Protokół nr 18.16
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu
23 maja 2016 roku, w godzinach 1400 - 1525 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji w/g załączonej listy obecności; na 8 członków
komisji w posiedzeniu uczestniczyło 6. W związku z tym obrady komisji i podejmowane decyzje są
prawomocne.
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły radne: Ewa Awramik, Dorota Kruszewska.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Artur Urbański - Zastępca Prezydenta Miasta
Irena Podlecka - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM
Maciej Juchniewicz – pełnomocnik PM ds. organizacji pozarządowych
Barbara Dąbrowska – Wydział Finansowy UM
Mirosława Broniszewska – Wydział Mienia Komunalnego UM
Wojciech Grzesiuk – Schronisko dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie








Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Zwalczanie bezdomności zwierząt - informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla
Zwierząt.
4. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy `2015 .
5. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach:
1) 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) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
4) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
5) uchwalenia Statutu Miasta Ełku,
6) powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania,
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt 1. Przyjęcie porządku obrad
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powitała zebranych, zapoznała z propozycją
porządku obrad.
Członkowie komisji nie wnieśli zastrzeżeń i jednomyślnie „za”, przyjęli zaproponowany porządek
obrad jak wyżej.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska zwróciła się o
zgłaszanie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Irena Markowska stwierdziła, że radni przez aklamację przyjęli protokół nr 17.16 bez uwag.
Pkt 3. Zwalczanie bezdomności zwierząt - informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla
Zwierząt.
Działalność Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie omówili: Pan
Wojciech Grzesiuk reprezentujący Schronisko dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie i Pni
Mirosława Broniszewska – Wydział Mienia Komunalnego UM.
Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN
HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Członkowie komisji przyjęli do wiadomości informacje w sprawie jak wyżej, nie wnosząc uwag.
Pkt 4. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy `2015 .

Pełnomocnik PM ds. organizacji pozarządowych Maciej Juchniewicz omówił realizację
Ełckiego Programu Współpracy 2015, zgodnie z dołączoną do protokołu informacją.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodnicząca komisji stwierdziła, że Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych zapoznała się
ze sprawozdaniem z realizacji Ełckiego Programu Współpracy 2015, nie wnosząc uwag.
Pkt 5. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach:
1) 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.
Pani Barbara Dąbrowska – Wydział Finansowy UM poinformowała, że Prezydent
Miasta Tomasz Andrukiewicz w dniu 31 marca 2016 roku przedłożył radnym Zarządzenie
Nr 574/2016 Prezydenta Miasta Ełk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 r. Poprosiła o zapytania w sprawie wykonania budżetu.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym – jednomyślnie „za” zaopiniowali pozytywnie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
***
2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku.
Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta wynika i zależy od rozpatrzenia:
 - sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok,
 - sprawozdania finansowego,
 - opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
 - informacji o stanie mienia miasta Ełku,
 - stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poinformował, że radni na sesji w głosowaniu
zdecydują
o udzieleniu absolutorium - komisja nie będzie głosowała.
***
3) Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na
lata 2016-2027.
Pani Barbara Dąbrowska – Wydział Finansowy UM omówiła projekt uchwały w sprawie jak
wyżej wraz ze zmianami w budżecie na 2016 rok.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 zmniejsza 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):
- 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,
-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,
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.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” (jednomyślnie) zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata
2016-2027.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016.
Projekt uchwały ze szczegółowym uzasadnieniem zmian w budżecie, w załączeniu do protokołu.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poddała pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” (jednomyślnie) zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016.
***
5) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku.
Przewodnicząca komisji poinformowała, że Komisja Statutowa opracowała i przedłożyła
projekt Statutu Miasta Ełku. Omawiany był w poszczególnych komisjach, w których członkowie tej
komisji uczestniczyli.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Przewodnicząca komisji Irena Markowska
poinformowała, że komisja zapoznała się z projektem Statutu Miasta Ełku.
***
6) Projekt uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia
regulaminu jej działania.
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały w sprawie jak wyżej.

Pkt 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
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. Poprosił o pozytywne przyjęcie tej autopoprawki.
Na prośbę radnego Nikodema Kemicera, Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański
poinformował na temat wdrażania w naszym mieście Programu Rodzina 500+. Program zakłada
wprowadzenie świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia w
wysokości 500 złotych miesięcznie, bez względu na sytuację dochodową rodziny. Do dnia
dzisiejszego wpłynęło 3700 wniosków, już więcej, aniżeli zakładaliśmy. Będziemy wnioskować o
dodatkowe środki na ten cel. Na dzień dzisiejszy z budżetu miasta nie dołożyliśmy żadnych pieniędzy
do Programu Rodzina 500+, a pieniądze są wypłacane.
Protokołowała:
Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Liziewska
Irena Markowska

