Protokół nr XXI.16
z obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 2016 roku
w godzinach 1100 - 1158 w sali w sali koncertowej nr 15 Szkoły Artystycznej w Ełku, przy ulicy
Armii Krajowej 21.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
W sesji uczestniczyło 20 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności (nieobecni radni:
Dariusz Dracewicz, Dorota Kruszewska, Robert Klimowicz).
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XXI sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XXI zwyczajną sesję Rady Miasta Ełku”. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczy 20 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, Halinę Bender Prezesa Zespołu Inwestycji, 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 XX.16 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że Prezydent Miasta Ełku
na piśmie wystąpił o:
 wycofanie projektu uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego na rzecz najemcy przy ul. J. Kochanowskiego (najemca lokalu zmarł). W to miejsce
Przewodniczący Rady Miasta zaproponował wpisać ustalenie oprocentowania przy sprzedaży
lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy przy ul. Armii Krajowej 27,
 uzupełnienie porządku obrad o punkty:
 5)19 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej 7),
 5)20 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Mickiewicza 29),
 oraz o pkt 6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku za lata
2014-2015.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do propozycji porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek, uzupełniony o ww. tematy: 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 XX.16 z sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
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5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia składów osobowych, przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych
komisji Rady Miasta Ełku,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
3) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
4) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2016 roku,
5) uchylająca uchwałę Rady Miasta Ełku nr XI.124.15 z dnia 27 października 2015 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zwanego „Ełk – Konieczki”, zwanej „Ełk – Bahrkego”,
6) uchylająca uchwałę Rady Miasta Ełku nr IX.77.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwanych
„EŁK – ZAMKOWA”, „EŁK – DĄBROWSKIEJ”, „EŁK – GDAŃSKA II”, „EŁK –
KILIŃSKIEGO – TARGOWA”, „EŁK – SKLEJKI”, „EŁK – BARANKI”,
7) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
„Ełk – Garbarska”,
8) ustalenia oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
9) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
(ul. E. Orzeszkowej),
10) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Armii
Krajowej),
11) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Wojska
Polskiego 6),
12) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
(ul. Armii Krajowej 27),
13) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (ul. Wojska
Polskiego 57),
14) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
(ul. Mickiewicza 14),
15) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
(ul. Moniuszki),
16) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
(ul. Magazynowa),
17) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku,
18) zmiany uchwały Nr XXIX/258/05 Rady Miasta Ełku z dnia 4 lutego 2005r. w sprawie
likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „Straż Miejska” i umiejscowieniu Komendy Straży
Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Ełku oraz nadaniu regulaminu straży,
19) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
(ul. Armii Krajowej 7),
20) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
(ul. Mickiewicza 29),
6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku za lata 2014-2015.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Oświadczenia i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 20 czerwca 2016 r.
do dnia 26 sierpnia 2016 r., w załączeniu do protokołu.
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Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w uzupełnieniu informacji, którą radni otrzymali na
piśmie przedstawił działania jakie były dokonywane w ostatnim okresie międzysesyjnym, między
innymi poinformował:
 We wszystkich szkołach i przedszkolach miejskich w okresie wakacyjnym trwają wcześniej
zaplanowane remonty i zadania inwestycyjne m.in. adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowej
grupy przedszkolnej, remonty chodników wzdłuż budynku przedszkola, remont instalacji wodnokanalizacyjnej, wymiana posadzki, zmiana oświetlenia, malowanie pomieszczeń.
 W dniach 15 – 16 lipca z Ełku był nadawany na żywo program Prognoza Pogody emitowany
w TVN24 i TVN Meteo Active.
 Przy ulicy Pięknej w Ełku zagospodarowane zostały kolejne miejsca postojowe. Przedmiotem
zamówienia było zaprojektowanie i realizacja w systemie projektuj - buduj zadania pn. „Budowa
parkingów przy ulicy Pięknej 4 w Ełku”. Dzięki inwestycji zagospodarowanych zostało 21 miejsc
postojowych, dodatkowo w ramach podjętych działań wykonano odcinek drogi dojazdowej
o długości ok. 20 m.
 Szpital miejski przystąpił do realizacji II etapu projektu związanego z wykorzystaniem geotermii
Dzięki inwestycji realizowanej w ramach projektu „Wykorzystanie geotermii do przygotowania
ciepłej wody użytkowej i czynnika chłodniczego do centrali wentylacyjnych w Szpitalu ProMedica w Ełku Sp. z o.o.” w szpitalu pojawiła się pompa ciepła. Zakończył się I etap inwestycji i
rozpoczyna się etap II.
Etap I objął m.in.:
zainstalowanie pompy ciepła, wymianę stolarki okiennej w Bloku 1C i 1A, remont elewacji
budynku od strony południowo – zachodniej w Bloku 1A, wymianę oświetlenia na LED na
korytarzach w budynku, modernizację instalacji wewnętrznych (m.in. urządzenia grzewcze,
wentylacyjne, klimatyzacyjne, hydrauliczne).
Etap II projektu.
Zakres prac obejmuje wymianę oświetlenia na LED w Bloku 1B (oprócz korytarzy objętych
etapem I) oraz wymianę stolarki okiennej w budynku 1B.
Umowę z Wykonawcą podpisano 11 lipca 2016 r. Przewidywany termin zakończenia prac
to 30 września 2016 r. Planowane koszty w ramach tego etapu to kwota 628 530 zł brutto. Tu
także dofinansowanie wyniesie 80% (ok. 500 tys. zł) z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 23 lipca na Placu Jana Pawła II w Ełku odbyło się spotkanie z młodzieżą zagraniczną, która
przebywała w Diecezji Ełckiej w oczekiwaniu na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Diecezja
Ełcka gościła ponad 700 młodych ludzi z 7 krajów.
 21 lipca Prezydent Tomasz Andrukiewicz podpisał porozumienie z Marszałkiem Województwa
Warmińsko – Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem, na mocy którego do Ełku i gminy
wiejskiej trafi prawie 20 mln Euro. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na przebudowę ulic:
Suwalskiej, Kolonia, części ul. Wojska Polskiego. Wynegocjowana kwota przewidziana jest na
działania w obszarach ważnych dla lepszego i szybszego rozwoju naszego miasta. Dotyczy to
m.in. rozwoju transportu miejskiego, przebudowy dróg miejskich i gminnych, modernizacji i
rozbudowy instytucji kultury, rewitalizacji (odnowy) przestrzeni miejskiej, realizacji usług
skierowanych do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 Miasto Ełk przystąpiło do realizacji kolejnej inwestycji drogowej na osiedlu Północ II. Prace
polegają na przebudowie ok. 150 m odcinka ul. Grodzieńskiej w Ełku, od wybudowanego
wcześniej 100 m odcinka u zbiegu ul. Grodzieńskiej i Wileńskiej, w kierunku Szkoły
Podstawowej nr 3.
 Miasto Ełk przystąpiło do realizacji kolejnej inwestycji drogowej. Są to remonty krawężnika,
chodników i parkingów w ul. Kochanowskiego, ul. Popiełuszki, łączniku między ulicami Śląską
i Augustowską, a także na placu przy ul. Sucharskiego i terenie przy ul. Mickiewicza 12A.
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 Wydział Świadczeń Urzędu Miasta Ełku, od 1 sierpnia 2016 przyjmuje wnioski o ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się
od 1 października 2016 r. Formularze wniosków i oświadczeń dostępne są w Wydziale Świadczeń
sala nr 1 (na parterze), tam też można uzyskać niezbędne informacje. Wnioski o zasiłek rodzinny
na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od 1 września 2016 (więcej informacji w
wydziale).
 W związku z obchodzoną 1 sierpnia, 72. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego prezydent
Ełku spotkał się w dniu 29 lipca z dr Joanną Lisowską - jedyną żyjącą mieszkanką Ełku,
uczestniczką Powstania.
 W ramach Inicjatywy Lokalnej mieszkańców Ełku trwa remont placu zabaw przy ul. Słowackiego
(między blokami 17 i 19). Mieszkańcy sami przygotowali teren pod montaż nowych zabawek a
miasto zakupiło i zamontowało nowy zestaw zabawek firmy ASTRUS.
 Przebudowany zostanie odcinek ul. Słonecznej od ulicy Suwalskiej oraz odcinek łączący ulicę
Słoneczną z ulicą Łukasiewicza (łączna długość obu odcinków to ok 394 m). Zadanie będzie
realizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o. Łączna wartość inwestycji to
868 962,48 zł.
Prace będą polegały m.in. na:
• wykonaniu robót rozbiórkowych,
• wykonaniu robót ziemnych,
• budowie kanalizacji deszczowej,
• budowie oświetlenia ulicznego w technologii LED,
• wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej oraz
nawierzchni wjazdów, chodników z kostek brukowych betonowych,
• wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego.
Planowany termin zakończenia prac to 15 grudnia 2016 r.
 PROMEDICA Sp. z o. o. w Ełku pozyskała 324 tys. zł dofinansowania na realizację projektu
„Program badań przesiewowych raka jelita grubego w zakresie wykonywania badań
kolonoskopowych na lata 2016-2018”.
 Zestawienie postępowań realizowanych od 23 czerwca 2016 r., na które zawarto umowę:
- Budowa parkingów przy ulicy Pięknej w Ełku,
- Projekt przebudowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza 35, 37, 37A-C w Ełku,
- Przebudowa ulicy Grodzieńskiej w Ełku,
- Remont krawężnika, chodników i parkingów na terenie miasta Eku,
- Dostawa urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu Katolickim "U Lolka" w Ełku,
- Obudowa klatki przeciwpożarowej w budynku "C" przy ul. Kilińskiego 48 w Ełku - Miejskie
Przedszkole EKOLUDKI,
- Przebudowa ulicy Jaćwingów w Ełku.
 Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
- Budowa linii kablowej wraz z wymianą słupów oświetleniowych na ulicach osiedla Zatorze w
Ełku,
- Budowa ogrodzenia w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców pt. "Nowa Sportowa",
- Przebudowa ulicy Słonecznej w Ełku,
- Prowadzenie bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego i parkowego na terenie
Gminy Miasta Ełk,
- Projekt budynku socjalnego przy ul. Kolejowej w Ełku,
- Projekt budowy odcinka ulicy Strefowej w Ełku,
- Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy Oratorium św. Jana Bosko w Ełku.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
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- Budowa kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi na terenie po byłym
Lenpolu w Ełku,
- Budowa ulicy Jesiennej i Letniej w Ełku.
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 zatwierdzenia składów osobowych, przewodniczących
i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 18 ust. 2 do wyłącznej właściwości rady gminy należy, między innymi
uchwalanie statutu gminy. Uchwałą Nr XIX.195.16 z dnia 25 maja 2016 r. Rada Miasta Ełku
uchwaliła Statut Miasta Ełku, który wzszedł w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Warmińsko-Mazurskiego (data ogłoszenia: 17 czerwca 2016 r., poz. 2515).
Po wejściu w życie Statutu Miasta Ełku koniecznym jest uchwalenie zmian w nazewnictwie
komisji – zgodnie z zapisami:
 „§ 46.
1. Rada powołuje z radnych, ustalając skład liczbowy i osobowy, następujące komisje stałe:
1) rewizyjną,
2) budżetową i rozwoju,
3) sportu i rekreacji,
4) oświaty i kultury,
5) rodziny, zdrowia i polityki społecznej,
6) mienia komunalnego i porządku publicznego.”
 „§ 47. ust 4. Przewodniczącego komisji, wiceprzewodniczącego komisji oraz skład komisji
zatwierdza rada.
Jak wynika z powyższych zapisów, tylko nazwa komisji rewizyjnej nie uległa zmianie, pozostałe
komisje:
 budżetowa i rozwoju gospodarczego – zmieniona na - budżetową i rozwoju,
 sportu, turystyki i rekreacji – zmieniona na - sportu i rekreacji,
 oświaty, kultury i rodziny – zmieniona na - oświaty i kultury,
 zdrowia i spraw społecznych - zmieniona na - rodziny, zdrowia i polityki społecznej,
 mienia komunalnego, prawa i porządku - zmieniona na - mienia komunalnego i porządku
publicznego,
dotychczasowy zastępca przewodniczącego komisji staje się wiceprzewodniczącym komisji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zadeklarował chęć pracy w Komisji
Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej i poprosił o dopisanie do składu tej komisji. Następnie
poprosił o przedstawienie opinii przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska poinformowała,
że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
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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 XXI.214.16 w sprawie zmiany zatwierdzenia składów osobowych, przewodniczących
i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
2) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20162027, w załączeniu do protokołu.
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 zwiększa się dochody o kwotę 415 977 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 220 977 zł (część oświatowa subwencji ogólnej – 19 000 zł
– dział 758 rozdział 75801, dotacje na projekt: „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na
rewitalizację” – 29 248 zł - dział 710 rozdział 71095, wpłaty z tytułu uczęszczania dzieci do
przedszkoli – 163 017 zł – dział 801 rozdział 80104, wpływy za korzystanie ze środowiska – 9 112 zł
– dział 900 rozdział 90019, wpłaty za usługi usuwania azbestu – 600 zł – dział 900 rozdział 90095),
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 195 000 zł (dotacja z państwowego funduszu
celowego na Inwestycję: „Budowa 3 boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3” – 195 000 zł - dział 801,
rozdział 80195),
2. Zwiększa się wydatki budżetu w roku 2016 o kwotę 727 976 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 447 976 zł (w tym na: projekt - „Nowe Śródmieście Miasta
Ełk – wzór na rewitalizację” – 32 497 zł - dział 710 rozdział 71095, modernizację systemów
grzewczych lokali i budynków – dotacje – 39 112 zł – dział 900 rozdział 90019, oświatę – dział 801
rozdział 80103, 80195, 80149, 80110 – 182 017 zł, zieleń miejska – 75 000 zł – dział 900 rozdział
90004, ochronę zdrowia – szczepienia i prowadzenie szkoły rodzenia – 76 250 zł – dział 851 rozdział
85195, usuwanie azbestu – wpłaty na rzecz związku komunalnego – 600 zł – dział 900 rozdział
90095, wydatki bieżące MOSiR – 42 500 zł – dział 926 rozdział 92604),
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 280 000 zł (zwiększa się środki na: zieleń miejska –
85 000 zł – dział 900 rozdział 90004, drogi gminne – 413 920 zł – dział 600 rozdział 60016,
Adaptację budynku Ekoludków – realizacja programu Maluch 2016” - 50 000 zł - dział 853, rozdział
85305, „Wykonanie kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi (separator i
studnia osadowa) teren po byłym Lenpolu” - 10 000 zł - dział 900, rozdział 90001, „Tworzenie
infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku otwartym – „Mały sport na
wielkich osiedlach” - 15 000 zł - dział 851, rozdział 85154 oraz
zmniejsza się środki na: projekt „Farma Fotowoltaiczna w PNT w Ełku” – 250 000 zł - dział 730,
rozdział 73006, „Budowę pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem
i trybunami” – 43 920 zł - dział 926, rozdział 92695),
3. Zwiększa się przychody budżetu 2016 o kwotę 311 999 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 5 979 688 zł.
4. W związku z realizacją projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”:
zwiększa się dochody 2017 r. o kwotę 145 710 zł i wydatki o kwotę 161 900 zł oraz
zmniejsza się dochody 2018 r., o kwotę 437 157 zł i wydatki o kwotę 658 200 zł.
Kwota zwiększonych wydatków ze środków własnych w wysokości 16 190 zł w 2017 r.
zostanie sfinansowane z wolnych środków 2015 r.
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5. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 16 190 zł z tytułu wolnych środków.
II. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian:
- w planie realizacji przedsięwzięć w 2016 r.:
„Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” zwiększenie wydatków o kwotę 32 497 zł,
„Przebudowa ul. Słonecznej – I etap” – zwiększenie o kwotę 300 000 zł, „Budowa ulic: Jesienna,
Wiosenna, Letnia, Sportowa – zwiększenie o kwotę 230 000 zł,
- w planie realizacji przedsięwzięć w 2017 i 2018 r. „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na
rewitalizację” - łącznie w wydatkach majątkowych i bieżących zmniejsza się plan o kwotę 496 300 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXI.215.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2016– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
3) 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 podjęcia uchwały w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXI.216.16 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2016 roku, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie podjęcia uchwały:
Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli zostało utworzone w 2003
roku na mocy uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i ma status jednostki
budżetowej.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwrócił się o wsparcie finansowe
przeznaczone na funkcjonowanie biura w Brukseli w kwocie 10 390 zł w 2016 roku. Środki te są
zabezpieczone w budżecie Miasta Ełku na 2016 rok. Miasto Ełk wspiera działania biura od 2008 roku.
Celem Biura jest ochrona interesów regionu Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej,
promocja regionu oraz działanie na rzecz integracji regionu ze strukturami UE. Do zadań Biura
należą: zadania informacyjne, kontakty z instytucjami Unii Europejskiej, wspieranie władz lokalnych i
regionalnych, pozyskiwanie partnerów do programów unijnych prowadzonych przez instytucje w
regionie, wspieranie samorządu województwa oraz samorządów powiatowych i gminnych w zakresie
działań związanych z integracją europejską, wspieranie instytucji i podmiotów regionalnych.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
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 XXI.217.16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2016 roku, w załączeniu do protokołu.
* * *
5) Projekt uchwały uchylający uchwałę Rady Miasta Ełku nr XI.124.15 z dnia 27 października 2015
roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zwanego „Ełk – Konieczki”, zwanej „Ełk – Bahrkego”, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie podjęcia uchwały:
Do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Konieczki”, zwanej
„Ełk – Bahrkego” przystąpiono na wniosek Pana Józefa Gawryluka i zgodnie z wnioskiem miała
ona na celu dostosowanie ustaleń planu do obowiązujących przepisów odnośnie wielkości
powierzchni sprzedaży, która została w obowiązującym planie ograniczona do 400 m2.
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Po podjęciu przez Radę Miasta Ełku stosownej uchwały intencyjnej w dniu
27 października 2015 roku, wszczęta została procedura planistyczna i zebrane wnioski do planu, które
miały zbliżoną treść i dotyczyły wprowadzenia funkcji mieszkalnej wielorodzinnej na tym terenie.
Wnioski do planu złożyli właściciele działek położonych w obszarze objętym zmianą, w tym
Pan Józef Gawryluk i działek położonych poza granicami przedmiotowej zmiany. W celu
wypracowania porozumienia odnośnie zmiany wiodącej funkcji terenu i ewentualnego zwiększenia
obszaru objętego wnioskiem zorganizowano dwa spotkania z właścicielami przedmiotowych
nieruchomości, które miały na celu ostateczne określenie i potwierdzenie stanowiska
zainteresowanych, w tym właścicieli działek sąsiednich, którzy nie wypowiedzieli się
po zawiadomieniu.
Z uwagi na zmianę pierwotnego wniosku Pana Józefa Gawryluka oraz brak jednorodnego
stanowiska właścicieli nie można kontynuować prac projektowych nad planem. Z punktu widzenia
planistyki i urbanistyki, łączenie na jednym terenie tak odmiennych funkcji jak funkcja mieszkaniowa
i usługowa (usługi, handel i drobna wytwórczość) powodować może potencjalne konflikty społeczne.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
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” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXI.218.16 uchylająca uchwałę Rady Miasta Ełku nr XI.124.15 z dnia 27 października
2015 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zwanego „Ełk – Konieczki”, zwanej „Ełk – Bahrkego”, w załączeniu do protokołu.
***
6) Projekt uchwały uchylający uchwałę Rady Miasta Ełku nr IX.77.2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zwanych
„EŁK – ZAMKOWA”, „EŁK – DĄBROWSKIEJ”, „EŁK – GDAŃSKA II”, „EŁK – KILIŃSKIEGO
– TARGOWA”, „EŁK – SKLEJKI”, „EŁK – BARANKI”, 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 i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
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 XXI.219.16 uchylająca uchwałę Rady Miasta Ełku nr IX.77.2011 z dnia 28 czerwca
2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zwanych „EŁK – ZAMKOWA”, „EŁK – DĄBROWSKIEJ”, „EŁK – GDAŃSKA II”, „EŁK –
KILIŃSKIEGO – TARGOWA”, „EŁK – SKLEJKI”, „EŁK – BARANKI”, w załączeniu do
protokołu.
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* * *
7) Projekt uchwały przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska”, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie:
Obszar objęty proponowanym przystąpieniem do opracowania planu miejscowego o
powierzchni ok. 10,23 ha położony jest w sąsiedztwie ulic Garbarskiej, Kolejowej i Krótkiej w Ełku i
obejmuje, oprócz terenów komunikacyjnych, nieruchomości zabudowane o różnym sposobie
użytkowania – występuje tu przede wszystkim zabudowa mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna
oraz handlowo-usługowa.
Celem planu jest uporządkowanie istniejącego zagospodarowania oraz potrzeba ustalenia
przeznaczenia nieruchomości dotychczas niezabudowanych, a w szczególności działki nr 3877/7 o
pow. 0,8356 ha. Nieruchomość ta, stanowiąca własność gminy miasta Ełku, ze względu na dobre
skomunikowanie i dogodne położenie przy obwodnicy miasta jest atrakcyjną lokalizacją inwestycyjną.
Jej duża powierzchnia pozwala na wybudowanie obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2, wymaga to jednak zawarcia stosownych zapisów w planie miejscowym.
Część terenu położonego w obszarze opracowania objęta jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Norwida”, uchwalonym uchwałą nr XXXIV/357/02 Rady
Miasta Ełku z dnia 27 maja 2002 r. ogłoszoną w Dz. Urz. woj. warmińsko - mazurskiego Nr 80, poz.
1184 z dnia 4 lipca 2002 r. i zmienioną uchwałą nr LVIII/526/10 Rady Miasta Ełku z dnia 31 sierpnia
2010 r., ogłoszoną w Dz. Urz. woj. warmińsko - mazurskiego nr 160, poz. 2055 z dnia 13 października
2010 r. W związku z nowym zagospodarowaniem tych terenów (budowa nowego ronda i zjazdów)
nastąpiła potrzeba aktualizacji ustaleń ww. planu, z zachowaniem podstawowych funkcji, określonych
w obowiązującym planie, tj. zieleni i pasa drogowego.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła 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 XXI.220.16 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Garbarska”, w załączeniu do protokołu.
* * *
8) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w załączeniu do
protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił łącznie z projektami uchwał w punktach od
9) do 16) i od 19) do 20). 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:
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
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> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła 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 XXI.221.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
***
9) 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 Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXI.222.16 w ustalenia oprocentowania przy rozłożeniu na raty opłaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, w załączeniu do
protokołu.
* * *
10) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej), 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 Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska poinformowała,
że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
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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 XXI.223.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
***
11) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy (ul. Wojska Polskiego 6), 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 Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” –20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXI.224.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
***
12) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej 27), 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 Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” –20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXI.225.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
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***
13) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy (ul. Wojska Polskiego 57), 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 Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” –20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXI.226.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
***
14) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy (ul. Mickiewicza14), 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 Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” –20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXI.227.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
***
15) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy (ul. Moniuszki), w załączeniu do protokołu.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
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Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” –20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXI.228.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
***
16) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy (ul. Magazynowa), 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 Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” –20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXI.229.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
***
17) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku,
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 Artura Urbańskiego,
 Naczelnika Wydziału PG Martę Herbszt,
uznała za bezzasadną skargę z 20 lipca 2016 r., dotyczącą przymusowej dzierżawy
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ełku jako działka nr 341/14,
stanowiąca własność Gminy Miasta Ełk z przeznaczeniem pod schody terenowe stanowiące
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wejście do jego budynku, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów miasta Ełku jako działka nr 341/7.
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 komisja wyraziła 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 20 lipca 2016 r., złożoną przez Pana Janusza Szafranowskiego,
dotyczącą przymusowej dzierżawy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Ełku jako
działka nr 341/14, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk z przeznaczeniem pod schody terenowe
stanowiące wejście do jego budynku, zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów miasta Ełku jako działka nr 341/7.
§ 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 XXI.230.16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku,
w załączeniu do protokołu.
***
18) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/05 Rady Miasta Ełku z dnia 4 lutego
2005r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „Straż Miejska” i umiejscowieniu
Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Ełku oraz nadaniu regulaminu straży,
w załączeniu do protokołu.
Uzasadnienie podjęcia uchwały:
Straż Miejska w Ełku jest samorządową umundurowaną formacją umiejscowioną
w strukturze Urzędu Miasta Ełku na prawach wydziału.
Szczegółową strukturę organizacyjną Straży Miejskiej oraz jej umiejscowienie w strukturze
Urzędu określono w Regulaminie Straży Miejskiej w Ełku, stanowiącym załącznik do uchwały nr
XXIX/258/05 Rady Miasta Ełku z dnia 4 lutego 2005 r.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 706 z późn. zm.) rada gminy może postanowić o umiejscowieniu straży w strukturze urzędu
gminy. W takim przypadku szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży
nadawany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta).
Uchwała nie zmienia dotychczasowych zasad funkcjonowania Straży. Konieczność podjęcia
przedmiotowej uchwały wynika ze zmiany treści cyt. wyżej art. 6 ust. 2 ustawy o strażach gminnych,
który to wskazuje prezydenta jako organ właściwy do nadania regulaminu straży.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
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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 XXI.231.16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/258/05 Rady Miasta Ełku z dnia
4 lutego 2005r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie „Straż Miejska” i umiejscowieniu
Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miasta Ełku oraz nadaniu regulaminu straży,
w załączeniu do protokołu.
***
19) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy (ul. Armii Krajowej), 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 Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” –20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXI.232.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
***
20) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy (ul. Mickiewicza), 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 Jan Stradczuk poinformował, że komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej 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 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 XXI.233.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku za lata 2014-2015.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że przedmiotowy raport był
przedmiotem obrad w poszczególnych komisjach.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja zapoznała się z raportem.

Nie podjęto dyskusji.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu i brakiem zastrzeżeń do przedstawionego
raportu Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do wiadomości
raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku za lata 2014-2015, który jest
załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 7. Interpelacje i zapytanie radnych.
Radny Michał Tyszkiewicz zwrócił się z następującymi pytaniami:
1) Na jakim etapie są plany modernizacji Szkoły Artystycznej w Ełku?
2) Czy rozważano usamodzielnienie się jako odrębnej jednostki Szkoły Artystycznej w Ełku?
Radny Wojciech Kwiatkowski, cytuję:
„Panie Prezydencie! Dziękuję za konsekwentne działania na rzecz usunięcia zbędnego znaku Stop
zlikwidowanego w ostatnim czasie z przejazdu kolejowego w Kalinowie. Nowe oznakowanie pozwoli
utrzymać płynny ruch kołowy na tym odcinku drogi, mniejsze zużycie paliwa pojazdów jak również
czystsze powietrze w tej okolicy. Co prawda trwało to dosyć długo bo aż osiem lat, ale jestem
wdzięczny za skuteczne działanie.
Dziękuję także za spowodowanie zainstalowania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Olsztynie stacji monitoringu powietrza przy stadionie miejskim w Ełku. Pozwoli ona
stwierdzić rzeczywisty stan powietrza którym oddychamy. Będzie ona rejestrować stężenia :SO2, NO,
NO2, NOx, CO, O3 i pyłu PM1, a także warunki meteorologiczne. Stacja ta pozwoli nam określić
zanieczyszczenie powietrza pod kątem przyszłych inwestycji, które je wyeliminują.
W związku z tym, że w Województwie Warmińsko-Mazurskim mamy cztery punkty badania stężenia
benzo(a)pirenów i w każdym z nich stwierdza się przekroczenia norm tego zanieczyszczenia
a w najbliższym punkcie pomiaru w Nidzicy jest to 4 krotne przekroczenie wnioskuję aby w naszej
stacji pomiarowej mogło być możliwe jego badanie.
Wnioskuję także, aby miasto Ełk począwszy od przyszłego roku przeznaczało z własnych
środków co najmniej 100 tysięcy zł. na dotację na modernizację systemów grzewczych lokali
i budynków oprócz środków od planowanych wpływów za korzystanie ze środowiska otrzymanych z
Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.”
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz odpowiadając radnym poinformował:
 Szkoła Artystyczna jako samodzielna jednostka na chwilę obecną nie będzie funkcjonować,
ponieważ w budynku umiejscowiony jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, a Szkoła
Artystyczna pozostanie w strukturach Ełckiego Centrum Kultury.
 Projekt związany z rozbudową Szkoły Artystycznej jest objęty koncepcją, która będzie
prezentowana radnym. Jest rozważana rozbudowa placówki z uwzględnieniem sali
koncertowej, lecz jest to uzależnione od pozyskania środków finansowych.
 Wystąpimy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie o rozszerzenie
badań.
 W miarę możliwości finansowych będziemy zwiększali środki na modernizację systemów
grzewczych lokali i budynków.
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Pkt 8. Oświadczenia i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz w imieniu komisji wyraził
uznanie dla naczelnika Wydziału PG odnośnie przygotowania uzasadnienia na piśmie do skarg, które
komisja rozpatruje.
Radny Andrzej Surynt w imieniu swoim oraz mieszkańców ulicy Kochanowskiego
podziękował za roboty wykonane na tej ulicy.
Pkt 9. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zakończył
sesję wypowiadając formułę: „Zamykam XXI zwyczajną sesji Rady Miasta.”
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski

18

