Protokół nr XIX.16
z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 25 maja 2016 roku
w godzinach 900 - 1022 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności (nieobecni radni
Piotr Karpienia, Dorota Kruszewska).

Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XIX sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XIX 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: Starostę Ełckiego Marka
Chojnowskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ełku insp. Marka
Markowskiego, p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Ełku podinsp. Jarosława Werlę, Prezydenta
Miasta Tomasza Andrukiewicza, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego,
Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla, naczelników
wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich zebranych.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu kolejno:
 Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku insp. Markowi Markowskiemu,
który w związku z przypadającym na dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego złożył
serdeczne podziękowania za współpracę. Życzył wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów
w życiu osobistym i zawodowym, a także zadowolenia i satysfakcji z pracy dla społeczeństwa.
 p.o. Komendantowi Powiatowemu Policji w Ełku podinsp. Jarosławowi Werli, który w imieniu
swoim i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Ełku z okazji „Dnia Samorządowca” złożył
serdeczne życzenia.

Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji - protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń
do protokołu nr XVIII.16 z sesji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
stwierdził, że radni przez aklamację przyjęli protokół nr XVIII.16 z sesji, bez uwag.

Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski na pisemny wniosek Prezydenta Miasta
proponuje uzupełnić porządek obrad o tematy, następująco w punktach:
w punkcie 7. o podpunkt 11) z tematem: podjęcie uchwały o przyznania medalu „Zasłużony dla
Miasta Ełku” Panu Markowi Hyzopskiemu ,
o punkt 8. z tematem: 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.
Następnie poprosił uwagi lub inne wnioski.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz zgłosił wniosek o zdjęcie w punkcie 7. podpunktu
8) z tematem - podjęcie uchwały zmieniającej 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. Niniejszy wniosek jest wynikiem pracy radnych w komisjach branżowych.
Projekt uchwały zostanie uzupełniony o wnioski radnych i będzie przedmiotem obrad kolejnej sesji.
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Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek uzupełniony o wyżej zacytowane zmiany: 20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach „wstrzym.” - jednomyślnie „za”
radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XVIII.16 z sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
5. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Rady Miasta.
6. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy 2015.
7. Podjęcie 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) 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 za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
6) uchwalenia Statutu Miasta Ełku,
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki,
Tuwima, Miłosza”,
8) rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Dąbrowskiej, dotyczącej sprawy mieszkaniowej,
9) zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta
Ełku,
11) przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi Hyzopskiemu.
8. 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.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 25 kwietnia 2016 r.
do dnia 23 maja 2016 r., w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w uzupełnieniu informacji, którą radni otrzymali na
piśmie przedstawił działania jakie były dokonywane w ostatnim okresie międzysesyjnym, między
innymi poinformował:
 2 maja na skwerze przed Urzędem Miasta były wręczane mieszkańcom flagi narodowe oraz
miejskie. Odbyły się też występy artystyczne, konkursy z nagrodami oraz zabawy dla dzieci.
O godz. 19.00 w amfiteatrze Ełckiego Centrum Kultury wystąpił zespołu "Enej".


3 maja odbyły się obchody Święta Konstytucji. Rozpoczęły się mszą świętą w Katedrze
św. Wojciecha w Ełku. W parku przy pomniku "Poległym za Wolną i Niezawisłą Polskę" odbyły
się uroczystości oficjalne, nastąpiło wspólne tańczenie poloneza z udziałem Mazurskiego Zespołu
Pieśni i Tańca Ełk.
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 Rozpoczął się kolejny sezon funkcjonowania Ełckiej Kolei Wąskotorowej. W dniach 1-3 maja ok.
160 ełczan oraz turystów przebywających w naszym mieście, skorzystało z atrakcji EKW.
 5 maja Prezydent Miasta Ełku wręczył pierwsze „Ełckie Karty Seniora" oraz podpisał
porozumienia z prywatnymi przedsiębiorcami, partnerami którzy będą udzielać zniżek ełckim
seniorom. Wydział Polityki Społecznej przyjął 1289 wniosków o wydanie Ełckiej Karty Seniora,
21 partnerów zgłosiło się do udzielania zniżek/ulg dla ełckich seniorów. „Ełcka Karta Seniora"
przyznawana jest ełckim seniorom, bez względu na status materialny. Karty będą wydawane
bezpłatnie na czas nieokreślony, po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie jednego miesiąca
od dnia jego złożenia.
 Zmodernizowano schody terenowe pomiędzy ul. Pułaskiego i ul. Wojska Polskiego. Prace
polegały m.in. na rozbiórce nawierzchni utwardzonych, elementów betonowych schodów oraz
wpustów kanalizacji deszczowej. Wykonano schody żelbetowe, okładziny schodów i murków z
płyt granitowych, zamontowano pochwyty na murkach ze stali nierdzewnej oraz ułożono kostkę
granitową na ciągach pieszych. Łączny koszt przedsięwzięcia 227 917,33 zł.
 W dniach 10-15 maja odbywały się Ełckie Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 2016 r.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej zorganizowała szereg wydarzeń dla
wszystkich ełczan bez względu na wiek. Obchody były też okazją do uczczenia 70. rocznicy
utworzenia biblioteki w Ełku.
 Modernizacja i wymiana urządzeń na placu zabaw przy ul. Pułaskiego, to kolejna inwestycja,
która sprzyja poprawie sprawności fizycznej najmłodszych ełczan i jednocześnie pozwala
aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu, tuż nad brzegiem jeziora. Zakres prac obejmował
m.in: wymianę obrzeża w strefach bezpieczeństwa zabawek z drewnianego na palisady betonowe,
demontaż starych urządzeń, montaż nowych urządzeń marki Muller (linearium Calypso, huśtawka
wagowa Futura, piaskownica okrągła, karuzela bieżniowa – kaczuszki, bujak trajka, koparka
piaskowa). Prace prowadziło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budrem w Ełku. Łączny
koszt inwestycji - 84 802 zł.
 W dniach 12-15 maja 2016 r., po raz trzeci nasze miasto włączyło się do ogólnopolskiej akcji
„Dni Otwarte Funduszy Europejskich". W ramach tegorocznych obchodów na terenie obiektów
realizowanych dzięki środkom unijnym odbyło się szereg wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych
oraz sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców oraz przebywających w Ełku turystów.
 Zakończyły się prace remontowe związane z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej
na odcinku ul. Orzeszkowej usytuowanym pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. Armii Krajowej. Ulica
została otwarta 13 maja 2016 r.
 14 maja na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej odbyła się "Europejska Noc Muzeów". Jest to
wydarzenie kulturalne, polegająca na udostępnianiu muzeów, galerii oraz instytucji kultury
wszystkim odwiedzającym, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. W tym roku Muzeum
Historyczne w Ełku przygotowało szereg atrakcji m.in. wystawy, spotkanie z ełckimi pasjonatami
historii, pokazy oraz projekcja filmu. Wstęp był bezpłatny.
 Od 15 maja obchodzone są w Ełku Dni Rodziny. Obchody potrwają do 15 czerwca. Odbywają się
pod hasłem „Rodzina – tu wszystko się zaczyna...". Celem Ełckich Dni Rodziny jest
propagowanie wartości rodzinnych poprzez wydarzenia integracyjne, w formie pikników,
festynów, zajęć sportowych, ognisk, wycieczek, w których udział brać mogą całe rodziny, a także
konferencji oraz spotkań tematycznych dotyczących rodziny.
 W ramach programu „Rozwój kin", Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał 30 tys. zł dotacji
Ełckiemu Centrum Kultury na realizację projektu „Zwiększenie potencjału frekwencyjnego Kina
ECK". Kino ECK oprócz funkcji rozrywkowej, pełni również funkcję edukacyjną, należy – jako
kino lokalne – do Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych.
Projekt przewiduje m.in.:
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wykonanie strony www kina (niezależna od strony ECK),
zakup serwera (będzie służyć do sprzedaży i rezerwacji biletów online,),
wykonanie sieci Wi-Fi (która umożliwi sprawdzanie czytnikiem biletów zakupionych online),
modernizacja modułu sprzedaży biletów online,
wdrożenie modułu rezerwacji biletów oraz szkolenie pracowników z obsługi systemu,
zakup nośników reklamy wizualnej – kasetonu reklamowego, gabloty zewnętrznej i stojaków
na plakaty i ulotki.
Całkowita wartość projektu 50 tys. zł, w tym dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
30 tys. zł, wkład własny 20 tys. zł. Projekt realizowany jest od 16 maja do 30 września 2016 r.
 18 maja w Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja, której celem było
przybliżenie zagadnień związanych z możliwością pozyskania dotacji dla firm w najnowszej
perspektywie Funduszy Unijnych 2014-2020, która daje możliwości finansowania inwestycji
informatycznych.
 Ełk przyłączył się do ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. 22 maja można było spróbować swych
sił w biegu ulicami miasta na dystansie 3333 metrów. Celem wydarzenia była popularyzacja
biegania jako formy rekreacji fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców
regionu, a także promocja miasta Ełku.
 Trwają prace dotyczą wymiany krawężnika oraz nawierzchni chodników i zjazdów na ul. E. Plater
i Kochanowskiego (prace rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki
betonowej, uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni, a także regulację studni kanalizacyjnych
i teletechnicznych, wpustów ulicznych oraz regulację zaworów wodociągowych i gazowych).
Łączny koszt przedsięwzięcia 75 167,31 zł. Przewidywany termin zakończenia prac - koniec maja
2016 r.
 Zestawienie postępowań realizowanych od 24 kwietnia 2016 r.:
 Postępowania, na które zawarto umowę:
- remont krawężnika oraz nawierzchni chodników i zjazdów na ul. E. Plater i Kochanowskiego w
Ełku Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem
formalno-prawnym).
 Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy)
- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna na odcinku od ul. Jana Pawła II
do ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
- budowa trzech boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku - III etap,
- aktualizacja projektów przebudowy ul. Wojska Polskiego w Ełku na odcinku od skrzyżowania
z ulicą Sikorskiego, Kajki i 11-go Listopada do skrzyżowania z ul. Kościuszki.
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. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Rady Miasta.
Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Rady Miasta Ełku za rok 2015 stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.
Wszyscy radni otrzymali treść niniejszych sprawozdań.
Nie wniesiono zastrzeżeń i nie podjęto dyskusji w temacie .
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski stwierdził przyjęcie do wiadomości
sprawozdań z działalności poszczególnych komisji Rady Miasta Ełku za rok 2015.
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Pkt 6. Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy 2015.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił realizację Ełckiego Programu
Współpracy 2015, zgodnie z dołączoną do protokołu informacją. Poinformował, że przedłożone
sprawozdanie szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni nie zgłosili zastrzeżeń.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski stwierdził, że Rada Miasta zapoznała się
ze sprawozdaniem z realizacji Ełckiego Programu Współpracy 2015, nie wnosząc uwag.

Pkt 7. Podjęcie 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,
w załączeniu do protokołu.
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., które szczegółowo omawiano
i analizowano w poszczególnych komisjach.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje:
> Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz poinformował, że Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ełku na podstawie:
a) sprawozdania finansowego - bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miasta Ełk
sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
b) sprawozdania z wykonanie budżetu miasta za 2015 rok - Zarządzenie 574/2016 Prezydenta
Miasta Ełk z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Ełku za 2015 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie – Uchwała
RIO.IV-0120-202/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia
11 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ełku
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za rok 2015,
c) informacji o stanie mienia Gminy Miasta Ełku wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
d) informacji uzupełniających do tego sprawozdania złożonych przez Skarbnika Miasta,
e) kontroli i analiz przeprowadzonych w 2015 roku,
- uznaje gospodarkę finansową Prezydenta Miasta Ełku za prawidłową.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o:
a) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za 2015 rok,
b) udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ełk za 2015 rok.
 Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
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.
 Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
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.
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja 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.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja 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.
 Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja 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.
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Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały z zapisem:
„§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe miasta Ełku za 2015 rok.
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok wraz z informacją
o stanie mienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” - jednomyślnie, radni podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr XIX.190.16 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, w załączeniu do protokołu.
* * *
2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium, w załączeniu do
protokołu.
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.
Kwestią absolutorium zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Komisja Rewizyjna
rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała:
- sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonanie budżetu miasta za 2015 rok wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz informacją o stanie mienia Gminy
Miasta Ełku wg stanu na dzień 31.12.2015 r.,
i przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.
Kserokopię sprawozdania z wykonania budżetu wszyscy radni otrzymali. Temat szczegółowo
omawiany był na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miasta. Przewodniczący Rady Miasta
poprosił o przedstawienie opinii przez Komisję Rewizyjną.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz poinformował, że Komisja
Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia bieżącego roku po szczegółowej analizie pozytywnie
zaopiniowała:
- sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonanie budżetu miasta za 2015 rok wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz informację o stanie mienia Gminy
Miasta Ełku wg stanu na dzień 31.12.2015 r.,
- i wnosi do Rady Miasta o udzielenie absolutorium za 2015 rok Panu Tomaszowi Mariuszowi
Andrukiewiczowi – Prezydentowi Miasta Ełku.
Komisja Rewizyjna wysłuchała i przyjęła wyjaśnienia Skarbnika Miasta odnośnie
realizowanego budżetu.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta za 2015 r., i wyraziła
opinię o wykonaniu budżetu.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium za 2015 rok Panu Tomaszowi
Mariuszowi Andrukiewiczowi - Prezydentowi Miasta Ełku.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
 za udzieleniem absolutorium - 5 głosów,
 przeciwko udzieleniu absolutorium – 0 głosów,
 wstrzymujących się – 0 głosów.
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Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią w sprawie udzielenia absolutorium dla
Prezydenta, Przewodniczący Rady Miasta przesłał
do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium został pozytywnie zaopiniowany
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.VIII-0120-258/16 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie
zaopiniowania wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Ełku za 2015 rok - wydała
pozytywną opinię. Uchwała Nr RIO.VIII-0120-258/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 6 maja 2016 r., w załączeniu do protokołu.
Efektem tych prac jest projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, który po dyskusji
zostanie poddany pod głosowanie.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył dyskusję.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w omawianym temacie Przewodniczący
Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium – cytuję:
“ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Rada Miasta Ełku uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Ełku za 2015 rok,
2) sprawozdaniem finansowym miasta Ełku za 2015 rok,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
4) informacją o stanie mienia miasta Ełku,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku,
Rada Miasta Ełku udziela Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2015 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” – jednomyślnie, radni podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr XIX.191.16 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku,
w załączeniu do protokołu.
* * *
3) 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
w pismach z dnia 24 i 25 maja 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.
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> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju Gospodarczego komisje
wyraziły 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIX.192.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2016– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
4) 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 na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju Gospodarczego komisje
wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz w imieniu Klubu Radnych ,,ŁĄCZY-NAS-EŁK" zgłosił
wniosek o nie wprowadzanie do budżetu nowego zadania pn.: „Budowa małej architektury przy
promenadzie ełckiej” z przeznaczeniem na ten cel kwoty 45.000,00 zł.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poprosił o odrzucenie tego wniosku.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie wniosek dot. nie
wprowadzanie do budżetu nowego zadania pn.: „Budowa małej architektury przy promenadzie
ełckiej” z przeznaczeniem na ten cel kwoty 45.000,00 zł; 4 głosami ”za”, przy 13 głosach „przeciw” i
4 głosach wstrzymujących radni wniosek odrzucili.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Rady Miasta Dariusz
Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie jak wyżej w wersji przedłożonej przez
Prezydenta Miasta.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 18 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 3.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 18 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIX.193.16 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
5) 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 za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w załączeniu do protokołu.
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Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz 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 na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju Gospodarczego komisje
wyraziły 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIX.194.16 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 za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że Komisja Statutowa
opracowała i przedłożyła projekt Statutu Miasta Ełku. Omawiany był w poszczególnych komisjach,
poprosił o przedstawienie opinii przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku z dwoma
wnioskami, które na piśmie przedłożono przewodniczącemu rady.
> 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 na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju Gospodarczego komisje
wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały, z wnioskami przedłożonymi przewodniczącemu
rady.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja zapoznała się z projektem Statutu Miasta Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski odczytał wnioski zgłoszone przez komisje
i poddał pod głosowanie, kolejno:
 Wnioski Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny:
 należy zmienić część zapisu w § 31 ust. 1 „...Zapisy przechowywane są do końca
kadencji danej rady”: 4 głosami „za, przy 13 głosach „przeciw” i 3 głosach
wstrzymujących radni wniosek odrzucili;
 brzmienie § 35 ust. 2. „Prezydent miasta jest zobowiązany, niezależnie od tego, który
z uprawnionych podmiotów wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą, przygotować projekt
uchwały i po zaopiniowaniu przez radcę prawnego przekazać go przewodniczącemu rady
bez zbędnej zwłoki: 0 głosami „za, przy 20 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzymujących
radni wniosek odrzucili.
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 Wnioski ze wspólnego posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku z
Komisja Budżetową i Rozwoju Gospodarczego:
 brzmienie § 28 ust. 1 „Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym ich przebiegiem”
- przyjęto wniosek, by dalszą cześć zapisu wykreślić: 20 głosami „za, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzymujących radni wniosek przyjęli.
 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: 19 głosami „za, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie wstrzymującym radni
wniosek przyjęli.
 w § 42 dodać ust. 3 w następującym brzmieniu: 3. Do przeprowadzenia głosowania
jawnego dopuszcza się możliwość używania urządzeń elektronicznych: 20 głosami
„za, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzymujących radni wniosek przyjęli.
Innych wniosków radni nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej z uwzględnieniem przyjętych przez radnych wniosków.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIX.195.16 w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
7) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza”, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz 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 na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju Gospodarczego komisje
wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały.
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; 18 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw i 1 głosie wstrzymującym 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIX.196.16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk – Kajki, Tuwima, Miłosza”.

* * *
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8) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Dąbrowskiej, dotyczącej sprawy
mieszkaniowej, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz poinformował, że
komisja po zapoznaniu się z dokumentami związanymi ze skargą oraz po wysłuchaniu

informacji przedstawionych przez:
 Zastępcę Prezydenta Miasta Ełku A. Urbańskiego,
 Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego A. Semeńczuka,
 Kierownika Referatu Lokalowego Wydziału MK D. Mandziarz,
uznała skargę za bezzasadną.
W wyniku powyższego rozpatrzenia skargi komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie jak wyżej wraz z uzasadnieniem, który został przedłożony radnym.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju Gospodarczego komisje
wyraziły pozytywną opinię do projektu uchwały, uznając skargę za bezzasadną.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z następującym zapisem:
§ 1. Uznać za bezzasadną skargę z dnia 6.05.2016 r. Pani Bożeny Dąbrowskiej w sprawie
mieszkaniowej, która została przekazana do rozpatrzenia przez Wójta Gminy Ełk zawiadomieniem
z dnia 10.05.2016 r.
§ 2. Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIX.198.16 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Dąbrowskiej, dotyczącej sprawy
mieszkaniowej, w załączeniu do protokołu.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku, w załączeniu do
protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano i omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o podjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, 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 na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju Gospodarczego komisje
wyraziły 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 19 radnych.
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Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIX.199.16 w zmiany nazwy Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku, w załączeniu do
protokołu.
***
10) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji
Rady Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski odczytał projekt uchwały, który powstał
w wyniku wniosków pisemnych radnych.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIX.200.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych
Komisji Rady Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
* * *
11) Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi
Hyzopskiemu, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XIX.197.16 w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi
Hyzopskiemu, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że uroczyste wręczenie medalu
„Zasłużony dla Miasta Ełku” Panu Markowi Hyzopskiemu nastąpi podczas jubileuszowej X Gali
rozdania nagród „Białej Lilii" w miesiącu czerwcu.
Pkt 8. 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.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że związku z Zarządzenia nr
600/2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia 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, został sporządzony i przekazany Radzie Miasta RAPORT z
przeprowadzonych konsultacji społecznych w dniach od 21 kwietnia do 12 maja 2016 roku.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że Rada Miasta zapoznała się z Raport z konsultacji
społecznych w związku z postępowaniem o uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Komunikacji
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Elektronicznej na świadczenie usługi dostępu do internetu bez pobierania opłaty lub w zamian za
opłatę niższą niż cena rynkowa, nie wnosząc uwag.

Pkt 9. Interpelacje i zapytanie radnych.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
zwrócił się z prośba o sprawdzenie, czy wjazd w ulicę Kilińskiego z budowanego parkingu ma
odpowiednie parametry.

Pkt 10. Oświadczenia i wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty poinformował, że do Klubu Radnych
,,Dobro Wspólne" dołączyli radni: Joanna Porucznik i Robert Klimowicz.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że 1 czerwca nasze miasto odwiedzi
Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką. Para Prezydencka spotka się z dziećmi oraz rodzinami
na Placu Jana II podczas XI Ogólnopolskiego Festynu z okazji Dnia Dziecka.
Z okazji Święta Samorządu Terytorialnego złożył życzenia i zaprosił na Zawody Strzeleckie o Puchar
Prezydenta Miasta Ełku, które odbędą się w dniu dzisiejszym o godzinie 15.00 na Strzelnicy
Myśliwskiej „Ełk - Szyba”.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski z okazji „Dnia Samorządowca”
podziękował za współpracę i złożył serdeczne życzenia Prezydentowi Miasta Ełku oraz wszystkim
pracownikom Urzędu Miasta w Ełku.

Pkt 11. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady XIX zwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2016 roku o godz. 1022
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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