Protokół nr 19.16
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 20 czerwca 2016 roku w godzinach 1400– 1545
W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska,
udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 7 członków Komisji
w posiedzeniu uczestniczyło 6.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła radna Dorota Kruszewska.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście wg załączonej listy oraz:
Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Główny Specjalista ds budżetu – Barbara Dąbrowska,
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.


Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 14.00 otworzyła posiedzenie Komisji
witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodnicząca zapytała o uwagi do przekazanego wcześniej porządku
posiedzenia.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poinformowała, że do Komisji wpłynęła
informacja z „Bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku – pomoc
najuboższym i rodzinom dysfunkcyjnym” oraz sprawozdanie z działalności Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za rok 2015. Wnioskuje więc uzupełnienie porządku
obrad o te dwa punkty:
- jako pkt. 4. Informacja z „Bieżącej Działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ełku – pomoc najuboższym i rodzinom dysfunkcyjnym”.
- jako pkt. 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za
rok 2015.
Komisja nie wniosła uwag i w obecności 6 radnych - jednogłośnie, poprzez aklamację
przyjęła uzupełniony porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja na temat działalności Noclegowni Monar-Markot.
4. Informacja z „Bieżącej Działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku –
pomoc najuboższym i rodzinom dysfunkcyjnym”.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za rok 2015.
6. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
3) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 czerwca 2016 r.
i dotyczących prac Komisji.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt 2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poinformowała radnych, że protokół był do
wglądu w Biurze Rady Miasta; czy są uwagi?
Nie zgłoszono uwag i Komisja jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęła protokół nr 18.16
z dnia 23 maja 2016 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Pkt 3 Informacja na temat działalności Noclegowni Monar-Markot.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer powiedział na wstępie, że noclegownia
Monar-Markot w Ełku zajmuje się pomocą osobom bezdomnym, głównie z problemem
alkoholowym. W noclegowni przebywają sami mężczyźni. Pomoc w działania ośrodka
wspomagają terapeuci, psycholodzy i animatorzy, którzy pracują z osobami bezdomnymi.
Rok 2015 w Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar – Markot w Ełku i jego
mieszkańców upłynął pracowicie. Obok codziennych obowiązków placówka zrealizowała
m.in. trzy duże projekty. Efekty to m.in. podniesienie samooceny i wartości mieszkańców
domu oraz poprawa standardów pobytu w placówce. Celem wszystkich działań było wsparcie
osób bezdomnych w ich powrocie do społeczeństwa. W 2015 roku udzielono wsparcia 105
osobom. Jest to 13 tys. osobo/dni, co daje 35-36 osób każdego dnia. Najwięcej osób jest z
naszego województwa, sporadyczne przypadki spoza. Najwięcej jest z czasem trwania
bezdomności do 3 m-cy. Przyczyny: główny podstawowy problem to alkohol, do tego
dołączone są problemy rodzinne.
W ub. roku zrealizowaliśmy 5 projektów na kwotę 241.510 zł - prezentacja multimedialna.
Jednym z projektów realizowanych przez ełcki dom Monar – Markot był „Powrót osób
bezdomnych do społeczeństwa – edycja 2015”. Działania polegają na pomaganiu innym
ludziom. Ma to na celu podniesienie wartości mieszkańców domu. Wszystkim bowiem
wiadomo, że w parze niesienie pomocy drugiej osobie wiąże się z przyjemnymi odczuciami,
a to wpływa na podniesienie poczucia wartości.
Warto podkreślić, że realizowane przez nas projekty bardzo mocno opierają się na współpracy
z instytucjami działającymi w naszym mieście i poza nim
Warto skupiać się na działaniach dających mieszkańcom domu Monar-Markot możliwość
wyjścia poza ośrodek, dlatego w przyszłym roku planowana jest kontynuacja projektu.
Pokazujemy mieszkańcom domu, że wszystko może się zmienić, gdy zaufają pracodawcy
i dostosują się do pewnych norm. Dla pracodawcy nie jest ważne, czy ktoś jest ubogim
człowiekiem i ma dach nad głową. Dla pracodawcy liczy się rzetelność potencjalnego
pracownika, czy nie pije on alkoholu i czy wychodzi z własną inicjatywą. Naszym zadaniem
jest pokazanie tej rzeczywistości i obalenie powszechnie krążącej opinii, że osoba bezdomna
nie ma szans na znalezienie zatrudnienia.
Kolejnym po obalanie stereotypów i podnoszeniu samooceny celem projektu wsparcie
uczestników w walce z uzależnieniem. Mamy terapeutę uzależnień i staramy się wprowadzać
innowacyjne zasady funkcjonowania tych osób Wpajamy im, że nie chodzi tu tylko o spanie i
jedzenie, ale też podejmowanie terapii.
Realizacja projektu „Powrót osób bezdomnych do społeczeństwa – edycja 2015”
kosztowała ok. 63 tys. zł. Działania dofinansowane zostały kwotą ok. 49 tys. zł ze środków
pochodzących z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego.
Dodatkową korzyścią płynącą z realizacji tego projektu, była wymiana oświetlenia na LED,
co przyniesie placówce oszczędności.
Około 100 tysięcy złotych kosztowała termomodernizacja budynku noclegowni MonarMarkot w Ełku. Prace polegały przede wszystkim na ociepleniu budynku i modernizacji
instalacji grzewczej.
Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji w wysokości 80 tysięcy złotych pozyskanej z
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pozostała kwota to wkład własny
Monaru.
Standard pobytu w naszym domu mogliśmy podnieść również dzięki dwóm innym projektom.
Jeden z nich realizowaliśmy w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Był to
„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, który pozwolił nam m.in.
na docieplenie budynku, modernizację instalacji grzewczej oraz wyposażenie kuchni i
stołówki. Wartość tego projektu wyniosła ponad 101 tys. zł, z czego 80 tys. zł pokryło
dofinansowanie
Kolejny projekt wspierający działalność domu Monar – Markot w roku 2015 to
„Wychodzenie z bezdomności z Monar Ełk” współfinansowany kwotą 60 tys. zł z budżetu
miasta.

Ta dotacja przeznaczona jest na bieżące funkcjonowanie placówki. Są to m.in. opłaty
administracyjne, księgowe, gaz, energia i wyżywienie. Dzięki temu, że mamy zapewnione
środki na pokrycie podstawowych potrzeb, pieniądze pozyskane z innych źródeł możemy
przeznaczyć na działania kierowane do mieszkańców dom ui modernizację placówki.
Placówka zyskała nie tylko 24 dodatkowe miejsca noclegowe, ale również nowe perspektywy
działania. Będzie już nie tylko dawała schronienie, ale pomoże ludziom wyjść
z bezdomności. Plany są znacznie szersze. Placówka zamierza realizować z pomocą
psychologów program wyjścia z bezdomności.
Tu bezdomni dostają ciepły posiłek, ale muszą na niego zapracować. Terapia przez pracę
przynosi efekty. W ubiegłym roku stworzył projekt „Jestem wolny, żyję świadomie” i
zorganizował cykl szkoleń dla swoich podopiecznych. — Do każdego należy podchodzić
indywidualnie.
Projekt "Jestem wolny, żyję świadomie" został doceniony przez ministra Pracy i Polityki
Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza jako "Dobra praktyka aktywnych form
pomocy". Gala wręczenia wyróżnienia odbyła się w Policach.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer powiedział, że noclegownia jest
bardziej schroniskiem .My mamy tym osobom bezdomnym pomagać, stąd tez nacisk na
wykwalifikowana kadrę, jest prowadzona społeczność terapeutyczna.
Jeśli chodzi o potrzeby:
- niezbędne byłoby zorganizowanie takiej „poczekalni” dla 5-10 osób nietrzeźwych, którzy by
tutaj zostali ulokowani przy niesprzyjającej pogodzie,
- potrzebny byłby budynek docelowy, gdzie można byłoby przenieść noclegownię.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański poruszył problem zgłaszany przez mieszkańców
naszego miasta. Są osoby, rodziny, które chociaż dwa razy w tygodniu chciałyby skorzystać
z ciepłej kąpieli – brak ciepłej wody w mieszkaniach. Taką usługę można by włączyć
w umowy z noclegowniami. Prośba, by noclegownia Monar-Markot pomyślała nad taka
ofertą dla miasta.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer powiedział, że chętnie poszerzylibyśmy
swoja ofertę ale nie pozwala nam lokalizacja i ograniczona powierzchnia. Należałoby jak
najszybciej pomyśleć o innej lokalizacji, która by pozwoliła udzielić szersze spektrum
pomocy, np. budynek przy ul. Sportowej.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że to budynek w zasobach PKP,
jednak PKP to trudny partner do rozmów. Myślimy nad tym tematem i na pewno do tego
wrócimy.
Pkt. 4. Informacja z „Bieżącej Działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Ełku – pomoc najuboższym i rodzinom dysfunkcyjnym”.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk omówiła informację
przedłożoną Komisji – w załączeniu do protokółu.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer zwrócił uwagę, że potrzebne jest
pomieszczenie, gdzie można byłoby prowadzić tzw „bank” zbędnego, ale jeszcze
pełnowartościowego sprzętu, wyposażenia domowego. Mogłoby z niego korzystać osoby
potrzebujące znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej. Takie pomieszczenie mógłby
prowadzić Monar-Markot.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk powiedziała, że w
ubiegłym roku było takie pomieszczenie przy ul. Kościuszki, gdzie ze złożonego tam sprzętu
i wyposażenia skorzystało około 160 osób.
Komisja zapoznała się z informacją, nie wniesiono uwag.
Pkt. 5 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za
rok 2015.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk omówiła
sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za rok 2015.

MOPS, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej wchodzi w skład systemu polityki
społecznej miasta Ełku. MOPS działalność prowadzi w oparciu o statut oraz regulamin
organizacyjny.
Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy o pomocy społecznej (art. 110, ust. 9)
sporządzono niniejsze sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawiono potrzeby w
zakresie pomocy społecznej. Sprawozdanie podsumowuje działania realizowane na
przestrzeni 2015 roku.
Materiał przedstawia szereg realizowanych przez Ośrodek przedsięwzięć, inicjatyw,
projektów, a także pozwala na zaprezentowanie przyjętych i wdrożonych działań.
Ośrodek pogłębiał współpracę z licznymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami rynku
pracy, integracji społecznej, uczelniami wyższymi, podmiotami działającymi w obszarze
polityki społecznej.
MOPS wspierał osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwiających im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
Podstawowymi zasadami prowadzonej działalności Ośrodka było wsparcie rodziny w
prawidłowym
funkcjonowaniu,
usamodzielnianie
rodziny,
pomocniczość
oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Wśród zadań pomocy społecznej znajdują się:
- przyznawanie i wypłacanie świadczeń,
- prowadzenie pracy socjalnej, rozwój i prowadzenie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Ośrodek realizuje również zadania mające na celu organizację wspierania rodziny, w oparciu
o przyjętą w dniu 9 czerwca 2011 roku ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Niniejsze sprawozdanie, ze względu na komplementarny zakres informacji wynikających ze
spełnienia obowiązków sprawozdawczych, prezentuje informacje ze realizowanych zadań w
zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny oraz działalności na rzecz
integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem.
Dodatkowo dokument przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2015.
Szczegóły w sprawozdaniu.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
Pkt 6 . Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) Główny Specjalista ds budżetu Barbara Dąbrowska omówiła 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, 2017,2018 w tym:
1. W roku 2016 zmniejsza się dochody o kwotę 299 400 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 600 zł (darowizna pieniężna od Fundacji BOŚ
– dział 852 rozdział 85203),
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 300 000 zł (środki na realizacje inwestycji
ul. Krzemowa – dział 600 rozdział 60016),
2. Zwiększa się wydatki budżetu w roku 2016 o kwotę 182 600 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 31 500 zł (zwiększenie środków na: remonty
w Urzędzie Miasta – 100 000 zł – dział 750 rozdział 75023, realizacje darowizny na projekt
„Zielona Ławeczka” - 600 zł – dział 852 rozdział 85203, realizację inicjatywy lokalnej
i zakup urządzeń zabawowo – rekreacyjnych dla dzieci – 12 000 zł – dział 900 rozdział
90095, zmniejsza się wydatki bieżące w oświacie o kwotę 81 100 zł – dział 801),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 151 100 zł (zwiększenie wydatków
inwestycyjnych w oświacie o kwotę 81 100 zł – dział 801, zwiększenie dotacji na wydatki
majątkowe ECK – 150 000 zł, - dział 921 rozdział 92113, zwiększa się wydatki
na inwestycje: Projekt budowy ul. Strefowej – 70 000 zł – dział 600 rozdział 60016, Projekt

przebudowy ul. Dąbrowskiego – 20 000 zł – dział 600 rozdział 60016, Projekt budowy
parkingów przy ul. Okulickiego – 30 000 zł – dział 600 rozdział 60016, Poprawę transportu
publicznego na liniach MZK nr 3 i 5 – 100 000 zł – dział 600 rozdział 60016, Przebudowę
urządzeń turystycznych – ścieżka rowerowa wzdłuż rzeki Ełk na odcinku od ul. Żeromskiego
do ul. Suwalskiej - 50 000 zł – dział 600 rozdział 60017, zmniejsza się wydatki, rezygnacja
z realizacji zadania Modernizacja nawierzchni ul. Krzemowej – 350 000 zł – dział 600
rozdział 60016)
3. Zwiększa się przychody budżetu 2016 o kwotę 482 000 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 5 592 689 zł.
4. W roku 2017 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100 000 zł na realizację zadania
wieloletniego „Projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego”.
5. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 100 000 zł z tytułu wolnych środków.
II. W załączniku nr 2 wprowadza się projekt „Projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego” na lata
2016 i 2017.
2) Główny Specjalista ds budżetu Barbara Dąbrowska omówiła projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok w części merytorycznie dotyczącej działalności
komisji:
pkt. V) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez
Wydział Polityki Społecznej:
W związku z otrzymaniem darowizny celowej od Fundacji Banku Ochrony Środowiska
na realizację projektu „Zielona Ławeczka” zwiększa się dochody (§ 0690) i wydatki (§ 4210)
budżetu o kwotę 600 zł w dziele 852, rozdziale 85203 na prawidłową realizację zadania.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 5 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ełku na lata 2016-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016
rok.
3) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 czerwca 2016 r.
i dotyczących prac Komisji.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 i poprawkach wniesionych przez komisje.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 5 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie 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.
Pkt 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła uwagę, że na os. Północ II w środku
osiedla prywatny właściciel teren u chce wybudować wieżowiec. W okolicy jest przedszkole i
niskie budynki, czy nie można zablokować tej inwestycji?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – na tym obszarze nie ma uchwalonego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przystąpiliśmy dopiero do jego
opracowania. Będziemy starali się zablokować realizację. Sprawa toczy się w sądzie.

Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer – czy są w naszym mieście takie
miejsca, dla których nie obowiązują miejscowe plany?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – to właśnie miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego określa warunki i wysokość zabudowy na danym obszarze. Jest jeszcze trochę
takich miejsc. Zmieniły się warunki, jeżeli chodzi o realizacje wysokich budynków. Dotyczy
to ilości miejsc parkingowych.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za
udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15.45.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

