Protokół nr 23.16
ze wspólnego posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady
Miasta Ełku oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 12 września 2016 roku w godzinach 1000 – 1215
Obrady obu Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego
i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Mienia Komunalnego i Porządku
Publicznego Rady Miasta Ełku w/g załączonej listy obecności; na 16 członków Komisji
w posiedzeniu uczestniczyło 15 oraz członkowie Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta
Ełku w/g załączonej listy obecności; na 13 członków Komisji w posiedzeniu
uczestniczyło 12. W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu obu Komisji nie uczestniczyli radni: Ireneusz Dzienisiewicz i Andrzej Surynt.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
 Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
 Przedstawiciel Straży Miejskiej – Franciszek Nietupski,
 Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski po stwierdzeniu quorum pozwalającego na podejmowanie prawomocnych
decyzji o godzinie 10.00 otworzył posiedzenie Komisji witając członków obu Komisji oraz
gości.
Następnie zapytał o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia informując, że
w punkcie 8 podpunkt 4 zmianie ulega tytuł projektu uchwały: w sprawie zmiany uchwały
Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii
Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na
środowisko
Obie Komisje w obecności 11 radnych; głosując – 11 „za”, jednogłośnie przyjęły poprawiony
porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych,
w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach i perspektywach
pozyskania środków zewnętrznych.
4. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2016 roku.
6. Remonty i utrzymanie dróg i oświetlenia.
7. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej.
8. 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) w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko,
4) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025”
wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko,
5) w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych,
6) w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz
najemcy,
7) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Witosa”,
8) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk – Zawiszy”.
9) w sprawie nadania imion drzewom – pomnikom przyrody,
10) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 13 września 2016 r.
i dotyczących prac Komisji.
9. Dyskusja na temat priorytetów budżetu na rok 2017.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt.2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółu z poprzedniego posiedzenia
Komisji, zarówno Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego jak i Komisji
Budżetowej i Rozwoju.
Członkowie Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego nie zgłosili uwag
i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli protokół Nr 21.16 z dnia 26 sierpnia 2016 roku
z ostatniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji Budżetowej i Rozwoju nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez
aklamację przyjęli protokół Nr 22.16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku z ostatniego posiedzenia
Komisji.
Pkt.3 Informacja nt. wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł
zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach
i perspektywach pozyskania środków zewnętrznych.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła informację nt.
wykorzystania środków finansowych otrzymanych ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy
Unii Europejskiej oraz przygotowywanych projektach i perspektywach pozyskania środków
zewnętrznych – w załączeniu do protokółu. Część projektów planowanych do złożenia nie
jest wpisana do budżetu miasta.
Wywiązała się dyskusja.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski zwrócił uwagę, że są tutaj zadania, gdzie brak jest danych finansowych np.
przebudowa ulicy Wojska Polskiego, ścieżka wzdłuż rzeki Ełk. Będą to kosztowne zadania.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – jeśli chodzi o ulicę Wojska
Polskiego jest szereg ograniczeń. Obecnie jest wykonywana 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. Aktualizowany jest również
kosztorys. Przygotowywany jest wniosek w zakresie transportu publicznego do Programu
Infrastruktura i Środowisko na część ul. Wojska Polskiego obejmującą również przebudowę
skrzyżowania z ulicami: Armii Krajowej, Zamkową. Warunki są cały czas negocjowane. W
grudniu powinno być wiadomo, jakie będą warunki konkursowe. Wtedy określona zostanie
wielkość projektu, który będzie złożony. W tym roku nie zdążymy już złożyć wniosku, jeśli
chodzi o przebudowę ul. Wojska Polskiego w ramach Narodowego programu przebudowy
dróg lokalnych tzw „schetynówek”.

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski – temat budownictwa socjalnego, czy będą środki zewnętrzne na ten cel?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – ogłoszony jest przetarg
na dokumentację, jeśli chodzi o budynek przy ul. Kolejowej. Mamy otrzymać dotację do 30%
z Banku Gospodarki Krajowej.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – po dyskusji, jaka się odbyła na posiedzeniu
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej skłaniamy się do propozycji zakupu
kontenerów mieszkalnych.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski – czy radny mogliby zapoznać się z projektem przebudowy ulicy Wojska
Polskiego? Trzeba przejrzeć ten projekt bardzo dokładnie i jeśli będzie taka potrzeba już
w tym momencie zgłosić poprawki. Teraz można to zrobić, potem może już być za późno.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender powiedziała, że wpierw projekt musi
zostać zaopiniowany przez Zespół Opiniowania Projektów Inwestycyjnych. W tej chwili
projekt jest jeszcze u projektanta.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – wpierw Zespół Opiniowania Projektów
Inwestycyjnych, który naniesie swoje uwagi a później przedłożymy projekt radnym wraz
z uwagami zgłoszonymi przez ZOPI. Chcemy mieć projekt, który będzie uwzględniał
wszelkie problemy komunikacyjne w tej części miasta. Chcemy, by tutaj wypowiedziały się
wszystkie gremia. Projektanta zaprosimy również na posiedzenie Komisji.
Pkt.4 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił informację o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze
2016 roku. W I półroczu plan dochodów budżetowych zwiększył się o 28.262.002 zł
i wyniósł 216.592.767 zł, wykonanie 108.923.491,33 zł, co stanowi 50,29% planu. Plan
dochodów bieżących wzrósł o 26.646.547 zł do kwoty 194.660.125 zł, wykonanie
101.654.268,20 zł, co stanowi 52,22% planu. Plan dochodów majątkowych zwiększył się
o kwotę 615.455 zł i wynosił 21.932.642 zł, wykonanie 7.269.223,13 zł, co stanowi 33,14%
planu.
Plan wydatków budżetowych zwiększył się o 31.691.118 zł i wynosił 222.260.456 zł,
wykonanie 90.317.421,69 zł, co stanowi 40,64% planu. Plan wydatków bieżących wzrósł
o 28.270.674 zł do kwoty 190.670.437 zł, wykonanie 88.728.348,46 zł, co stanowi 46,53%
planu. Plan wydatków majątkowych zwiększył się o kwotę 3.420.444 zł i wyniósł 31.590.019
zł, wykonanie 1.589.073,23 zł, co stanowi 5,03% planu.
W II półroczu 2016 r. planowany jest wykup obligacji na kwotę 4.000.000 zł.
Szczegóły w informacji przekazanej radnym.
Pkt.5 Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2016 roku.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił informację o przebiegu wykonania budżetu
miasta Ełk za I półrocze 2016 roku. Budżet miasta za I półrocze 2016 roku zamknął się
nadwyżką w wysokości 18.606.069,64 zł. Zrealizowano dochody budżetowe w wysokości
108.923.491,33 zł, (50,29% planu), w tym bieżące 101.654.268,20 zł (52,22% planu)
i majątkowe 7.269.23,13 zł (33,14% planu). Wykonane wydatki wyniosły 90.317.421,69 zł
(40,64% planu), w tym bieżące 88.728.348,46 zł (46,53% planu), majątkowe 1.589.073,23 zł
(5,03% planu). Należności miasta wyniosły 48,6 mln zł.
Szczegóły w informacji przekazanej radnym.
Pkt.6 Remonty i utrzymanie dróg i oświetlenia.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk szczegółowo omówił
przedłożoną radnym informację – informacja w załączeniu do protokółu.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski zwrócił uwagę, by pisząc informację o tym, co już zostało wykonanie używać
czasu przeszłego.

Radny Nikodem Kemicer na wstępie podziękował za oznakowanie poziome parkingów
przy ul. Jana Pawła II i zgłosił, by rozważyć wykonanie oznakowania poziomego parkingów
w całym mieście na terenach komunalnych – zrobić to białą linią zgodnie z przepisami (poza
drogami krajowymi i w strefie zamieszkania).
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski powiedział, że chciałby podziękować za to, że udało się przekazać prowadzenie
bieżącego utrzymania i remontów oświetlenia ulicznego nowemu wykonawcy. Na pewno
będą tutaj oszczędności.
Radny Krzysztof Wiloch powiedział, że przypomina o konieczności wykonania
oświetlenia kompleksu garaży przy ul. Gizewiusza. Trzeba tam zrobić „kawałek” projektu
i wykonać oświetlenie.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – jest to w obszarze naszych zainteresowań i te
dwa główne ciągi będziemy chcieli oświetlić latarniami.
Obie Komisje zapoznały się z informacją dotyczącą remontów, utrzymania dróg i oświetlenia
w 2016 roku.
Pkt.7 Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście, działalność Straży Miejskiej.
Strażnik Franciszek Nietupski omówił informację na temat stanu bezpieczeństwa
w mieście oraz działalności Straży Miejskiej w Ełku – informacja w załączeniu do protokółu.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, że chciałby podziękować za tak aktywne działanie
Straży Miejskiej, chodzi zwłaszcza o interwencje, których by się nie podjęła Policja.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski powiedział, że chciałby uczulić na temat parkujących porzuconych
samochodów na terenie miasta. Ostatni przykład, to parking przy Katedrze, gdzie dwa miejsca
parkingowe są zajmowane przez busa.
Radny Krzysztof Wiloch dodał, że często miejsca parkingowe są zajmowane przez pojazdy
w ogóle nie używane. Czy działanie Straży Miejskiej jest tutaj systemowe i skuteczne?
Strażnik Franciszek Nietupski wyjaśnił procedurę postępowania z takim pojazdem. Policja
lub straż ustala właściciela pojazdu i przesyła mu informację, że ma zająć się samochodem.
Dostaje na to od 3 do 14 dni. Kwestię wraków reguluje art. 50a Prawa o ruchu drogowym:
„Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to,
że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub policję na koszt
właściciela lub posiadacza.” Nie jest to jednak takie proste.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zwrócił się, by przyjrzeć się problemowi
samochodów ciężarowych, dostawczych, z przyczepami parkujących na parkingach dla
samochodów osobowych na terenie całego miasta.
Radna Joanna Porucznik dodała, że chodzi tutaj również m.in. o duże samochody
z naczepami zaparkowane przy ul. Witosa, ul. Grota Roweckiego, przy ul. Słonecznej czy
ul. Kolonia, gdzie są to zwłaszcza parkujące tzw. samochody „komisowe”.
Prośba do Straży Miejskiej o zajęcie się tym tematem.
Obie Komisje zapoznały się z informacją na temat stanu bezpieczeństwa w mieście oraz
działalności Straży Miejskiej w Ełku.
Pkt.8 Opinia Komisji do projektów uchwał.
Przed rozpoczęciem omawiania i opiniowania projektów uchwał obie Komisje, poprzez
aklamację przyjęły, że głosowanie nad opinią do poszczególnych projektów uchwał będzie
odbywać się wspólnie.
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027, który obejmuje zmiany:
I. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2016, 2017 w tym:
1. W roku 2016 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 490 744 zł – dział 600 rozdział
60016 (zmniejszanie dofinansowania z UE na „Przebudowę ul. Suwalskiej i ul. Kolonia”
oraz wprowadzenie do budżetu jednego zadania „Poprawa dostępności transportowej ośrodka

subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy
Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”),
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe w roku 2016 o kwotę 180.062 zł (zmniejszenie
środków z UE oraz własnych na Przebudowę ul. Suwalskiej i ul. Kolonia oraz zwiększenie
na nowe zadanie „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez
przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”
– 771 062 zł, oraz zwiększenie środków na: Przebudowę ul. Jaćwingów – 375 000 zł – dział
600 rozdział 60016, „Budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Towarowej – etap I”. – dział 900
rozdział 90015 – 210 000 zł.
3. Zwiększa się przychody budżetu 2016 o kwotę 310 682 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 6 290 370 zł.
4. W związku z przeniesieniem środków zaplanowanych na Przebudowę ul. Suwalskiej
i ul. Kolonia na zadanie „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk
poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy
Suwalskiej” dokonuje się korekty środków zaplanowanych na rok 2017 – zmniejszenie
wydatków o kwotę 478 275 zł i dochodów o kwotę 378 275 zł, oraz zwiększenia wydatków
na przedsięwzięcie: Przebudowa ul. Jaćwingów – 100 000 zł
II. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie realizacji przedsięwzięć w 2016 r.
i 2017 r.:
Wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia: „Poprawa dostępności transportowej ośrodka
subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy
Kolonia oraz ulicy Suwalskiej” i Przebudowa ul. Jaćwingów oraz przenosi się po korekcie
kwot przedsięwzięcia Przebudowę ul. Suwalskiej i ul. Kolonia jako zadania realizowane
ze środków własnych.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Ełku na 2016 rok. Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół
Inwestycji:
„Przebudowa ulicy Suwalskiej” dział 600, rozdział 60016, § 6059, 6057, 6050
Zmniejszenie wydatków i dochodów w latach 2016 i 2017. Po dokonaniu zmian ogólna
kwota na zadaniu wyniesie 44 671 PLN tj:
2016 rok § 6050 30 000 PLN
2017 rok § 6050 14 671 PLN
2. „Przebudowa ulicy Kolonia” dział 600, rozdział 60016, § 6059, 6057, 6050
Zmniejszenie wydatków i dochodów w latach 2016 i 2017. Po dokonaniu zmian ogólna
kwota na zadaniu wyniesie 114 671 PLN tj:
2016 rok § 6050 100 000 PLN
2017 rok § 6050
14 671 PLN
3. „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez
przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy
Suwalskiej” dział 600, rozdział 60016, § 6059, 6057, 6050
W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych wprowadzenie
do planu inwestycji wieloletnich nowego zadania pn. „Poprawa dostępności
transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się
z siecią TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz Ulicy Suwalskiej”. Zadanie przewidziane
do realizacji w cyklu dwuletnim. Ogólna wartość projektu 19 391 320 PLN, w tym
dofinansowanie 13 550 981 PLN.
rok 2016 kwota 10 098 938 PLN, w tym:
§ 6057 7 069 256 PLN
§ 6059 3 029 682 PLN
rok 2017 kwota 9 292 382 PLN, w tym:
§ 6057 6 481 725 PLN
§ 6059 2 777 884 PLN

§ 6050
32 773 PLN
4. „Przebudowa ulicy Jaćwingów” dział 600, rozdział 60016, § 6050
Przeniesienie zadania do planu inwestycji wieloletnich. Zwiększenie wydatków
ze środków własnych w roku 2016 o kwotę 375 000 PLN i 2017 o kwotę 100 000 PLN
z przeznaczeniem na wykonanie zasadniczego odcinka ulicy od ulicy Suwalskiej
w kierunku rzeki.
Brakującą kwotę w roku 2016 w wysokości 94 682 PLN proponuje się pokryć z wolnych
środków.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia
Komunalnego:
Wprowadzenie do budżetu nowego zadania o nazwie: „Budowa linii oświetlenia ulicznego
ul. Towarowej – etap I”. – dział 900 rozdział 90015 (210 000 zł).
Zostanie wykonane oświetlenie ulicy Towarowej od magazynów MURBET, wzdłuż
cmentarza do ul. Strefowej oraz od magazynów MURBET do przejazdu kolei wąskotorowej
(ul. Krzemowa).
Planowane oświetlenie poprawi bezpieczeństwo poruszających się pojazdów oraz pieszych
do SSSE oraz Cmentarza Komunalnego Nr 2.
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki
Społecznej:
Zmniejszeniu wydatków w budżecie miasta w Dziale 851 Rozdziale 85154 § 4170
(wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 5.200 zł i zwiększeniu § 4110 (Składki na
ubezpieczenia społeczne) o kwotę 5.000 zł i zwiększeniu § 4120 - składki na FP o kwotę 200
zł). Przedmiotowa zmiana spowodowana jest utworzeniem pochodnych od wynagrodzenia
osób świadczących usługi w ramach realizacji programu „Daj mi szansę – ja też potrafię” pedagog uliczny oraz osób świadczących usługi w Poradni Rodzinnej w Ełku.
Zmniejszenie wydatków w Dziale 851 Rozdziale 85154 § 4170 nie spowoduje rezygnacji
z realizacji planowanych działań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Straż Miejską:
Zwiększenie środków w Dział 754 Rozdz. 75405 § 6170 związane jest z prośbą Komendanta
Powiatowego Policji dot. udzielenia wsparcia finansowego na zakup samochodu terenowo –
osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Zakup finansowany będzie
przy 50% współfinansowaniu przez samorządy z czego 30 000 zł z budżetu Gminy Ełk,
6 000 zł z budżetu miasta Ełku. Pozostałe 50% czyli 36 000 zł pochodzi z budżetu Komendy
Głównej Policji. Pokrycie wydatku proponuje się z wolnych środków.
V) w zakresie pozostałych zmian:
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 310 682 zł, zwiększa się przychody z tytułu wolnych
środków o kwotę 310 682 zł.
Ponadto wpłynęła jeszcze autopoprawka polegająca na przesunięciu w planie
wydatków finansowych kwoty 20.000 zł pomiędzy paragrafami w rozdziale80195 – pozostała
działalność oświaty, w następującym zakresie:
- zmniejszenie w zadaniu 904002 – dział 801 rozdział 80195 § 4300 kwota 20.000 zł,
- zwiększenie – utworzenie nowego zadania pn.: Wędrowna Akademia Kultury – 904004 –
dział 801, rozdział 80195§ 2800 kwota 20.000 zł. Jest to wkład własny do projektu, w którym
jesteśmy jednym z partnerów.
Przesunięcie kwoty nie spowoduje zwiększenia wydatków bieżących w planie finansowym na
2016 rok.
Wywiązała się dyskusja.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski zwrócił się z pytaniem – kiedy będzie realizowany chodnik i oświetlenie przy
ul. Towarowej?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – będzie to wykonywane
w II etapie.

Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2016-2027.
Następnie członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016
rok wraz autopoprawką.
3) Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dnia 26 kwietnia 2016 r. w
sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą
oddziaływania na środowisko.
„Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” został przyjęty uchwałą XVIII.184.16 Rady
Miasta Ełku z 26 kwietnia 2016 r. W lipcu br. Gmina Miasto Ełk otrzymała z Ministerstwa
Rozwoju dofinansowanie dla projektu „Nowe Śródmieście Ełku – wzór na rewitalizację”.
Jednym z elementów projektu jest ocena programu rewitalizacji, dokonywana przez
Ministerstwo. W opinii Ministerstwa „Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” jest
zgodny z zapisami horyzontalnych „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020” w zakresie cech oraz minimalnej zawartości
(obligatoryjnych elementów) programów rewitalizacji. Niemniej, w trakcie weryfikacji
programu zostały wskazane kwestie wymagające poprawy, aby dokument mógł uzyskać
pozytywną opinię Ministerstwa.
W tym samym okresie ogłoszono nabory wniosków o dofinansowanie projektów w osi
priorytetowej dot. rewitalizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie dla
projektów rewitalizacyjnych jest pozytywna weryfikacja programu rewitalizacji przez
Instytucję Zarządzającą RPO. Termin składania wniosków to 19 września 2016 r. Jednym z
obligatoryjnych dokumentów dołączanych do wniosku jest „Program Rewitalizacji Ełku na
lata 2016-2023”. Uwagi zgłoszone przez Ministerstwo zostały przekazane IZ RPO i niosą
ryzyko wydania negatywnej oceny, a tym samym odrzucenia złożonych wniosków
o dofinansowanie. Konieczne jest więc dokonanie wnioskowanych przez Ministerstwo
Rozwoju modyfikacji programu i uchwalenie dokumentu w terminie umożliwiającym
złożenie wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych.
Zmiany zostały uzgodnione w trybie konsultacji roboczych z Ministerstwem Rozwoju, a
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie stwierdził konieczności
ponownego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z
dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 20162023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
4) Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz
z Prognozą Oddziaływania na środowisko.
„Strategia Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” jest kluczowym
dokumentem z punktu widzenia rozwoju obszaru funkcjonalnego, w skład którego wchodzą
Miasto Ełk i Gmina Ełk (MOF Ełk). Elementem Strategii jest komponent Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Zmiany w Strategii mają charakter techniczny i wynikają z konieczności dostosowania jej
zapisów do „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”, przyjętego Uchwałą
nr XVIII.184.16 Rady Miasta Ełku z dn. 26 kwietnia 2016 r. W obowiązującej wersji Strategii
znajdują się nieaktualne zapisy dot. rewitalizacji (w tym m.in. w zakresie obszaru
rewitalizacji), wprowadzone do dokumentu jeszcze na etapie opracowywania programu
rewitalizacji. Ponadto proponuje się dokonanie korekty w rozdziale „Monitoring i aktualizacja
Strategii”, polegającej na usunięciu zapisu mówiącego o tym, że aktualizacji Strategii należy
dokonywać przynajmniej raz do roku. Aktualizacja będzie prowadzona w zależności od
potrzeb zgłaszanych przez Komitet Sterujący. Taki zapis zapewni większą elastyczność
i umożliwi wprowadzanie zmian, gdy pojawią się ku temu odpowiednie przesłanki.
Szczegółowy opis modyfikacji Strategii jest załącznikiem do niniejszego pisma.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie stwierdził konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zmian. Decyzja
o odstąpieniu od procedury sooś została podana do publicznej wiadomości na okres 14 dni.
15 czerwca 2016 r. projekt Strategii został zatwierdzony przez Komitet Sterujący Związku
ZIT MOF Ełk.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku
z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego
Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko.
5) Naczelnik Wydziału
Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami Marta Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady
Miasta dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości
komunalnych. W termin ie do dnia 25 sierpnia 2016 roku zostało zawartych 9 umów
sprzedaży. Właściciele nieruchomości wystąpili z prośbą o przedłużenie terminu
obowiązywania bonifikaty. Szczegóły w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej wyrażenia
zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych.
6) Naczelnik Wydziału
Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami Marta Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia
oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
W dniu 31.08.2016 r. najemcy lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy
ul. A. Mickiewicza w Ełku, wystąpili z wnioskiem o rozłożenie na raty części ceny sprzedaży
lokalu.
Proponuje się, aby niespłacona część ceny lokalu podlegała oprocentowaniu przy
zastosowaniu umownej stawki oprocentowania równej dwukrotności odsetek ustawowych w
rozumieniu art. 359 Kodeksu cywilnego, w skali roku. Następne raty roczne wraz z odsetkami
podlegają zapłacie nie później niż przed upływem kolejnych lat, liczonych od daty zawarcia
aktu notarialnego.
Powyższe warunki odpowiadają zasadom dotąd obowiązującym w uchwale Rady Miasta,
zarówno w zakresie okresu płatności raty, jak i wysokości oprocentowania.
W obecnej chwili odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 Kodeksu cywilnego wynoszą
5% w skali roku, a oprocentowanie odpowiadające ich dwukrotności wynosi 10%.

Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami rozłożona na raty
niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej
stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski (obecnie wynosi 1,75 %).
Zgodnie z art. 70 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wojewoda w stosunku do
nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w
stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu
lub województwa, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż określona w ust. 3, stopy
procentowej.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego na rzecz najemcy.
7) Naczelnik Wydziału
Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami Marta Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk –
Sikorskiego, Witosa”.
Podjęcie uchwały podyktowane jest wnioskiem Polskich Kolei Państwowych S. A.
o sporządzenie planu miejscowego na terenie zamkniętym i wprowadzenie możliwości
lokalizacji na nim funkcji usługowej oraz potrzebą uporządkowania istniejącego
zagospodarowania, a także ustalenia przeznaczenia nieruchomości dotychczas
niezabudowanych.
Proponuje się zatem przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Witosa” na obszarze ograniczonym od północy
ul. Witosa i terenami przemysłowymi od zachodu i południa ul. Sikorskiego i terenami
zielonymi, a od wschodu granicami administracyjnymi miasta Ełku. Pozwoli to na znaczne
uproszczenie procedury lokalizowania nowych inwestycji, gdyż w przypadku braku
miejscowego planu decyzje w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje
o warunkach zabudowy na ternach zamkniętych wydaje wojewoda.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski powiedział, że ma pewne obawy jeśli chodzi o opracowanie tego planu. To
chyba niepotrzebne wyprzedzenie. Co z terenami, które mogą być potrzebne w przypadku
realizacji szybkiej kolei Rail Baltica?
Naczelnik Marta Herbszt – miasto tam swoich terenów nie posiada i plan musi być
realizowany w ścisłej współpracy z PKP.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Ełk – Sikorskiego, Witosa”.
8) Naczelnik Wydziału
Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami Marta Herbszt omówiła projekt uchwały .w sprawie przystąpienia do
opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Zawiszy”.
Podjęcie uchwały jest podyktowane wnioskiem o zmianę obowiązującego planu miejscowego
„Ełk – Osiedle Grunwaldzkie” w zakresie dopuszczenia dachów wielospadowych oraz
potrzebą aktualizacji zapisów ww. planu w celu poprawy wykorzystania terenów miejskich
przy planowanej realizacji terenu zieleni.
Proponuje się przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk – Zawiszy” dla obszaru ograniczonego od północy ul. Księcia

Witolda, od wschodu ul. Zamkową, od południa ul. Książąt Mazowieckich i ul. Danusi, a od
zachodu ul. Królowej Jadwigi.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Tomasz Kłoczko zgłosił wniosek, aby teren objęty opracowaniem rozszerzyć o cały
istniejący teren zabudowy jednorodzinnej dla osiedla Grunwaldzkiego.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski – jakie byłyby koszty rozszerzenia opracowania tego planu? Rozważyć
należałoby wniosek radnego.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt – jest to uchwała intencyjna i można te granice opracowania zmienić, zmiana równie
załącznika graficznego. Jeśli chodzi o koszt, jest to większy koszt opracowań geodezyjnych.
Radny Krzysztof Wiloch powiedział, że popiera wniosek i należy go przegłosować.
Członkowie obu Komisję w głosowaniu jawnym; jednomyślnie - 15 głosami „za” przyjęły
wniosek, aby teren objęty opracowaniem rozszerzyć o cały istniejący teren zabudowy
jednorodzinnej – jako projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk –Osiedle Grunwaldzkie 2”.
Następnie członkowie obu Komisji zaopiniowali pozytywnie 15 głosami „za” - jednomyślnie
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk –Osiedle Grunwaldzkie 2”.
9) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie w sprawie
nadania imion drzewom – pomnikom przyrody. Wymienione w projekcie uchwały pomniki
przyrody zostały ustanowione dwoma aktami prawnymi tj. rozporządzeniem Wojewody
Suwalskiego nr 222/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. (Dz.Urz. Woj. Suwalskiego Nr 74, poz. 510) 2 drzewa, oraz uchwałą Nr XXXIV/305/05 Rady Miasta Ełku z dnia 28 czerwca 2005 r. (Dz.
Urz. Woj. Warm.-Mazurskiego Nr 106, poz.1427) - 4 drzewa, bez nadania nazw tym obiektom.
Zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2015 r. poz. 1651 t.j.) ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady
gmin. Uchwała określa m.in. nazwę danego obiektu, jego położenie, sprawującego nadzór.
Zgodnie z art. 44 ust. 3a ww. ustawy, niniejszy projekt uchwały został wysłany do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, celem uzgodnienia. W terminie
1 miesiąca Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nie przedstawił stanowiska,
co zgodnie z art. 3b. ustawy o ochronie przyrody jest uważane za uzgodnienie projektu.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie nadania imion drzewom – pomnikom przyrody.
10) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do realizacji Projektu pn. „Wędrowna Akademia Kultury” w ramach Programu Narodowego
Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” w latach 2016-2018. Celem zadania jest
zainicjowanie procesu tworzenia interdyscyplinarnego systemu edukacji kulturowej na Warmii i
Mazurach. Miedzy innymi działania projektowe oprócz wzmacniania wiedzy, umiejętności i
kompetencji osób zajmujących się edukacją kulturową przyczyniać się będą do powstania sieci
współpracy angażującej szkoły, stowarzyszenia, instytucje kultury i artystyczne. Program
stosować będzie różne formy działania – fora i targi edukacyjne, portal internetowy, warsztaty,
konkursy grantowe. Ważnym elementem projektu będzie diagnozowanie stanu i potencjału
edukacji kulturowej na Warmii i Mazurach oraz ewaluacja prowadzonych w ramach programu
działań. Koordynatorem organizacji projektu jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych
w Olsztynie.
Wydatki na realizacje tego zadania w 2016 roku są ujęte w budżecie miasta. Natomiast w latach

2017 i 2018 skutek planowany skutek finansowy, jako udział własny również po 20 tys zł.
Całkowita wartość projektu to 1.076.500 zł, nasz wkład własny to łącznie 60 tys zł.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Wędrowna Akademia Kultury” w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” w latach 2016-2018.
Pkt.9 Dyskusja na temat priorytetów budżetu na rok 2017.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że powoli przystępujemy do
konstrukcji budżetu miasta na 2017 rok. Jednym z podstawowych założeń będzie
wprowadzenie dyscypliny budżetowej w zakresie wydatków bieżących. Pozostają one na
poziomie tego roku. Zwyżki tylko tam, gdzie będzie taka uzasadniona potrzeba.
Dopiero w tym roku ruszają konkursy na dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego
2014-2020 na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Nagromadzenie wystąpi w latach
2017-2019. Musimy więc zabezpieczyć w budżecie miasta środki finansowe na wkład własny
do tych wniosków.
Jeśli chodzi o reformę oświaty, to nowa sieć szkół, nowe programy. Jaki będzie to miało skutek
finansowy, trudno w tej chwili określić.
Pkt.10 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Nikodem Kemicer przypomniał sprawę potrzeby wykonania chodników
i oświetlenia na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa w Ełku, chodzi
głównie o teren dojścia do funkcjonujących zakładów pracy. Prośba, by podjąć dalsze
rozmowy w tym temacie z władzami SSSE, by wykonane zostało to, co zapisane jest w
umowie.
Radny Nikodem Kemicer podjął następnie temat samochodu służbowego Straży
Miejskiej. Może należałoby nie przekazywać środków finansowych dla Policji, ale odłożyć je
na zakup lepszej marki samochodu dla Straży Miejskiej. Samochód eksploatowany przez
Straż Miejską ulega ciągłym awariom. Ponadto jest wiele uwag co do pracy policjantów
w Ełku.
Strażnik Franciszek Nietupski wyjaśnił, że pojazd użytkowany praktycznie przez
24 godziny na dobę zużywa się znacznie szybciej. Zużyciu uległa część układu
kierowniczego, zostało to naprawione, samochód jest jeszcze na gwarancji.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że Policja to też gwarancja naszego
bezpieczeństwa. Ponadto jest to tylko kwota dokładana, gdyż 50% środków pochodzi z
budżetu Komendy Głównej Policji a 50% dokładane jest przez gminy. Gmina Ełk przeznacza
na ten cel 30.000 zł a budżet miasta Ełku 6.000 zł.
Radny Wojciech Kwiatkowski dodał, że należy również jak najszybciej oczyścić
i udrożnić kanalizację deszczową na terenie Strefy.
Radny Andrzej Koc zaproponował rozważenia zamknięcia dla ruchu kołowego ul. Pułaskiego
w sezonie letnim, po konsultacjach z właścicielami posesji zlokalizowanych wzdłuż tej ulicy,
Radny Robert Klimowicz – prośba o postawienie, o ile będzie to możliwe i skuteczne
lustra naprzeciwko wyjazdu na ul. Witosa pomiędzy blokami 5A i 5. Jest tam wzdłuż bloku
parking, który bardzo utrudnia wyjazd.
Radny Krzysztof Wiloch:
- w przyszłorocznym budżecie zaplanować środki finansowe i wykonać oświetlenie garaży
przy ul. Gizewiusza,
- teren w okolicy ul. Kilińskiego 37 a ul. Kochanowskiego - jest tam kawałek bardzo
zniszczonej nawierzchni betonowej, prośba by mieć to na uwadze przy remontach dróg
i chodników.

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski:
- prośba o przyspieszenie realizacji chodnika i oświetlenia na odcinku ul. Towarowej od
torów kolejowych do nowego cmentarza komunalnego,- Ministerstwo Energii przygotowuje
„Plan rozwoju elektromobilności”. Plan zakłada, że do 2025 r w Polsce ma jeździć około
milion samochodów elektrycznych w tym dużą część z tego mają stanowić autobusy
elektryczne ( niektóre z doładowaniem hybrydowym). Plan ma się składać z trzech faz.
W pierwszej fazie uruchomione zostaną programy pilotażowe dla miast i samorządów przy
współudziale NFOŚ i GW. Proszę o zainteresowanie się tym planem i ewentualnie wzięcie w
nim udziału. Może to będzie przyczynkiem do szybszego powstania u nas stacji ładowania
elektrycznego pojazdów, a może też przestawienia naszych autobusów miejskich na zasilanie
elektryczne.
Radny Dariusz Dracewicz poruszył problem odoru, który jest odczuwany i zgłaszany przez
mieszkańców os. Jeziorna z zakładu Energoutil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zlokalizowanego w lesie przy drodze krajowej nr 65 pomiędzy Ełkiem, a Nową Wsią Ełcką.
Prośba o reakcję w tej sprawie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego
i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski podziękował wszystkim za udział i zamknął
posiedzenie Komisji o godz. 12.15.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący obrad:
Wojciech Kwiatkowski

