promenady stoi rzeźbiony w drewnie poczet królów polskich i ten projekt nie
bardzo do tego pasuje.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – prośba, by tego projektu w ECK nie
„torpedować”, tym bardziej, że jest on dofinansowany ze środków zewnętrznych. Kino ECK
ma mieć nową stronę internetową, powstaną nowe gabloty, specjalne czytniki. W mieście taka
alternatywna propozycja kina powinna funkcjonować.
Jeśli chodzi o rzeźbę plenerową, powierzchni zagospodarowania naszego miasta jest
różnorodna i warto takie nowe przestrzenie komponować.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – prośba, by pomyśleć nad zaoferowaniem, jeśli nie
darmowych biletów, to odpłatnych za 1-5 zł za seanse filmowe w kinie ECK.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – na pewno jest to dobry kierunek. Będziemy
oczekiwali pomysłów, by nasze kino stało się bardziej atrakcyjne.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – ile pieniędzy jest przeznaczonych na
imprezę Hip-Hop?
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – środki są w budżecie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027.
Następnie członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 1 głosie
„przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016 rok.
5) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały w sprawie sprawie
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji - w związku z zapisami art.
11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz niektórych innych ustaw, traci moc akt prawa miejscowego wydany na podstawie
art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W projekcie uchwały zmienia się podstawa prawna oraz zapis dotyczący składania
deklaracji w formie elektronicznej, natomiast we wzorze deklaracji, który stanowi załącznik
do projektu uchwały dodano informację dotyczącą indywidualnych rachunków bankowych.
Ponadto zostają uaktualnione podstawy prawne oraz rozszerzona zostaje część dotyczącą
danych właściciela nieruchomości poprzez wypisanie wszystkich podmiotów zobowiązanych
do złożenia przedmiotowej deklaracji.
Mając powyższe na uwadze zmienia się uchwałę Nr XXIX.274.2013 Rady Miasta Ełku z
dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Ełk składanej przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.

Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i
3 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Miasta Ełk składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji.
6) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Ełku. Jest to projekt nowego Statutu Miasta przygotowany przez Komisję
Statutową. W 75% zapisy są zupełnie nowe. Komisja Oświaty, Kultury i Rodziny wniosła
poprawki. Między innymi w § 35 ust. 2. dopisano „po zaopiniowaniu przez radcę prawnego”.
Wywiązała się dyskusja.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz powiedział, że jeżeli chodzi o poprawkę zgłoszoną
przez Komisję Oświaty, Kultury i Rodziny, jest to wkraczanie w kompetencje organu
wykonawczego. Każdy projekt uchwały przed jego przedłożeniem jest sprawdzany pod
względem formalno-prawnym przez radce prawnego. Taki zapis może skutkować jego
zupełnym wyłączeniem przez organ nadzorczy.
Radny Robert Klimowicz powiedział, że jako wnioskodawca tego zapisu teraz go wycofuje.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz zgłosił następujące wnioski:
1) brzmienie § 28 ust. 1 „Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem” przyjęto wniosek, by dalszą cześć zapisu wykreślić.
2) brzmienie § 35 ust. 2. „Prezydent miasta jest zobowiązany, niezależnie od tego, który
z uprawnionych podmiotów wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą, przygotować projekt
uchwały i przekazać go przewodniczącemu rady w terminie do 120 dni od daty złożenia.
3) w § 42 dodać ust. 3 w następującym brzmieniu:
3. Do przeprowadzenia głosowania jawnego dopuszcza się możliwość używania urządzeń
elektronicznych.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poddał pod głosowanie wnioski radnego Ireneusza Dzienisiewicza.
1. W głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednogłośnie członkowie obu Komisji przyjęli
wniosek - brzmienie § 28 ust. 1 „Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich
przebiegiem” - przyjęto wniosek, by dalszą cześć zapisu wykreślić.
2. W głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących” członkowie obu Komisji przyjęli wniosek - brzmienie § 35 ust. 2.
„Prezydent miasta jest zobowiązany, niezależnie od tego, który z uprawnionych podmiotów
wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą, przygotować projekt uchwały i przekazać go
przewodniczącemu rady w terminie do 120 dni od daty złożenia.
3. W głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 5 głosach
„wstrzymujących” członkowie obu Komisji przyjęli wniosek - Do przeprowadzenia
głosowania jawnego dopuszcza się możliwość używania urządzeń elektronicznych.
Radny Krzysztof Wiloch powiedział, że chciałby przedłożyć pod głosowanie Komisji swój
wniosek.
W § 46 Rozdziału 5. Komisje Rady Miasta Ełku, dodać ust. 3 o następującej treści:
„Przed pierwszym w kadencji Rady Miasta posiedzeniem komisji stałych, radny deklaruje na
piśmie udział w pracach wybranych komisji stałych, przy czym zadeklarowana ilość tych
komisji nie może być mniejsza przez cały okres trwania kadencji.”
Radny Krzysztof Wiloch przedstawił następujące uzasadnienie do swojego wniosku:
cyt „Proponowany wyżej zapis ma na celu spowodowanie, że deklaracje składane na piśmie
przez osoby, którym Mieszkańcy Ełku powierzyli mandat radnego, będą przez radnych
traktowane poważnie oraz, że radni składają swoje deklaracje w sposób odpowiedzialny bez
ukrytych intencji.”
Radny dodał, że prosi o przemyślenie tego wniosku, bo zgłosi go na sesji Rady Miasta w
dniu 25 maja br.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poddał pod głosowanie wniosek radnego Krzysztofa Wilocha.

W głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” przy 9 głosach „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących” członkowie obu Komisji odrzucili wniosek.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku wraz z przyjętymi
poprawkami.
7) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza” - do zmiany
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Kajki II”, „Ełk - Kajki III” oraz
„Ełk - Kajki IV” przystąpiono na podstawie wniosków:
1. Z dnia 20.03.2014 r. z prośbą o zmianę mpzp „Ełk-Kajki II” w granicach terenu
oznaczonego w planie symbolem 12MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) na
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług;
2. Z dnia 25.03.2014 r. z prośbą o zmianę mpzp „Ełk-Kajki II” w granicach terenu
oznaczonego w planie symbolem 13MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) na
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.
3. Z dnia 7.04.2015 r. z prośbą o zmianę mpzp „Ełk-Kajki IV” w granicach terenu
oznaczonego w planie symbolem 1U (teren zabudowy usługowej) na teren zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.
Wnioski zostały uznane za zasadne, w związku z czym zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w związku z art. 18 ust. 2,
pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wszczęta została procedura planistyczna.
W trakcie procedury planistycznej projekt miejscowego planu był wyłożony do publicznego
wglądu w okresie od 8.03.2016r. do 6.04.2016r., z terminem składania uwag ustalonym do
dnia 20.04.2016r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i
1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima,
Miłosza”.
8) Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił projekt uchwały
zmieniający uchwałę Nr VIII.90.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej
działania – nowy dokument stanowiący załącznik do projektu uchwały został opracowany
z inicjatywy uchwałodawczej radnych, po konsultacjach ze Społeczną Komisją
Mieszkaniową. Projekt uchwały w załączeniu.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Robert Klimowicz zwrócił uwagę, że przedłożony dokument znacznie się różni od
tego przedłożonego przez radnych. Jest to w zapisach zupełnie inny projekt.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz wyjaśnił, że pewne modyfikacje zostały dokonane
na jego polecenie, m.in. dotyczące osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Można
dodać w zapisach „o umiarkowanym...”.
Radny Robert Klimowicz powiedział, że brakuje zapisu typowo technicznego, który był
wcześniej. Chodzi o przypadek innego adresu zamieszkania niż zameldowania. Ma to duże
znaczenie. Dlatego tez proponuje wrócić do poprzedniego projektu i tego zapisu
- w § 4 ust. 4 w zapisie technicznym o następującej treści:
„W przypadku innego adresu zameldowania niż zamieszkania wnioskodawca składa
oświadczenie wyjaśniające powód mieszkania pod innym adresem. W uzasadnionych

przypadkach zespół wizytujący dokonuje kontroli także miejsca zameldowania
wnioskodawcy i sporządza odrębny protokół podpisywany przez członków zespołu
wizytującego.”
Ponadto dodanie, zgodnie z propozycją Sekretarza Miasta:
- w ust. 4. jako ust. 5 pkt. g) „osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu
niepełnosprawności ...” i 10 punktów ,
- w ust. 5 jako ust. 6 pkt. a) „osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu
niepełnosprawności...” i 10 punktów.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
zwrócił uwagę, że dla osób niepełnosprawnych są inne normy powierzchniowe, dlatego też w
ust. 5 pkt. d) – 50 m2 dla samotnie zamieszkującej osoby niepełnosprawnej poruszającej się
na wózku lub osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w
oddzielnym pokoju (orzeczonym przez właściwy organ).
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk powiedział, iż wobec tylu
uwag radnych proponuje wycofać ten projekt uchwały do ponownego przepracowania.
Radny Robert Klimowicz powiedział, że proponuje wrócić do pierwotnej wersji projektu
uchwały przygotowanej przez grupę radnych, który był konsultowany przez Społeczna
Komisje Mieszkaniową.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz powiedział, że projekt uchwały zostanie
poprawiony.
Radny Krzyszof Wiloch powiedział, że składa formalny wniosek o wycofanie z sesji Rady
Miasta w dniu 25 maja 2016r. projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr VIII.90.15 Rady
Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji
Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania. Regulamin należy dopracować.
Obie Komisje w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednogłośnie zwracają się
z wnioskiem o wycofanie z sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2016r. projektu uchwały
zmieniającego uchwałę Nr VIII.90.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku w
sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania.
Przyjęto uwagi zgłoszone przez radnych do przepracowania projektu tej uchwały.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że będzie jeszcze autopoprawka do
zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok dotycząca przekazania Policji kwoty 30 tys zł na
działania oddziałów prewencji w związku ze szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży
w Polsce. Są to nadgodziny naszych policjantów z KPP w Ełku. Prośba o przyjęcie tej
autopoprawki.
Członkowie obu Komisji przyjęli zgłoszoną autopoprawkę bez uwag, przez aklamację.
9) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi z dnia 6.05.2016r. - nad skargą pracowała Komisja Rewizyjna, która uznała skargę za
bezzasadną. Z powodu zaległości czynszowych oraz niewłaściwego użytkowania mieszkania,
przez gromadzenie w nim dużej ilości nieczystości, w 2015 roku osoba skarżąca zamieszkująca
w budynku przy ul Armii Krajowej otrzymała wyrok o eksmisję z prawem do lokalu
socjalnego. Z mieszkania przy ul. Armii Krajowej zarządca budynku usunął 14 kontenerów
zgromadzonych śmieci. W związku z pożarem budynku Skarżąca z rodziną została
przekwaterowana do mieszkania rotacyjnego przy ul. Gizewiusza. W lutym 2016 roku została
złożona oferta zawarcia umowy najmu na lokal socjalny przy ul. Sikorskiego. Skarżąca nie
przyjęła oferty. Szczegóły w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 6.05.2016r.- uznano skargę
za bezzasadną.

10) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku.

Pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku wystąpił
do Prezydenta Miasta Ełku z wnioskiem o zmianę nazwy z obecnej: Zespół Szkół
Samorządowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 – na: Zespół Szkół Sportowych w Ełku przy
ul. Suwalskiej 15.
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku przy ul. Suwalskiej
15 podjęła uchwałę nr 5/2015/2016 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany nazwy
Zespołu Szkół Samorządowych. Rada Pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała wystąpienie
Dyrektora Szkoły o zmianę nazwy na : Zespół Szkół Sportowych w Ełku.
W ramach Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 funkcjonują
obecnie dwie szkoły sportowe: Szkoła Podstawowa Sportowa nr 6 (od 1. września 2012 r.)
oraz Gimnazjum Sportowe (od 1.września 2015 r.).
Zespół Szkół Samorządowych w Ełku posiada salę gimnastyczną z zapleczem; obiekty
i urządzenia sportowe w ramach zrealizowanego projektu „Moje Boisko - Orlik 2012”, tj.
boisko o nawierzchni trawiastej, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, tor
rolkowy, bieżnię sportową, bieżnię do skoku w dal. W 2014 r. zakończono
termomodernizację budynku szkoły. Budynek
szkolny posiada
nową elewację.
Wybudowano parking oraz budynek gospodarczy. Szkoła zatrudnia kadrę pedagogiczną
posiadającą odpowiednie kwalifikacje (nauczyciele, trenerzy). Zespół Szkół Samorządowych
w Ełku posiada plan rozwoju na kolejne lata. Biorąc pod uwagę kadrę, bazę lokalową wraz
z wyposażeniem - Zespół Szkół Samorządowych jest w pełni przygotowany do prowadzenia
szkolenia sportowego uczniów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie
dyscyplin: piłka nożna i piłka siatkowa. Na chwilę obecną podjęto działania związane
z budową nowej hali sportowej przy ul. Suwalskiej 15 na potrzeby uczniów szkół
sportowych wchodzących w skład Zespołu Szkół samorządowych.
Biorąc pod uwagę okres prac przygotowawczych poprzedzający utworzenie szkoły sportowej
podstawowej i gimnazjum sportowego w Zespole Szkół Samorządowych w Ełku, a także
dotychczasowe osiągnięcia uczniów, tj. wyniki nauczania i wychowania oraz osiągnięcia
sportowe - zachodzą uzasadnione przesłanki do zmiany nazwy.
Obecna nazwa nie oddaje charakteru działalności szkoły biorąc pod uwagę szkolenie
sportowe uczniów w ramach szkoły sportowej.
W celu zachowania ciągłości kształcenia sportowego w ramach szkoły sportowej, tj. od
szkoły podstawowej sportowej poprzez gimnazjum sportowe i szkołę ponadgimnazjalną
sportową – kolejnym, planowanym etapem będzie przekształcenie obecnego liceum
ogólnokształcącego – w liceum o charakterze sportowym.
Ponadto, w świetle § 2 pkt 3) Porozumienia Prezydenta Miasta Ełku i Zarządu Powiatu w
Ełku zawartego w dniu 31 sierpnia 2012 r. w Ełku ( Dz. Urzędowy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r. poz. 2464 ) - Miasto Ełk zobowiązało się do dokonania
zmiany nazwy zespołu szkół,z obecnej: Zespół Szkół Samorządowych na Zespół Szkół
Sportowych.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku.
11) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały w sprawie przyznania medalu

„Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi Hyzopskiemu - insp. Marek Hyzopski przez ponad
36 lat dbał o bezpieczeństwo ełczan i turystów. Służbę w Policji rozpoczął w lutym 1980 roku
właśnie w ełckiej jednostce. Następnie w roku 2000 został powołany na stanowisko
Komendanta Powiatowego Policji w Ełku. Służbę tę z pełnym zaangażowaniem i
poświęceniem pełnił aż do 9 maja 2016 r.
Insp. Marek Hyzopski dbał o dobro i bezpieczeństwo policjantów pełniących służbę w Ełku

oraz mieszkańców całego miasta i powiatu. Jako Komendant Policji nawiązywał i utrzymywał
dobre relacje z lokalnymi samorządami, służbami mundurowymi powiatu ełckiego oraz
mieszkańcami, które skutkowały licznymi wspólnymi inicjatywami i działaniami m.in. na rzecz
działań prewencyjnych służących poprawie poziomu bezpieczeństwa w całym naszym regionie.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu
Markowi Hyzopskiemu.
Pkt 10. Sprawy różne i wolne wnioski
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił Raport z konsultacji społecznych w związku
z postępowaniem o uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na
świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłaty lub w zamian za opłatę niższą
niż cena rynkowa.
Obie Komisje zapoznały się z powyższym raportem, nie wniesiono uwag.
Pkt 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
powiedział, że otrzymał pismo od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
dotyczące zobowiązania się dopilnowania porządku na festiwalu Hip-Hop.
Nadal jednak nie zwraca się uwagi na promowane na tym festiwalu treści okultystyczne
i satanistyczne. Radny dodał, że nadal uważa, że powinno wycofać się dofinansowanie tej
imprezy z budżetu miasta.
Radny Tomasz Kłoczko zwrócił uwagę, że przy Wieży Ciśnień jest duży napis w języku
niemieckim a pod spodem dopiero małe litery napisu w języku polskim. Powinno być
odwrotnie. Mieszkamy w Polsce i jakieś normy społeczne powinny obowiązywać wszystkich.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech
Kwiatkowski zwrócił uwagę, że nie jest oświetlona Wieża Ciśnień oraz most na
ul. Zamkowej, co się stało?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że w przypadku mostu wysiadł
sterownik, natomiast sprawę nieoświetlonej Wieży Ciśnień sprawdzimy.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący obrad:
Wojciech Kwiatkowski

