Protokół nr XXII.16
z obrad XXII zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 13 września 2016 roku
w godzinach 1100 - 1138 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 22 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XXII sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XXII zwyczajną sesję Rady Miasta Ełku”. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczy 22 radnych, co wobec ustawowego
składu rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Prezydenta Miasta Tomasza
Andrukiewicza, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego, Sekretarza Miasta
Marcina Radziłowicza, Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla, Halinę Bender Prezesa Zespołu
Inwestycji, naczelników wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich zebranych.
Radni chwilą ciszy uczcili pamięć ś. p. radnej Doroty Kruszewskiej.
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 XXI.16 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski na wniosek Prezydenta Miasta Ełku
wystąpił o:
 zmianę nazwy uchwały w punkcie 5)8, a mianowicie o podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Osiedle
Grunwaldzkie 2”, a nie „Ełk – Zawiszy”,
 uzupełnienie porządku obrad w punkcie 5 o podpunkt 10) z tematem podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Wędrowna Akademia Kultury” w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” w latach 2016-2018.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do propozycji porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek, uzupełniony o ww. tematy: 22 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 XXI.16 z sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,

1

3) 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) 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) zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat
przy sprzedaży nieruchomości komunalnych,
6) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
7) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zwanego „Ełk – Sikorskiego, Witosa”,
8) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zwanego „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2”,
9) nadania imion drzewom – pomnikom przyrody,
10) przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Wędrowna Akademia Kultury” w ramach Programu
Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” w latach 2016-2018.

6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2016 roku.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Oświadczenia i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 29 sierpnia 2016 r.
do dnia 9 września 2016 r., w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w uzupełnieniu informacji, którą radni otrzymali na
piśmie przedstawił działania jakie były dokonywane w ostatnim okresie międzysesyjnym, między
innymi poinformował:
 Rozpoczął się nowy roku szkolnego 2016/2017. Łącznie 8 tys. uczniów podjęło naukę
w przedszkolach i szkołach, w tym:
- 7600 uczniów w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto Ełk.
- 500 uczniów w niepublicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych w Ełku, dla których
organami prowadzącymi są inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.
W stosunku do ubiegłego roku szkolnego zwiększyła się liczba oddziałów w przedszkolach, tj. o 8
oddziałów:
„Perełka” + 2 oddziały,
„Ekoludki” + 4 oddziały,
„Bajka”
+ 2 oddziały.
Ponadto rozpocznie funkcjonowanie kolejny 5-ty (nowy) oddział żłobkowy w budynku żłobka przy
ul. Pięknej 20 („Ekoludki”).
Z dniem 1 września 2016 r. – Zespół Szkół Samorządowych w Ełku przy ul. Suwalskiej 15 z nową
nazwą: Zespół Szkół Sportowych.
Z dniem 1 września 2016 r. - segment C w budynku przy ul. Kilińskiego 48 – przekazano na potrzeby
Miejskiego Przedszkola i Żłobka „Ekoludki” – edukacja przedszkolna.
 W ramach Inicjatywy Lokalnej Mieszkańców osiedla Jeziorna w Ełku:
 powstanie nowa siłownia plenerowa przy Oratorium św. Jana Bosko w Ełku, ul. Jana
Pawła II 6. Rozstrzygnięto przetarg - dostawą i montażem urządzeń zajmie się firma NOBAexim Bartłomiej Norkowski z Kawęczyna. Łączny koszt zakupu i montażu urządzeń to
27 442,53 zł (pokrywa miasto). Wkład wnioskodawcy to m.in.: wykonanie projektu,
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uporządkowanie terenu czy przygotowanie nawierzchni. Planowany termin zakończenia prac 30 września 2016 r.
 zostaną zamontowane nowe urządzenia na placu zabaw w okolicy przedszkola „U Lolka” przy
ul. Jana Pawła II 23. Rozstrzygnięto przetarg. Wykonawcą jest firma „Garden” Daniel Gacek
z Pakości. Łączny koszt zakupu i montażu zabawek to 34 194 zł (pokrywa miasto). Wkład
wnioskodawcy to m.in.: wykonanie projektu, uporządkowanie terenu, nawiezienie ziemi,
ogrodzenie placu zabaw czy montaż kamery. Planowany termin zakończenia prac 31 sierpnia 2016 r.
 Zakończył się II etap tegorocznej odnowy oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg
na terenie Ełku. W ramach zadania wykonano odnowę oznakowania cienkowarstwowego
z odblaskiem na wybranych przejściach dla pieszych (głównie w obrębie szkół):
2
 przejścia dla pieszych - 4000 m ,
2
 linie ciągłe i przerywane - 880 m .

4 września w ogrodzie za Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbył się „Fiesta Kartofella",
czyli festiwal kartofla, a także konkurs kulinarny w dwóch kategoriach, dania z ziemniaka
i potrawa na słodko. W tym roku gościem festiwalu był Thierry Ayel Francuski Szef Kuchni
i Mistrz Cukiernictwa. Doświadczenie zdobywał w restauracjach we Francji i Szwajcarii, od
10 lat związany na stałe w Polską. Prowadzi kursy i szkolenia kulinarne dla profesjonalistów
i amatorów. Wielokrotnie zasiadał w jury konkursów kulinarnych i cukierniczych o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym.
 4 września w parku przy ul. Słowackiego odbył się piknik rodzinny. Projekt „Urodziny
Słowackiego” jest współfinansowany z budżetu miasta Ełku w ramach Miejskiego Programu
Regrantingowego „Ełk, Tu działam” jako jedno z działań Ełckiego Centrum Obywatelskiego
prowadzonego przez Stowarzyszenie Adelfi.
 Zakończyła się budowa trzech boisk wielofunkcyjnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3
w Ełku, przy ul. Grodzieńskiej 1.
 Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium za aktywność społeczną i wyniki
w nauce – na okres stypendialny od 1 września do 31 grudnia 2016 r., który obejmuje osiągnięcia
ucznia za poprzedni rok szkolny. Od 1 sierpnia 2016 r. obowiązuje nowy regulamin przyznawania
stypendiów dla uczniów uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miasto Ełk. Zmiana polega na zniesieniu kryterium dochodowego przy ubieganiu się o
stypendium oraz zwiększeniu liczby punktów uczniom, którzy uzyskują średnią ocen 6,0 (z 30
punktów na 45).
 Od 5 września 2016 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, po trzytygodniowej przerwie
technicznej, zaprasza do korzystania z Parku Wodnego.
 10 września w Ełckim Centrum Kultury odbyło się "Regionalne Święto Miodu".
 Po dwuletniej przerwie do Ełku wrócił Triathlon. 11 września 2016 r. odbył się Volvo Triathlon
Ełk. Zawody zostały rozegrane na pięciu dystansach, trzech indywidualnych i dwóch
drużynowych. Wydarzenie było realizowane w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu
"Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+".
 Zestawienie postępowań realizowanych od 30 sierpnia 2016 r., na które zawarto umowę:
- Budowa ogrodzenia w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców pt. "Nowa Sportowa",
- Przebudowa ulicy Słonecznej w Ełku ,
- Projekt budowy odcinka ulicy Strefowej w Ełku,
- Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy Oratorium św. Jana Bosko w Ełku,
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 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 kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi na terenie po byłym
Lenpolu w Ełku,
- Projekt budynku socjalnego przy ul. Kolejowej w Ełku,
- Budowa ulicy Jesiennej i Letniej w Ełku,
 Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
- Zakup energii elektrycznej dla placówek i instytucji Gminy Miasta Ełk, Powiatu Ełckiego, MZK
sp. z o. o. w Ełku oraz 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią na 2017 r. i 2018 r.,
- Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 29 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 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 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.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Sportu i Rekreacji komisje wydały pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXII.234.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2016– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do protokołu.
Zaproponowane zmiany do budżetu 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:
> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Oświaty i Kultury komisje wydały pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXII.235.16 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
3) 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, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie podjęcia uchwały:
„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
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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 WarmińskoMazurskiego 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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju - komisje wyraziły
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXII.236.16 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, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) 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, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie podjęcia uchwały:
„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
6

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.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju - komisje wyraziły
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXII.237.16 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, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie podjęcia uchwały:
Uchwałą Nr IX.95.15 Rady Miasta Ełku z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych, zostało objętych 17 nieruchomości.
W terminie do dnia 25 sierpnia 2016 r. (termin obowiązywania bonifikaty) zostało zawartych 9 umów
sprzedaży.
Właściciele nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów nr 36, 14/14, wystąpili z prośbą
o przedłużenie terminu obowiązywania bonifikaty. Prośby swe uzasadniają tym, iż część
współwłaścicieli nieruchomości przybywa za granicą kraju, natomiast właściciel posesji nr 36 poniósł
koszty związane z jej zakupem i potrzebuje czasu na zgromadzenie środków finansowych na zakup
nieruchomości od Gminy Miasta Ełk oznaczonej nr 29/8.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju - komisje wyraziły
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
7

Uchwała Nr XXII.238.16 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta dotyczącej wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikat przy sprzedaży nieruchomości komunalnych, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na
rzecz najemcy, 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 na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju - komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXII.239.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz
najemcy, w załączeniu do protokołu.
* * *
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Witosa”, w załączeniu do
7)

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 na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju - komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie zgłosili formalnych zastrzeżeń do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXII.241.16 w przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk – Sikorskiego, Witosa”, w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2”, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
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Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju - komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXII.240.16 w ustalenia przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2”, w załączeniu do
protokołu.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie nadania imion drzewom – pomnikom przyrody, w załączeniu do
protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie podjęcia uchwały:

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.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju - komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
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Uchwała Nr XXII.242.16 w sprawie nadania imion drzewom – pomnikom przyrody, w załączeniu do
protokołu.
***
10) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Wędrowna Akademia
Kultury” w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” w latach 20162018, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

> Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Sportu i Rekreacji komisje wydały pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju komisje wyraziły
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” –22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXII.243.16 w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. „Wędrowna Akademia
Kultury” w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura” w latach 20162018, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Ełku, w tym
o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku.
Szczegółowa informacja – Zarządzenie nr 753/2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia
26 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej miasta Ełku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku,
w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Oświaty i Kultury komisje wydały pozytywną opinię.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju komisje wyraziły
pozytywną opinię.
Radni nie podjęli dyskusji i nie wnieśli zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie informacji zawartej w Zarządzeniu
nr 753/2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2016 r.
Pkt 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze 2016 roku.
Szczegółowa informacja – Zarządzenie nr 754/2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia
2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełk za I półrocze
2016 roku, w załączeniu do protokołu.
Przedłożone sprawozdanie szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni nie
zgłosili zastrzeżeń.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że na wspólnym
posiedzeniu z Komisją Oświaty i Kultury komisje wydały pozytywną opinię.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetową i Rozwoju komisje wyraziły
pozytywną opinię.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie informacji zawartej w Zarządzeniu
nr 754/2016 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 26 sierpnia 2016 r.
Pkt 8. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 9. Oświadczenia i wolne wnioski.
Przewodniczący Klubu Radnych ,,Dobro Wspólne" Bogusław Wisowaty w imieniu klubu
oraz całej rady podziękował Prezydentowi Miasta Ełku Tomaszowi Andrukiewiczowi za opiekę nad
rodziną ś. p. Doroty Kruszewskiej oraz za udzieloną pomoc w zorganizowaniu pogrzebu.
Radny Wojciech Kwiatkowski podziękował za wykonanie i rozwieszenie mapek z trasami
przejazdów autobusów MZK.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski odczytał podziękowanie od Dariusza
i Dawida Kruszewskich oraz Zofii i Antoniego Kozikowskich, cytuję: „Pragniemy wyrazić serdeczne
podziękowanie, wdzięczność i szacunek za wsparcie w trudnych chwilach pożegnania Dorotki
słowami otuchy, serdeczności i modlitwy.”
Pkt 10. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zakończył
sesję wypowiadając formułę: „Zamykam XXII zwyczajną sesji Rady Miasta.”
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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