Protokół nr XX.16
z obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 23 czerwca 2016 roku
w godzinach 900 - 950 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
W sesji uczestniczyło 20 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności (nieobecni radni:
Tomasz Dawidowski, Dariusz Dracewicz, Dorota Kruszewska).
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XX sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XX zwyczajną sesję Rady Miasta Ełku”. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad. W tym momencie w sesji uczestniczy 19 radnych, co
wobec ustawowego składu rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Prezydenta Miasta Tomasza
Andrukiewicza, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego, Sekretarza Miasta
Marcina Radziłowicza, Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla, Dorotę Miładowską asystentkę Posła na
Sejm RP Andrzeja Maciejewskiego, naczelników wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich
zebranych.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji - protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń
do protokołu z ostatniej sesji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
stwierdził, że radni przez aklamację przyjęli protokół nr XIX.16 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do zaproponowanego
porządku obrad.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do propozycji porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek: 19 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 XIX.16 z sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zw. „EŁK – LENPOL II”,
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
„Ełk –
Piłsudskiego”,
5) zmieniająca uchwałę Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie
zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Ełku,
7) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
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8) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
9) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
10) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
11) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody - drzewa
z gatunku buk zwyczajny podwójny o niezwykłej formie, znajdującego się w wykazie pomników
przyrody pod numerem 526,
12) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
13) zmiany uchwały Nr VIII.90.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 roku dotyczącej
powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej działania.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za rok 2015.
8. Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
W trakcie obrad przyszedł radny Jan Stradczuk i uczestniczył w dalszej części sesji.
Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 23 maja 2016 r. do
dnia 23 czerwca 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:
 Zestawienie postępowań realizowanych od 25 czerwca 2016 r., na które zawarto umowę:
- Budowa trzech boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku - III etap,
- Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu Jeziorna na odcinku od ul. Jana Pawła II do
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki,
- 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.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym ):
- Budowa parkingów przy ulicy pięknej w Ełku.
 Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
- Projekt przebudowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C w Ełku,
- Przebudowa budynku miejskiego żłobka EKOLUDKI w Ełku,
- Budowa linii kablowej wraz z wymianą słupów oświetleniowych na ulicach osiedla Zatorze
w Ełku,
- Przebudowa ulicy Grodzieńskiej w Ełku,
- Remont krawężnika, chodników i parkingów na terenie miasta Eku.
 1 czerwca Prezydent Tomasz Andrukiewicz spotkał się z Prezydentem RP Andrzejem Dudą i
Pierwszą Damą Agatą Kornhauser – Duda. Prezydent Ełku przywitał parę Prezydencką na Placu
Jana Pawła II podczas XI Ogólnopolskiego Festynu z okazji Dnia Dziecka. Po wizycie na Placu
Jana Pawła II i spotkaniach z uczestnikami XI Ogólnopolskiego Festynu z okazji Dnia Dziecka
odbyło się mniej formalne spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy z
gospodarzem miasta Tomaszem Andrukiewiczem. Włodarz Ełku Tomasz Andrukiewicz
opowiedział m.in. o etapach i kierunkach rozwoju miasta. Podkreślał, że miasto jako Stolica
Mazur daje możliwość zarówno atrakcyjnego odpoczynku, a jednocześnie jest doskonałym
miejscem do inwestowania. Prezydent mówił o intensywnym rozwoju budownictwa
mieszkaniowego związanego głównie z faktem, że w Ełku wciąż przybywa mieszkańców szczególnie młodych, którzy wybierają nasze miasto jako swoje miejsce do życia i zakładania
rodziny. Poruszono także temat bardzo dobrej współpracy miasta z organizacjami
2

pozarządowymi. Prezydenci rozmawiali również o polityce społecznej. Tomasz Andrukiewicz
opowiadał o idei funkcjonowania w mieście Ełckiej Karty Rodziny 3+ oraz Ełckiej Karty Seniora,
które stanowią m.in. dodatkowe wsparcie zarówno dla rodzin jak i osób starszych.
 4 czerwca odbyła się „Noc Bibliotek" w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej,
przy ul. Armii Krajowej 17 B. Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja promująca
czytelnictwo i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury.
 W dniach 3-5 czerwca 2016 r. w Orbassano (włoskim mieście partnerskim Ełku) odbył się
międzynarodowy turnieju piłki nożnej chłopców rocznika 2000-2001 (15-16 lat). Młodzieżowa
Reprezentacja Ełku wygrała cały turniej nie odnosząc żadnej porażki. Nasze miasto
reprezentowały dwie drużyny UKS Rona 03 oraz MKS Ełk (2 x 13 osób), które w kwietniu,
podczas ełckiego turnieju kwalifikacyjnego ,,Droga do Orbassano 2016 r." zapewniły sobie udział
w międzynarodowym turnieju piłkarskim we Włoszech.
 7 czerwca o godz. 16.30 w Ełckim Centrum Kultury Prezydent Ełku wręczył nagrody laureatom
olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2015/2016. W gronie laureatów znalazło się ogółem
42 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów (19 osób ze szkół podstawowych i 23 osoby
z gimnazjów), którzy wzięli udział w 56 przedmiotowych konkursach olimpijskich.
 10 czerwca odbyła się prezentacja sprzętu wojskowego i wyposażenia pododdziałów piechoty
zmotoryzowanej na terenie ełckiej giełdy samochodowej, w ramach ćwiczeń "Anakonda 2016" największych ćwiczeń wojskowych w Polsce po 1989 roku.
 12 czerwca na placu Jana Pawła II odbyła się XI edycja „Konkursu o Chochlę Prezydenta Miasta
Ełku”. W głównym konkursie najlepsza okazała się Restauracja Masuria Arte, która
zaprezentowała danie „Sandacz w trawie żubrowej".
 W dniach 17-18 czerwca Park Naukowo-Technologiczny w Ełku zorganizował IV edycję
„Wariacji z nauką". Podczas wydarzenia było można zobaczyć m.in. wynalazki stworzone przez
studentów Politechniki Białostockiej. W wydarzeniu uczestniczyło blisko 800 uczniów z ełckich
szkół.
 Do końca sierpnia 2016 r. powiększy się infrastruktura sportowa na terenie Szkoły Podstawowej
nr 3 w Ełku. Dzięki inwestycji, przy ul. Grodzieńskiej 1 powstaną trzy boiska wielofunkcyjne
wraz z wyposażeniem, oświetleniem zewnętrznym i monitoringiem wizyjnym. Łączny koszt
przedsięwzięcia to 769 306,58 zł.
 22 czerwca 2016 r. w Ełku odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W ramach
najbliższego posiedzenia m.in. zatwierdzane będą kryteria wyboru projektów z zakresu
następujących osi RPO:
• „Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur",
• „Cyfrowy region",
• „Efektywność energetyczna",
• „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów",
• „Kultura i dziedzictwo",
• „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych".
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu i brakiem formalnych zastrzeżeń do
przedstawionego sprawozdania Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się
i przyjęli do wiadomości sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20162027, w załączeniu do protokołu.
3

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały wraz ze zmianami
budżetu miasta szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o przyjęcie uchwał.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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.
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 Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku komisje wydały
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.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XX.201.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2016– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do protokołu.
Zaproponowane zmiany do budżetu łącznie z autopoprawką zawartą w piśmie znak
PSK.426.23.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r. omawiane były na poszczególnych komisjach.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku komisje wydały
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 XX.202.16 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zwanego „Ełk – Piłsudskiego”, 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 Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku 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; 20 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw i 0 głosach wstrzymujących 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.
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Uchwała Nr XX.203.16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zwanego „Ełk – Piłsudskiego”, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zwanego „Ełk – Piłsudskiego”, 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 Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku 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; 20 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw i 0 głosach wstrzymujących 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 XX.204.16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zwanego „Ełk – Piłsudskiego”, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2012
roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur omówił projekt uchwały. Wprowadzone zmiany

w projekcie polegają na zniesieniu kryterium dochodowego przy ubieganiu się o stypendium
oraz zwiększenie liczby punktów uczniom, którzy uzyskują średnią ocen 6,0.
Zaproponowane zmiany wpłyną na poszerzenie grona kandydatów ubiegających się
o stypendium. Jednocześnie od strony technicznej – proponowane zmiany – spowodują
uproszczenie zasad składania wniosków, a także w większym stopniu niż dotychczas będą
doceniani uczniowie osiągający najwyższą średnią ocen. Wysokość środków finansowych
z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną ustalana jest w
budżecie miasta. Do projektu uchwały zaproponował wprowadzenie autopoprawki - § 2. ust. 1
w tabeli kryteriów w pkt 1 wyniki w nauce 45 punków ( jest 60).
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 Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem autoprawki.
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 XX.205.16 zmieniająca uchwałę Nr XXI.195.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca
2012 roku w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz zgłosił w formie autopoprawki wniosek ze
wspólnego posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku z Komisją Budżetową
i Rozwoju Gospodarczego polegający na:
1) w pkt 1) § 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie „3) zamieszkują dotychczas w lokalu, gdzie powierzchnia
pokoi jest mniejsza niż 5 m2 na jedną osobę uprawnioną do zamieszkania, jednakże w przypadku
osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim lub osoby niepełnosprawnej,
której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (orzeczonym przez
właściwy organ) powierzchnia pokoi na jedną osobę uprawnioną jest mniejsza niż 15 m2.”
2) w § 14 w zapisie „po zasięgnięciu opinii...” wpisać nazwę komisji zgodnie z nowym Statutem
Miasta Ełku „..Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta Ełku...”
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały z uwzględnieniem wniosku wyżej zacytowanego.
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 XX.206.16 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz
najemcy, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił łącznie z projektami uchwał w punktach 8),
9), 10). Następnie wniósł o przyjęcie uchwał.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
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> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XX.207.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
w załączeniu do protokołu.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku 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 XX.208.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz
najemcy, w załączeniu do protokołu.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku 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.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XX.209.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
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***
10) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku 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.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XX.210.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
***
11) Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika
przyrody - drzewa z gatunku buk zwyczajny podwójny o niezwykłej formie, znajdującego się w
wykazie pomników przyrody pod numerem 526, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Aktem prawnym regulującym cele, zasady i formy ochrony przyrody w Polsce jest ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.
zm.). Zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy prace wykonywane na potrzeby ochrony przyrody
uzgadnia się z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody.
Uzgodnienie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – podwójnego
buka zwyczajnego o niezwykłej formie (obwody pni 240 cm i 170 cm, wysokość ok. 22 m), rosnącego
na terenie Parku miejskiego „Solidarności”, przy ul. 3-go Maja w Ełku, jest niezbędne celem
przedłożenia dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie wydającego zgodę na
przeprowadzenie cięć sanitarno - pielęgnacyjnych na przedmiotowym drzewie. Wyżej wymieniony
park jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków Decyzją WKZ.Nr A-600/S z dnia 10.11.1988 r.
Zgodnie z art. 36 ust. 11 pkt 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 ze zm.) podejmowanie działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru musi zostać poprzedzone wydaniem przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosowanego zezwolenia. Natomiast przeprowadzenie
zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody, zgodnie z art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy
o ochronie przyrody wymaga wcześniejszego uzgodnienia zakresu i warunków tych zabiegów
z organem, który tę formę ochrony przyrody ustanowił.
Potrzeba wykonania zabiegów pielęgnacyjnych przedmiotowego pomnika przyrody wynika
z przeprowadzonych oględzin przez inspektora Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Ełku w dniu 05.11.2015 r. i 30.05.2016 r.
W ich wyniku ustalono, iż zasadnym jest usunięcie występującego w koronie drobnego
posuszu - końcowych fragmentów gałęzi oraz wycinki dwóch martwych konarów znajdujących się na
wysokości ok 3 metrów stanowiących łącznie nie więcej niż 10 % masy korony drzewa.
Na podstawie oględzin niniejszego drzewa ustalono, iż w celu jak najdłuższego zachowania
żywotności drzewa i zminimalizowania zagrożenia bezpieczeństwa dla otoczenia zasadnym jest
wykonanie określonych w uchwale prac pielęgnacyjno – sanitarnych.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XX.211.16 w uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika
przyrody - drzewa z gatunku buk zwyczajny podwójny o niezwykłej formie, znajdującego się
w wykazie pomników przyrody pod numerem 526, w załączeniu do protokołu.
***
12) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz zgłosił w formie autopoprawki wniosek ze
wspólnego posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku z Komisją Budżetową
i Rozwoju Gospodarczego polegający na:
- w załączniku do projektu uchwały w pkt. III. ust. 2 wpisać 2,00.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały z uwzględnieniem wniosku wniesionego przez prezydenta.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem autopoprawki.
W głosowaniu udział wzięło 17 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 17 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XX.212.16 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
w załączeniu do protokołu.
***
13) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.90.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca
2015 roku dotyczącej powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej
działania, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz zgłosił w formie autopoprawki wniosek ze
wspólnego posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku z Komisją Budżetową
i Rozwoju Gospodarczego polegający na:
1) w Regulaminie Społecznej Komisji Mieszkaniowej:
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- w § 4 ust. 5 pkt d wykreślić zapis „Dla samotnej osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku
lub osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym
pokoju (orzeczonym przez właściwy organ) – zwiększa się powierzchnię lokalu o 15 m2.”
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XX.213.16 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.90.15 Rady Miasta Ełku z dnia
30 czerwca 2015 roku dotyczącej powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia
regulaminu jej działania, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz przedstawił propozycję tematów
do planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 201 roku.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i w głosowaniu jawnym; 20 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzymujących przyjęli następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na
II półrocze 2016 roku:
1. Kontynuacja kontroli inwestycji: przebudowa ulicy Kilińskiego.
2. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku.
3. Kontrola realizacji inwestycji miejskiej: górna płyta boiska na stadionie MOSiR.
4. Kontrola Parku Naukowo-Technologicznego - umowy najmu, należności.
5. W przypadkach szczególnych Komisja Rewizyjna podejmie kontrole doraźne po uprzednim
uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miasta na podstawie pisemnego upoważnienia.
Pkt 7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za rok 2015.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że przedmiotowe sprawozdanie było
przedmiotem obrad w poszczególnych komisjach.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że na
wspólnym posiedzeniu z Komisją Sportu, Turystyki i Rekreacji, komisje wydały pozytywną opinię do
przedłożonego sprawozdania.
Przewodniczący Wojciech Kwiatkowski
opinię do sprawozdania.

poinformował, że komisja wyraziła pozytywną

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował,
że na wspólnym posiedzeniu z Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku, komisje wydały
pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania.
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Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię.

Nie podjęto dyskusji.
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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za rok 2015,
które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 8. Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku
2020”.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił sprawozdanie za 2015 rok z realizacji
„Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku,
komisje wydały pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania.
Radni nie podjęli dyskusji i nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli
do wiadomości sprawozdanie za 2015 rok z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do
roku 2020”, które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 8. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 9. Oświadczenia i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że w dniu wczorajszym będąc na os. Baranki zauważył duże zagłębienie na
przejeździe kolejowym. Poprosił o interwencję w GDDKiA.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, iż w miesiącu lipcu nie jest
planowana sesja, chyba, że będzie sprawa nie cierpiąca zwłoki. Wszystkim zebranym życzył dobrego
wypoczynku.
Pkt 10. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zakończył
sesję wypowiadając formułę: „Zamykam XX zwyczajną sesji Rady Miasta.”
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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