Protokół nr 24.16
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 24 października 2016 roku w godzinach 1000 – 1320
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: Tomasz Przekop i Andrzej Koc.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
 Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego – Daniel Kulig,
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
 Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
 Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
 Przedstawiciel Wydziału Edukacji – Bogumiła Ormanowska,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
***

Przed rozpoczęciem posiedzenia Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego Daniel
Kulig oprowadził zainteresowanych członków obu Komisji po obiekcie.
Członkowie Komisji obejrzeli m.in. Laboratorium Mikrobiologiczne zajmujące się badaniem
żywności i środowiska produkcyjnego.
Laboratorium Mikrobiologiczne stara się obecnie o zdobycie akredytacji rządowej
potwierdzającej jakość i kompetencje personelu oraz działalność zgodnie z najwyższymi
standardami.
***

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 Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski zapytał o uwagi do
przekazanego wcześniej porządku posiedzenia informując, że do Komisji wpłynęło pismo
Prezydenta Miasta Ełku o zaopiniowanie wniosku o przydział lokalu socjalnego. Można ten
wniosek zaopiniować w pkt. sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Michał Tyszkiewicz zgłosił wniosek, aby ze względu na deszczową pogodę
zrezygnować z wizyty na obiektach MOSiR i przełożyć ją na następne posiedzenie Komisji.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym” i 0 głosach „przeciw” przyjęli wniosek radnego.
Następnie obie Komisje w obecności 15 radnych; głosując – 15 „za”, jednogłośnie przyjęły
zmieniony porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Przedstawienie bieżących działań oraz planów na przyszłość Parku Naukowo –

Technologicznego w Ełku.
4. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata
2008 - 2018” za rok 2015.
5. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach 2016 r.
6. Informacja z dochodów i wydatków budżetu miasta za okres III kwartałów 2016 r.
7. 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 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.,
4) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.,
5) w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania
psów,
6) w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków
transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
7) w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości
i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji
w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku
leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
8) w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców,
9) w sprawie nadania nazwy rondu,
10) w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2017”,
11) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 października 2016 r.
i dotyczących prac Komisji.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt.2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący obrad 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 22.16 z dnia 12 września 2016 roku
z ostatniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji Budżetowej i Rozwoju nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez
aklamację przyjęli protokół Nr 23.16 z dnia 12 września 2016 roku z ostatniego posiedzenia
Komisji.
Pkt.3 Przedstawienie bieżących działań oraz planów na przyszłość Parku Naukowo –
Technologicznego w Ełku.
Dyrektor Daniel Kulig omówił działalność Parku Naukowo-Technologicznego oraz
najbliższe zamierzenia rozwoju – prezentacja multimedialna.
Część działań, to wydarzenia promujące Park Naukowo-Technologiczny, m.in.:
 Dni Otwarte w PNT (ok. 700 os.),
 II i III edycja „Ełckich Targów Budownictwa i Odnawialnych Źródeł Energii”(ok. 2000
os.),
 „Wariacje z nauką” (ok. 3500 os.),
 II edycja Konkursu „Twój Start-up – Twoja przyszłość”,
 VII Forum Menedżerów (20 osób),
 Wystawa „Nowe Życie - Drugi Wymiar” (500 osób),
 Spotkanie ”Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w Ełku” (30 osób),
 Cykliczne spotkania „przy kawie o prawie”.

W 2015 roku Park Naukowo-Technologiczny w Ełku otrzymał certyfikat jakości
Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.
Bieżąca działalność to przede wszystkim:
 Bieżąca obsługa lokatorów PNT w Ełku,
 Pozyskiwanie nowych inwestorów,
 Współpraca z uczelniami wyższymi,
 Współpraca z innymi parkami,
 Współpraca z SSSE,
 Spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami,
 Spotkanie z wójtami – (wspieranie przedsiębiorców lokalnych za pomocą samorządów).
Przygotowane projekty z UE w 2016 roku:
Platforma startowa „Hub of Talents” (HoT) to wspólny projekt techno-parków
z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, którego liderem jest Białostocki Park
Naukowo-Technologiczny (BPN-T). Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1
PO Polska Wschodnia.
Dzięki współpracy BPN-T, Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Elbląskiego
Parku Technologicznego, Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, Parku Przemysłowego
Łomża Sp. z o.o. oraz Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód w Suwałkach
Sp. z o.o., w Ełku planowane jest powstanie 5 innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up.
Projekt jest obecnie realizowany.
Dyrektor Daniel Kulig omówił następnie plan finansowy, propozycje rozwoju i nowe
firmy, które rozpoczęły działalność na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
Szczegóły w prezentacji multimedialnej.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił się z wnioskiem do Dyrektora o przesłanie tej
prezentacji mailowo wraz z podaniem kosztów działalności Parku NaukowoTechnologicznego.
Dyrektor Daniel Kulig powiedział, że informacja zostanie przesłana.
Radny Nikodem Kemicer poruszył kwestię ulokowania przy Parku NaukowoTechnologicznym stacji ładowania elektrycznego, np. testowanych autobusów z napędem
elektrycznym.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski powiedział, że była złożona propozycja do
Prezydenta Miasta uczestniczenia w takim programie pilotażowym. Zatem do tematu jeszcze
wrócimy.
Pkt.4 Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku
na lata 2008 - 2018” za rok 2015.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił Raport z realizacji „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 - 2018” za rok 2015.
Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/290/08 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata
2008 – 2018”, zmienionej uchwałą Nr XX.181.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012
roku oraz uchwałą Nr VIII.83.15 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Wydział Polityki Społecznej
Urzędu Miasta Ełku dokonał corocznej oceny realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 - 2018” za 2015 r. Podstawą przeprowadzenia oceny
były dane posiadane przez Wydział oraz uzyskane od instytucji i organizacji, realizujących w
naszym mieście, zadania z zakresu polityki społecznej.
Raport ma na celu podsumowanie wskaźników osiągniętych przez poszczególne podmioty
oraz dokonanie podsumowania w zakresie realizacji Strategii na terenie miasta Ełku w 2015 r.
Opracowania dokonano na podstawie analizy dokumentów przedłożonych przez podmioty
realizujące zadania zawarte w Strategii, obserwacji realizowanych w środowisku działań, jak
również informacji uzyskanych od przedstawicieli instytucji oraz osób fizycznych.
Analiza informacji przekazanych przez instytucje i organizacje zaangażowane
w realizację „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 –

2018”, pozwala uznać, że Ełk posiada duży potencjał podmiotów życia społecznego, które w
sposób optymalny wykorzystują własne zasoby, możliwości materialne oraz personalne
niezbędne do rozwiązywania i osiągnięcia założonego celu strategicznego:
„(...) WYTYCZENIE GŁÓWNYCH KIERUNKÓW ZMIERZAJĄCYCH DO POPRAWY
JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIASTA EŁKU”.
Ełk jest miastem, w którym prężnie działają liczne organizacje pozarządowe, m.in.
w obszarze spraw społecznych. O ich dużej aktywności świadczy pozyskiwanie na
prowadzoną działalność środków rządowych oraz pozarządowych. Dlatego też, dla miasta
Ełku, są one strategicznym partnerem w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Miasto posiada również szeroką bazę kulturalno – oświatową, a także rekreacyjno – sportową,
która daje możliwość skutecznego rozwiązywania problemów społecznych.
Na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych instytucji, w ramach określonych
priorytetów można wyciągnąć następujące wnioski:
- Obszar I - Aktywna polityka społeczna wobec grup dotkniętych i zagrożonych
marginalizacją oraz pomoc w ich reintegracji.
Wobec osób zagrożonych marginalizacją podejmowano bardzo liczne i różnorodne działania
w zakresie polityki społecznej. W 2015 r. liczba działań wyniosła 67 jest. Liczba
mieszkańców Ełku objętych pomocą w ramach niniejszego obszaru wyniosła 7 839, natomiast
w roku ubiegłym wynosiła ona 8 398. Cieszy również fakt 10 zaangażowanych partnerów
społecznych w rozwiązywanie problemów osób starszych, niepełnosprawnych i zagrożonych
marginalizacją społeczną. Daje to bardzo pozytywne prognozy na przyszłość, gdyż świadczy
o zwiększeniu świadomości społecznej i kształtowaniu postaw prospołecznych wśród lokalnej
społeczności.
- Obszar II – Ełk miastem bezpiecznym dzięki permanentnej profilaktyce społecznej.
W ramach niniejszego obszaru można zauważyć, iż w mieście podejmowane są liczne
działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa oraz profilaktykę społeczną. Na terenie
miasta funkcjonuje 29 instytucji, które zaangażowane są w działania mające na celu aktywne
i rozwojowe zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży. W 2014 r. uczestniczyło w nich
5 206 dzieci i młodzieży, w roku 2013 – 5 143, zaś w roku 2015 – 6 347. Działania te mają
bardzo duże znaczenie, gdyż poprzez uczestnictwo w nich młodzi ełczanie uczą się
kreatywnego spędzania wolnego czasu oraz rozsądnego gospodarowania nim. Celem
zapobiegania zjawiskom niepożądanym, takim jak alkoholizm, narkomania, przemoc, agresja,
prowadzone były zajęcia adresowane do młodzieży na demonstrowanie postaw agresywnych
patologicznych, mające za zadanie niwelowanie oraz minimalizowanie zjawisk tego typu w
roku 2015 ich liczba wynosiła 25 – to o 3 więcej niż w roku ubiegłym.
- Obszar III – Aktywna polityka zapobiegania i leczenia uzależnień.
W ramach niniejszego obszaru prowadzone były akcje propagujące zdrowy styl życia.
Liczba osób biorących w nich udział w 2015 r. wynosi 6 020. Ze wsparcia skorzystało 1 763
osób. Ponadto w Ełku odbyło się 15 akcji i kampanii na temat kreowania i propagowania
modelu trzeźwego stylu życia. W realizację programów profilaktycznych zaangażowane były
m.in. szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Tematyka realizowanych
programów obejmowała negatywne skutki uzależnień oraz sposoby ich zapobiegania. Istotne
jest również udzielanie wsparcia osobom uzależnionym oraz potrzebującym porady
specjalistów. W 2015 r. liczba osób korzystających ze wsparcia wynosiła 1 768.
- Obszar IV – Ełk miastem szczęśliwego dzieciństwa.
W ramach niniejszego obszaru realizowano działania związane ze wsparciem rodzin.
W roku 2015 ze wsparcia skorzystało 3 126 rodzin i 6 589 osób w tych rodzinach. Podjęto
57 działań mających na celu promocję postaw prorodzinnych i pozytywnego wzorca rodziny,
w tym rodziny wielodzietnej, promowanie różnorodnych form wzajemnej integracji rodziny.
Ponadto zorganizowano szereg imprez o charakterze wspierającym integrację rodziny.
Obszar V - Promocja przedsiębiorczości i ograniczanie skutków bezrobocia.
Bezrobocie jest jednym z najbardziej dotkliwych problemów na płaszczyźnie społeczno –
gospodarczej, dlatego też walka z nim i jego konsekwencjami jest jednym z priorytetów

zawartych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2018”.
W ramach promocji przedsiębiorczości, ze szkoleń i kursów skorzystało 312 osób.
Wysokość środków z Unii Europejskiej, pozyskanych na aktywizację rynku pracy wyniosła
1 565 043,8 zł. Utworzono i wdrożono 13 programów służących aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych oraz 1 program szkoleniowy skierowanych na doskonalenie kadr publicznych
służb zatrudnienia.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę, że należy poprawić nazwę w tabeli na str. 25 –
powinna być nazwa Schronisko Monar-Markot w Ełku.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że w obszarze II należałoby
zwrócić uwagę na wprowadzenie programów prozdrowotnych zachęcających młodzież do
korzystania z dojazdów rowerami. Przed szkołami powinny być zamontowane stojaki na
rowery i należałoby pomyśleć o przeprowadzeniu szkolenia o przepisach ruchu drogowego dot.
ruchu rowerowego przeprowadzonego np. przez Policję lub Straż Miejską.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że będzie aktualizowana Strategia
Rozwoju Sportu i chcemy tutaj włączyć nie tylko montowanie stojaków rowerowych, ale
również organizowanie corocznego dużego pikniku rowerowego w Ełku.
Komisja zapoznała się z omówionym Raportem, nie wniesiono uwag.
Pkt.5 Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach 2016.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt zapoznała zebranych z informacją ze sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach
2016 roku – w załączeniu do protokółu. Wykonanie jest na poziomie 30% planowanych
dochodów z tego tytułu.
Obie Komisje zapoznały się z informacją sprzedaży mienia komunalnego w III kwartałach
2016 roku. Nie wniesiono uwag.
Pkt.6 Informacja z dochodów i wydatków budżetu miasta za okres III kwartałów 2016 r.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił informację o przebiegu wykonania budżetu
miasta Ełku w III kwartałach 2016 roku.
Dochody budżetu miasta za III kwartały 2016 roku wyniosły 164.754.485,35 zł (74,4%
planu). Wykonane wydatki wyniosły 144.358.025,11 zł (63,4% planu).
Szczegóły w informacji przekazanej radnym.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski powiedział, że ma pytanie odnośnie
zlecanego projektu przebudowy ul. Dąbrowskiego – jaki jest kosztorys i kiedy ma nastąpić
realizacja?
Kolejna inwestycja to zagospodarowania turystyczne wzdłuż rzeki Ełk – do jakiego punktu
będzie wykonana ścieżka rowerowa?
Ile mieszkań chcemy uzyskać przy realizacji budynku przy ul. Kolejowej? Czy został już
zasiedlony budynek przy ul. Łukasiewicza?
Odpowiedzi udzieliła Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender:
- planowana ścieżka skład się z II etapów, od mostu przy 108 Szpitalu Wojskowym do Placu
Jana Pawła II i do ul. Żeromskiego. Następnie przeciągnięcie ścieżki do ul. Kościuszki.
Natomiast od ul. Parkowej włączenie do II etapu.
- połączenie do miejsca skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Armii Krajowej w II etapie.
- jeśli chodzi o projekt nie mamy jeszcze kosztorysu, proces projektowania ma zostać
zakończony do końca sierpnia 2017 roku. Czekamy na warunki podane przez PKP przejścia
przez nasyp.
- przy ul. Kolejowej jest ogłoszony przetarg na wykonanie projektu na około 40-50 mieszkań.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk dodał, że budynek przy
ul. Łukasiewicza zmienił status na mieszkania komunalne. Jest on zasiedlony w 50%.
W zamian mamy stworzyć równą ilość mieszkań socjalnych.

Obie Komisje zapoznały się informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Ełku w III
kwartałach 2016 roku.
Pkt.7 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, 2017,2018 w tym:
1. W roku 2016 zmniejsza się dochody o kwotę 729 611 zł, w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 68 718 zł (zwiększenie: wpływów z opłat
uzyskane w Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku – 1 996 zł – dział 730 rozdział
73006, różnych dochodów w Urzędzie Miasta o kwotę 9 520 zł – dział 750 rozdział 75023,
środków z UE na realizację programu „ Szansa dla każdego – SP 7 – 58 960 zł – dział 801
rozdział 80101, wpływ z różnych dochodów MOPS – 11 100 zł – dział 852 rozdział 85219
oraz zmniejszenie: dochodów z UE o kwotę 12 750 zł na realizacje projektu „Wsparcie
funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk” – dział 710 rozdział 71095, dotacji na pomoc
materialna dla uczniów o kwotę 108 zł – dział 854 rozdział 85415),
b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 798 329 zł (zwiększenie: dochodów na
projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk” – dział 710 rozdział 71095
o kwotę 12 750 zł, dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu ratownictwa medycznego o
kwotę 99 000 zł – dział 851 rozdział 85141 oraz zmniejszenie: dochodów z UE na realizację
projektu „Adaptacja
zabytkowego terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby
wzmocnienia potencjału turystycznego Ełku – etap I” – dział 921 rozdział 92118 o kwotę
910 079 zł)
2. W roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę 242 009 zł, w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 560 148 zł (zwiększenie: wydatków na zakup
usług - funkcjonowania komunikacji miejskiej o kwotę 350 000 zł – dział 600 rozdział 60004,
usługi remontowe w gospodarce mieszkaniowej w budynku przy ulicy Maleckich 3 i przy ul.
Grajewskiej 6 – 307 000 zł – dział 700 rozdział 70095, wydatków na oświatę i wychowanie –
dział 801, świetlice szkolne - dział 854 rozdział 85401 oraz na realizację programu „Szansa
dla każdego” w SP 7 - żłobek – dział 853 rozdział 85305 – wydatki bieżące zwiększają się o
kwotę 259 530 zł, wydatki MOPS zwiększają się o kwotę – 11 100 zł – dział 852 rozdział
85219, na gospodarkę odpadami – 770 000 zł – dział 900 rozdział 90002 oraz zmniejszenie:
wydatków w gospodarce gruntami i nieruchomościami o kwotę 29 148 zł – dział 700 rozdział
70095, wydatków bieżących Parku Naukowo – Technologicznym w Ełku – 13 854 zł – dział
730 rozdział 73006, wydatków na projekt „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT
MOF Ełk” – dział 710 rozdział 71095 o kwotę 15 000 zł, wydatków bieżących Urzędu Miasta
– 89 480 zł – dział 750 rozdział 75023, 75095, pomoc społeczną – 990 000 zł – dział 852
rozdział 85214, 85215, 85206, 85295),
b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 802 157 zł (zwiększenie: na projekt
„Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk” – dział 710 rozdział 71095
o kwotę 15 000 zł, na modernizację w budynku przy ul. Grajewskiej 6 – dział 700 rozdział
70095 – 200 000 zł, nabycie gruntów – 29 148 zł. – dział 700 rozdział 70005, zakupy
inwestycyjne MOSiR – 34 000 zł – dział 926 rozdział 92604, zakupy inwestycyjne Parku
Naukowo – Technologicznego – 15 850 zł – dział 730 rozdział 73006, zakupy inwestycyjne
Urzędu miasta – 99 000 zł – dział 750 rozdział 75023, zakup sprzętu dla ratownictwa
medycznego – dział 851 rozdział 85141 – 99 000 zł, na projekt mostu pieszo – rowerowego
na jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów
rowerowych – 25 000 zł - dział 900 rozdział 90095, projekt lodowiska na stadionie MOSiR –
5 000 zł, - dział 926 rozdział 92695, poprawę dostępności transportowej ośrodka
subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16): ulicy
Kolonia oraz ulicy Suwalskiej – 40 000 zł - dział 600 rozdział 60016, budowę linii kablowej z

wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie chodników po robotach budowlanych na
ulicach osiedla Zatorze” – 55 000 zł - dział 900 rozdział 90015 oraz zmniejszenie: na
realizację projektu „Adaptacja zabytkowego terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby
wzmocnienia potencjału turystycznego Ełku – etap I” – dział 921 rozdział 92118 o kwotę
1 070 655 zł, budowę budynku socjalnego przy ulicy Kolejowej – projekt - dział 700 rozdział
70095 – 75 000 zł, zagospodarowanie terenów komunalnych - dział 700, rozdział 70095 –
273 500 zł),
3. Zwiększa się przychody budżetu 2016 o kwotę 487 602 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 6 777 972 zł.
4. W roku 2017 dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2 711 183 zł, natomiast
wydatki majątkowe o kwotę 3 478 942 zł (Adaptacja zabytkowego terenu Ełckiej Kolei
Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Ełku – etap I” – 3 263 942
zł, na projekt mostu pieszo – rowerowego na jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu
Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych – 110 000 zł, projekt lodowiska na
stadionie MOSiR – 30 000 zł, budowę budynku socjalnego przy ulicy Kolejowej – 75 000 zł).
Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 40 862 zł - programu „Szansa dla każdego” w SP 7.
Kwota 808 621 zł zostaje pokryta wolnymi środkami.
4. W roku 2018 dochody majątkowe zmniejszają się o kwot 979 837 zł natomiast
wydatki majątkowe o kwotę 1152 750 zł (Adaptacja zabytkowego terenu Ełckiej Kolei
Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Ełku) natomiast
zwiększają się dochody bieżące o kwotę 14 739 zł i wydatki bieżące o kwotę 11 699 zł
(programu „Szansa dla każdego” w SP 7).
II. W załączniku nr 2 dokonuje się zmian w planie realizacji przedsięwzięć w 2016 r.
2017 r., 2018 r.:
Wprowadza się nowe przedsięwzięcia: „Szansa dla każdego” w SP 7, „Projekt mostu pieszo –
rowerowego na jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść
i dojazdów rowerowych”, „Projekt lodowiska na stadionie MOSiR”, „Poprawa dostępności
transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg łączących się z siecią
TEN-T (DK16): ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej”, Budowa budynku socjalnego przy
ulicy Kolejowej – projekt”.
Dokonuje się korekty w planowanych wydatkach na 2016-2018 projektu „Adaptacja
zabytkowego terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału
turystycznego Ełku – etap I”.
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 wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
1. „Projekt mostu pieszo – rowerowego na jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej
na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych” dział 900 rozdział
90095 § 6050
Wprowadzenie do budżetu Miasta do planu inwestycji wieloletnich nowego zadania
inwestycyjnego i przeznaczenie na ten cel kwoty 135 000 PLN, w tym w 2016 r.
25 000 PLN, w 2017 r. 110 000 PLN.
2. „Projekt lodowiska na stadionie MOSiR” dział 926 rozdział 92695 § 6050
Wprowadzenie do budżetu Miasta do planu inwestycji wieloletnich nowego zadania
inwestycyjnego i przeznaczenie na ten cel kwoty 35 000 PLN, w tym w 2016 r.
5 000 PLN, w 2017 r. 30 000 PLN.
3. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby stołówki z wydawalnią posiłków w Gimnazjum
Nr 2” dział 801 rozdział 80148 § 4270
Przeznaczenie kwoty 8 500 PLN na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji
pomieszczeń na potrzeby stołówki z wydawalnią posiłków.
4. „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 § 6050

Wprowadzenie w 2016 r. paragrafu 6050 i zwiększenie wydatków ze środków własnych
o kwotę 40 000 PLN z przeznaczeniem na wykonanie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej
dla potrzeb Muzeum Historycznego przy Wąskim Torze.
5. „Budowa linii kablowej z wymianą słupów oświetleniowych oraz odtworzenie
chodników po robotach budowlanych na ulicach osiedla Zatorze” dział 900 rozdział
90015 § 6050
Zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 55 000 PLN z przeznaczeniem na
wykonanie według obmiaru zwiększonego zakresu odtworzenia chodników.
6. „Budowa budynku socjalnego przy ulicy Kolejowej – projekt” dział 700 rozdział
70095 § 6050
W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę projektu. Wykonawca nie wniósł
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i w związku z tym odstąpił od zawarcia
umowy. W związku z zaistniałą sytuacją należy powtórzyć postępowanie przetargowe
i biorąc pod uwagę minimalny termin wykonania zamówienia 90 dni niezbędnym jest
przeniesienie zadania do planu inwestycji wieloletnich. Ogólna kwota na opracowanie
dokumentacji projektowej 80 000 PLN, w tym w 2016 r. 5 000 PLN (zmniejszenie wydatków
o 75 000 PLN), w 2017 r. 75 000 PLN.
7. „Zagospodarowanie terenów komunalnych” dział 700, rozdział 70095 § 6050
Zmniejszenie wydatków ze środków własnych o kwotę 273 500 PLN ze względu na
nierozstrzygnięcie konkursów o dofinansowanie projektu i w związku z tym nie podjęcie
realizacji zadania.
Finansowe zwiększenie wydatków w roku 2017 w kwocie 215 000 zł zostanie pokryte
z wolnych środków.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia
Komunalnego:
1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 350 000 zł (dział 600 rozdział 60004 § 4300) w celu
zabezpieczenia do końca br. funkcjonowania komunikacji miejskiej:.
Brakujące środki finansowe wynikają ze:
- spadku wpływu ze sprzedaży biletów o kwotę 230 tys.,
- zwiększenia pracy przewozowej o 19,5 tys. wozokilometrów i wzrostu wydatków o 120 tys.
Zadanie realizowane na zgodnie z § 1 ust. 5 Aneksu Nr 14 z dnia 24 czerwca 2016 r. do Zasad
świadczenia usług lokalnym transportem zbiorowym na terenie miasta i gminy Ełk oraz
gminy Stare Juchy z dnia 2 grudnia 2009 r.
Powyższe wydatki sfinansowane zostaną z wolnych środków lat ubiegłych.
2. Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych z działu 852 rozdział 85215 § 3110
– dodatki mieszkaniowe do działu 700 rozdział 70005: na § 6050 – 200 000 zł i § 4270
200 000 zł.
Przeznaczenie środków:
- wykonanie kanału centralnego ogrzewania, węzła cieplnego i instalacji c. o. w budynku przy
ul. Grajewskiej 6, którego właścicielem jest Gmina miasto Ełk – 200 000 zł,
- remont 20 mieszkań komunalnych, pustostanów – 200 000 zł.
3. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 107 000 zł – dział 700 rozdział 70095 § 4270 w celu
wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych i izolacji ścian piwnic budynku przy ulicy
Maleckich 3.
Wydatek sfinansowany z wolnych środków lat ubiegłych.
4. Zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90002 § 4300 o kwotę 770 000 zł.
Od 01.01.2016 r. w związku z przejściem na rozliczenie w oparciu o ilość przyjętych
odpadów komunalnych do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku,
została zawarta umowa na okres od 01.01.2016 r. do 31.10.2016 r.
Aby umożliwić dalsze finansowanie systemu w miesiącach październik - listopad 2016 r.,
kwotę 770 000 zł na finansowanie zagospodarowania i utylizacji odpadów przez ZUO,
proponuje się zabezpieczyć z wolnych środków (dotyczących środków z gospodarki
odpadami z lat 2013-2015).

III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Polityki Społecznej:
1. W związku z decyzją Nr FK 249/2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia
6 października 2016 r., zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych w dziale 851,
rozdziale 85141§ 6310 o kwotę 99 000 zł. Środki przeznaczone są na zakup sprzętu
medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego szpitala Pro – Medica Sp. z o.o. tj.
urządzenia do kompresji klatki piersiowej LUCAS 2 oraz krzesełka kardiologiczne
STRYKER STAIR PRO 6252 – 3 szt. (dział 851 rozdział 85141 § 6060).
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 590 000 zł w tym z tytułu usług za
pobyt w środowiskowym domu samopomocy, wynagrodzeń osobowych oraz świadczeń
społecznych (dział 852 rozdział 85206, 85295, 85214).
Zwiększa się plan wydatków i dochodów o kwotę 11 100 zł na wynagrodzenia oraz pochodne
od wynagrodzeń celem realizacji porozumienia pomiędzy Starostą Ełckim, a Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotyczącym zatrudnienia 2 osób w ramach robót publicznych
w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Ełku (dział 852 rozdział 85219).
IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Strategii i Rozwoju:
1. Projekt: „Wsparcie funkcjonowania Biura Związku ZIT MOF Ełk” – dział 710 rozdział
71095
Korekta zaplanowanych wydatków na realizację projektu polegająca na przeniesieniu
planowanych wydatków bieżących (z § 4218 i § 4219) na wydatki majątkowe projektu
w łącznej kwocie 15 000 zł na zakupy inwestycyjne tj.: zakup trzech laptopów wraz
z oprogramowaniem.
2. Projekt: „Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" – dział 710 rozdział 71095
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,
konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast”, dotyczący wsparcia jednostek samorządu
terytorialnego w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań
w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich; projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk –
wzór na rewitalizację”.
Korekta budżetowa w zadaniu "Realizacja projektu Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na
rewitalizację" wynika alokacji środków między poszczególnymi paragrafami w związku
z podpisanymi umowami zlecenie i zaangażowaniem specjalisty ds. zamówień publicznych.
Alokacja powstała wskutek przeanalizowania poszczególnych umów zaangażowanych
w projekcie, co skutkuje indywidualnym sposobem ich rozliczenia.
Przeniesienie dotyczą wydatków bieżących i nie powodują zwiększenia czy zmniejszenie
planu projektu.
3. Dochody i wydatki realizowane i nadzorowanie przez Park Naukowo – Technologiczny
w Ełku – dział 730 rozdział 73006
1) Przeniesienia w planie finansowym Parku Naukowo – Technologiczny w Ełku polegające
na: zmniejszeniu planu na paragrafach 4530 - podatek VAT (14 000 zł), 4420 - podróże
służbowe zagraniczne (7 000 zł), 4410 - podróże służbowe krajowe (5 000 zł) i przeznaczenie
zaoszczędzonych kwot na utworzenie paragrafu 4480 - opłatę podatku od nieruchomości,
na opłatę którego posiadamy odroczony termin płatności.
2) Zmniejszeniu planowanych wydatków na paragrafach: 4040 - dodatkowe wynagrodzenie
roczne (6 410 zł), 4170 - umowy cywilnoprawne (8 000 zł), 4210 - zakup materiałów
i wyposażenia (1 440 zł) i przesunięcie na paragraf 6060 - zakupy inwestycyjne (15 850 zł).
Planowana kwota będzie dotyczyła zakupu dwóch urządzeń do laboratorium
mikrobiologicznego, takich jak: piec muflowy - 8 200 zł i cieplarka - 7 650 zł.
Piec muflowy jest niezbędnym urządzeniem podczas wykonywania analiz na zawartość
węglowodanów, błonnika i popiołu w żywności. Piec muflowy pozwala wygrzewać, prażyć,
spalać, spopielać, wypalać oraz spiekać próbki. Urządzenie pozwala osiągnąć temperaturę
do 1300oC. Uzyskanie takiej temperatury bez tego urządzenia jest niemożliwe.
Cieplarka jest niezbędnym elementem w procesie funkcjonowania laboratorium. Różne grupy
drobnoustrojów żyją w różnych temperaturach, np. bakterie E.coli hodowane są

w temperaturze 440C, Salmonella w 30oC, Listeria monocytogenes w 370C, a drożdże
i pleśnie w 250C. Akredytacja wymaga, aby każda grupa bakterii była hodowana w określonej
temperaturze. Obecnie posiadamy dwie cieplarki nastawione na temp. 37 0C oraz 300C.
Brakuje cieplarek o temp. 440C, 250C i 550C.
Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 996 zł w paragrafie 0690 (wpływ z zajęcia
komorniczego kosztów zastępstwa procesowego) i przeznaczenie ich na wydatki w paragrafie
4610 - koszty postepowania sądowego. Dodatkowo przeniesienie kwoty 500 zł z paragrafu
4300 na paragraf 4610.
Projekt: „Platforma startowa Hub of talents” – dział 730 rozdział 73006
W związku z refundacją kosztów udostępnienia powierzchni biurowej dla uczestników
projektu „Platforma startowa Hub of talents” tworzy się paragrafy: 4267 – 1 125 zł, 4269
-225 zł, 4277 - 425 zł, 4279 - 75 zł i przesuwa się kwoty zaplanowane na paragrafach 4307
-1 700 zł i 4309 - 300 zł.
W wyniku innej formy zatrudnienia na umowę cywilnoprawną osoby zaangażowanej
w realizację projektu przenosi się wydatki z paragrafu 4177 - 3 910 zł na paragraf 4117
- 3400 zł i 4127 - 510 zł, z paragrafu 4179 - 690 zł na paragraf 4119 -600 zł i 4129 - 90 zł.
4. Projekt: „Adaptacja zabytkowego terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby
wzmocnienia potencjału turystycznego Ełku – etap I” – dział 921 rozdział 92118
Projekt pn. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby
Muzeum Historycznego w Ełku – etap I, współfinansowany ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2020,
Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.
Zmiany w budżecie polegają na realokacji środków finansowanych przeznaczonych na
realizację zadania pomiędzy poszczególnymi latami. Zmiany wynikają ze zmniejszenia części
pierwotnie zaplanowanych środków finansowych z roku 2016, zwiększeniu wydatków
zaplanowanych na 2017 rok oraz usunięciu wydatków i dochodów zaplanowanych na 2018
rok.
Ponadto zmianie ulega nazwa zadania z „Adaptacja zabytkowego terenu Ełckiej Kolei
Wąskotorowej na potrzeby wzmocnienia potencjału turystycznego Ełku – etap I” na
„Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum
Historycznego w Ełku – etap I” – szczegóły w Załączniku Nr 1 „Karta zadań”.
Całkowita wartość projektu (100%): 5 262 786, 98 zł
Dofinansowanie (83,80 %): 4 412 729, 49 zł
Wkład własny Gminy Miasta Ełk (16,20 %): 853 057,49 zł
Przedmiotem projektu jest:
- adaptacja i unowocześnienie zabytkowego budynku stacji z 1913 r. o wysokim potencjale
turyst., nadanie mu nowych funkcji wraz z zagospodarowaniem terenu otaczającego budynek
i zakupem wyposażenia wpływającego na jego unowocześnienie,
- renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego (parowóz P x 48 - 1752, wagon pocztowy
i węglarka wąskotorowa),
- promocja projektu (artykuły w prasie, tablice inf. i pamiątkowe, broszury inf.).
Realizacja projektu: XII. 2016 r. - XII. 2017 r.
V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji,
Sportu i Kultury:
Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku (dział 926
rozdział 92604 § 6060) w związku z planowanymi wydatkami na zakupy inwestycyjne
jednostki o kwotę 34 000 zł, w tym na:
- pług do odśnieżania górnej płyty Stadionu (7 000 zł),
- kolumny aktywne do sprzętu nagłaśniającego na Stadion i do realizacji imprez (9 000 zł),
- szlifierki do ostrzenia łyżew na lodowisko (5 000 zł),
- urządzenia ręcznego pomiaru czasu za zawody pływackie w Parku Wodnym (5 000 zł),
- 2 rowery na siłownię (8 000 zł).
Źródło finansowania: wolne środki.

VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Gospodarki
Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:
Przeniesienie zaplanowanych wydatków w dziale 700 rozdział 70005 § 4300 do § 6060
– zakupy inwestycyjne j. s. t. w wysokości 29 148 zł.
Przeniesienie związane z koniecznością uzupełnienia środków na § 6060 na wydatki związane
z nabyciem nieruchomości na cele publiczne, tj. zapłatę odszkodowania za przejęte z mocy
prawa grunty zajęte fragmentami pasa drogi publicznej – ul. Kilińskiego, jest to związane ze
zrealizowaniem przez miasto Ełk w sierpniu b. r. niezaplanowanego w wydatkach
inwestycyjnych pierwokupu nieruchomości przy ul. Suwalskiej, na kwotę 320 000 zł.
VII) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Edukacji:
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 58.960 zł z tytułu otrzymania 1 transzy środków
na realizację trzyletniego programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
współfinansowanego z EFS – Projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej” pt. „Szansa dla
każdego” będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 7 w Ełku. Wydatki
współfinansowane z programu w kwocie 21 138 zł zwiększają plan wydatków w rozdziale
80101 w zadaniu Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi. Wolne środki będą
wykorzystane w roku 2017 i 2018.
Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 108 zł z tytułu zmniejszenia dotacji
celowej przeznaczonej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku, -Wyprawka szkolna”.
Na wnioski dyrektorów szkół przenosi się pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatki
w następującym zakresie:
- w Szkole Podstawowej nr 2 zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 166.327 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 3 zwiększenia o kwotę 310.878 zł, zmniejszenia o kwotę
300 878 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 4 zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 88.725 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 5 zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 75.173 zł,
- w Zespole Szkół Sportowych zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 156.400 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 7 zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 133.334 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 9 zwiększenia i zmniejszenia o kwotę 34.335 zł,
- w Gimnazjum nr 1 zwiększa się wydatki o kwotę 33.537 zł,
- w Gimnazjum nr 2 zwiększenia o kwotę 200.100 zł, zmniejszenia o kwotę 32.355 zł,
- w Gimnazjum nr 3 zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000 zł,
- w Miejskim Przedszkolu Perełka zwiększa się plan wydatków o kwotę 172.227 zł,
- w Miejskim Przedszkolu Niezapominajka zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę
84.695 zł,
- w Miejskim Przedszkolu Słoneczna Ósemka zwiększenia i zmniejszenia wydatków o kwotę
39.000 zł,
- w Miejskim Przedszkolu i Żłobku zwiększa się plan wydatków o kwotę 237.480 zł,
- w Miejskim Przedszkolu Bajka zwiększa się plan wydatków o kwotę 175.355 zł,
- w Miejskim Przedszkolu Światełko zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.666 zł,
- w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywcy zwiększa się plan wydatków o kwotę 89.158 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 5 zwiększa się plan wydatków na realizację programu
Bezpieczna+ o kwotę 1.200 zł.
Zwiększa się plan wydatków na pomoc materialną uczniom w rozdziale 85415 o kwotę
15.000 zł na zwiększenie wkładu własnego wymaganego przy tego typu zadaniu
współfinansowanym z dotacji z budżetu państwa
W pozostałej działalności oświaty w rozdziale 80195 przenosi się pomiędzy paragrafami
kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
do szkół zgodnie z zawartymi umowami z opiekunami i rodzicami tych uczniów na zwrot
poniesionych kosztów dowozu.

W pozostałej działalności oświaty w rozdziale 80195 zmniejsza się plan wydatków na zakup
usług remontowych w wysokości 896.863 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków
szkół i przedszkoli wymienionych powyżej.
W zakresie udzielanych dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zwiększenia
o 215.000 zł i zmniejszenia o kwotę 190.000 zł. Zwiększenia są konsekwencją zwiększeń
wydatków w przedszkolach publicznych.
Zwiększenia wydatków w przedszkolach publicznych spowodowane utworzeniem 8. nowych
oddziałów przedszkolnych - 2 w Miejskim Przedszkolu Perełka, 4 w Miejskim Przedszkolu
i Żłobku Ekoludki, 2 w Miejskim Przedszkolu Bajka. Zwiększone wydatki proponuje się
pokryć z pozostałej działalności oświaty z zakupu usług remontowych. Pozostałe
w wysokości 192.178 zł proponuje się pokryć z wolnych środków z lat ubiegłych. Stan
wolnych środków 758232 zł.
W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi
finansowanych w 2016 roku w zakresie:
- w rozdziale 80101 – w Szkole Podstawowej nr 2 - zwiększa się dochody i wydatki o kwotę
5.000 zł,
- w rozdziale 80104 – zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 107.643 zł,
w tym: w Miejskim Przedszkolu i Żłobku Ekoludki o kwotę 63.000 zł, w Miejskim
Przedszkolu Bajka o kwotę 17.235 zł, w Miejskim przedszkolu Światełko o kwotę 14.000 zł,
w Miejskim Przedszkolu Mali Odkrywcy o kwotę 13.408 zł. Zwiększenia planu dochodów
z tytułu różnych wpływów przeznaczone są na wydatki bieżące przedszkoli zgodnie
z tytułami wpłat.
Zwiększone wydatki w wysokości 192 178 zł zostają pokryte z wolnych środków.
VIII) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Organizacyjny:
1) Zwiększeniu kwoty planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4300 - Zakup usług
pozostałych o kwotę 32.920,00 zł, z przeznaczeniem na: przeprowadzenie szkolenia
wdrożeniowego modułów Administrator, Kontrahent, Finanse i księgowość, Budżet oraz
Faktury oprogramowania Puma w 22 jednostkach podległych Miastu Ełk (kwota 23.400 zł)
oraz opłaty czesnego za studia pracowników Urzędu Miasta Ełku refundowanych z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy (kwota 9.520 zł).
2) Zwiększeniu o 3.000 zł kwot planu w paragrafie 3020 (Nagrody i wyd. osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń) oraz o 4.000 zł w § 4280 (Zakup usług zdrowotnych) w celu
pokrycia zwiększonych wydatków w tych paragrafach.
3) Zwiększeniu kwoty planu w § 4700 o kwotę 15.000 zł. W paragrafie tym po zmianie
klasyfikacji od 1 stycznia 2016 r. występują wszystkie koszty związane ze szkoleniem
pracowników Urzędu Miasta, tj. wypłacane na podstawie delegacji służbowej diety, ryczałt za
przejazdy itp.
4) Zwiększeniu o 99.000 zł kwoty planu w § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek samorządu terytorialnego – na zakup urządzenia zabezpieczającego sieci
komputerowej.
Powyższe zmiany nie powodują wzrostu wydatków budżetu Miasta, za wyjątkiem kwoty
9.520 zł opłaty czesnego refundowanej w tej wysokości przez Powiatowy Urząd Pracy.
IX) w zakresie pozostałych zmian:
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 487 602 zł, zwiększa się przychody z tytułu wolnych
środków o kwotę 487 602 zł.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Tomasz Dawidowski zwrócił uwagę na kwotę 770.000 zł na finansowanie
zagospodarowania i utylizacji odpadów przez ZUO, skąd taka duża kwota?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – umowę z ZUO mamy
podpisaną do końca października br. zatem do końca roku zabrakło 2 miesięcy. Mamy zatem
deficyt, który należy uzupełnić. Przygotowujemy również projekt uchwał na kolejną sesję
Rady Miasta, by odpłatnością za wywóz śmieci objąć również posesje nie zamieszkałe.
Chodzi zwłaszcza o sklepy i inne funkcjonujące podmioty w mieście.

Radny Krzysztof Wiloch zwrócił uwagę, że należałoby poznać strukturę kosztów
w gospodarce odpadami. Prośba, by radnym przedłożyć następujące dane:
1) koszty zagospodarowania odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów
w Siedliskach,
2) koszty przewozu odpadów,
3) koszty obsługi administracyjnej.
Pozwoli to radnym na zapoznanie się z tym tematem i podjęcie stosownych decyzji, jeśli
chodzi o opłaty, gdyż zmianie uległ sposób rozliczania kosztów. Jest on rozliczany w oparciu
o ilość przyjętych odpadów komunalnych do ZUO. Jest tendencja wzrostowa, jeśli chodzi
o ilości odpadów przywożonych do Zakładu w Siedliskach.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, że ma zapytanie - czy Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych mogłoby poprowadzić skup surowców wtórnych, ze szczególnym naciskiem na
odzysk makulatury, folii, plastików? Można by zrobić kilka takich punktów zbiórki
makulatury. Segregowana, czysta makulatura ma w skupie dużo wyższą cenę.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański udzielił również wyjaśnień odnośnie systemu
nagłośnienia na stadionie MOSiR. Zakup profesjonalnego nagłośnienia i tablicy świetlnej
musi być poprzedzony wykonaniem projektu. Jest to już duży koszt.
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.
3) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. Projekt przedłożonej uchwały zakłada
wzrost w wysokości podatku ok. 3% w stosunku do stawek obowiązujących w roku
bieżącym. Zaproponowane stawki mieszczą się w ramach określonych przez Ministra
Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2016 roku.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i
1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.
4) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r., z czego stawki z tytułu podatku dla:
- budynków mieszkalnych wzrosną z kwoty 0,62 zł na 0,64 zł - wzrost o ok. 3 %,
- gruntów pozostałych wzrosną z kwoty 0,36 zł na 0,37 zł - wzrost o ok. 3%,
- gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosną z kwoty 0,79 zł na
kwotę 0,81 zł – wzrost o ok. 3%,
- budynków wyodrębnionych na pomieszczenia gospodarcze o pow. do 10m – wzrosną z
kwoty 3,94 zł na 4,06 zł,
- budynków związanych z działalnością gospodarczą – obniżenie stawki z kwoty 22,86 zł na
kwotę 22,66 zł,
- budynków pozostałych – obniżenie stawki z kwoty 7,68 zł na kwotę 7,62 zł,
- budynków zajętych na świadczenia zdrowotne – obniżenie stawki z kwoty 4,65 zł na kwotę
4,61zł,
- grunty pod jeziorami (od 1 ha) – obniżenie stawki z kwoty 4,58 zł na kwotę 4,54 zł.

Zaproponowane stawki mieszczą się w ramach określonych w obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 5 sierpnia 2016.
Poziom dochodów z tytułu stawek podatku od nieruchomości pozostanie niezmieniony w
stosunku do 2016 roku.
Poglądowo radni otrzymali tabelę z pomocniczą informacją dotyczącą podatku od
nieruchomości – w załączeniu do protokółu.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” (1 radny wyszedł w trakcie
głosowania) zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.
5) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów. Projekt uwzględnia
podjętą przez radnych inicjatywę dotyczącą znacznego podwyższeniu opłat za psy zaliczane
do ras agresywnych. Opłata za pozostałe rasy zostaje utrzymana na poziomie 2016 roku.
Wywiązała się dyskusja.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Robert Klimowicz zgłosił wniosek o wprowadzenie
zapisu zwalniającego z płacenia tego podatku osoby, które zaadoptują psa ze Schroniska dla
zwierząt dofinansowywanego z budżetu miasta Ełku. Zapis zostanie skonsultowany z radcą
prawnym Urzędu Miasta.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i
1 głosie „wstrzymującym się” przyjęli wniosek.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i
2 głosach „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów wraz ze
zgłoszonym wnioskiem.
Po konsultacji z radcą prawnym, ustalono zapis o następującym brzmieniu:
„§ 3. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się za psy, które zostały nabyte ze schroniska dla
bezdomnych zwierząt”.
6) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia
warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o podatkach i
opłatach lokalnych Rada Miasta może wprowadzić w drodze uchwały możliwość składania
deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest fakultatywne, jednakże do momentu jej wprowadzenia
– pomimo funkcjonowania na platformie ePUAP formularza deklaracji opracowanego przez
Ministerstwo Finansów - podatnicy Gminy Miasta Ełku są zobowiązani do korzystania
jedynie z tradycyjnej (papierowej) wersji deklaracji.
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 określenia warunków i trybu składania deklaracji na
podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

7) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia wzorów
formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji
na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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 określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od
nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i
informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie
podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
8) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców (zmiana w tytule uchwały na liczbę mnogą) – 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 ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców.
9) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie nadania nazwy
rondu. Propozycja została zainspirowana działalnością Stowarzyszenia Honorowych Dawców
Krwi w Ełku – szczegóły w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę, że głównym inicjatorem nadania nazwy był Pan
Bogdan Cieślukowski.
Radny Krzysztof Wiloch powiedział, że wniosek tez był złożony przez grupę radnych –
odczytanie wniosku.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Odolecki zwrócił uwagą na meritum sprawy
i zgłosił wniosek o nadanie nazwy: „Honorowych Dawców Krwi”.
Przewodniczący Wojciech Kwiatkowski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęli wniosek.
Następnie 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 nadania nazwy rondu z wnioskiem o nadanie nazwy:
„Honorowych Dawców Krwi”.
10) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”. Program
określa zasady współpracy finansowej i niefinansowej, w szczególności zadania i kwoty na
realizację zadań własnych samorządu miejskiego w Ełku przez podmioty określone w ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (otwarty konkurs ofert); priorytetowe
działania dotyczące współpracy oraz zespoły doradcze i opiniujące złożone z przedstawicieli
organizacji pozarządowych, radnych miasta Ełku i pracowników Urzędu Miasta Ełku. Program
był poddany konsultacjom społecznym.

Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że na posiedzeniu Komisji Oświaty
i Kultury przyjęty został jeszcze wniosek, by w § 5 w pkt. oznaczonym lit. g dodać pkt. 4
„Wspieranie czytelnictwa”. Ponadto są jeszcze następujące autopoprawki :
- w całym projekcie uchwały trzeba uzupełnić brakującą literę „z”,
- w § 5 ust. 5 wykreślić punkty oznaczone lit. e i k, zapisy są niepotrzebne.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu
Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017” wraz z autopoprawkami
i wnioskiem, by w § 5 w pkt. oznaczonym lit. g dodać pkt. 4 „Wspieranie czytelnictwa”.
11) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 października 2016 r.
i dotyczących prac Komisji.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników
socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty powiedział, że skargę rozpatrywała
Komisja Rewizyjna, która uznała ją za bezzasadną.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały – nie wniesiono uwag.
Pkt.8 Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił się z prośbą, by Wydział Mienia Komunalnego
przyjrzał się, czy wynajmowane lokale komunalne są użytkowane zgodnie z zadeklarowanym
przeznaczeniem, chodzi m.in. o lokal przy ul. Gdańskiej naprzeciwko galerii „Tu i Teraz”.
Należy też pomyśleć o skuteczniejszej egzekucji zaległych opłat czynszowych.
Kwestia zakupu kontenerów mieszkalnych i przekwaterowania osób, które nie płacą
czynszów.
Kiedy ostatni raz była wykonana szczegółowa inwentaryzacja zasobów komunalnych
miasta jeśli chodzi o nieruchomości? Jeśli takowa nie była wykonana, to czy jest planowana?
Prośba o przedłożenie informacji odnośnie zrealizowanych inwestycji w ramach inicjatyw
lokalnych. Które z nich zostały zrealizowane, co rzeczowo wykonano i jaki był to koszt.
Radny ponowił zapytanie - czy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych mogłoby
poprowadzić skup surowców wtórnych, ze szczególnym naciskiem na odzysk makulatury,
folii, plastików?
Następnie radny Nikodem Kemicer poruszył sprawę wykonania dojazdu – drogi
wewnętrznej od ul. Mickiewicza do miejsca usytuowania firmy UPS, kiedy ten dojazd
zostanie wykonany?
Wyjaśnień udzieliła Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – temat został
wprowadzony do budżetu miasta w trakcie tego roku. Zakończona jest procedura specyfikacji
do ogłoszenia przetargu. W tym roku PWiK musi tam jeszcze wykonać remont sieci
sanitarnej i wodociągu.
Radny Dariusz Dracewicz – nadal brakuje miejsc parkingowych na os. Jeziorna. Jest nie
wykorzystany teren wzdłuż ulicy Matki Teresy z Kalkuty (po lewej stronie) w kierunku do
ul. Grajewskiej. Można na nim wykonać parkingi.
Radny Dariusz Dracewicz powiedział, że chciałby wrócić do kwestii braku w-c przy
zajezdni autobusowej na os. Baranki. Czy jest jakaś możliwość rozwiązania tego problemu?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk powiedział, że sprawy
pracownicze i inne organizacyjne są w gestii Prezesa MZK sp. z o.o. Jak można
wywnioskować, nie widzi on takiego problemu. Będziemy jeszcze w tym temacie z nim
rozmawiać.

Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski odczytał pismo Prezydenta Miasta Ełku z
dnia 18.10.2016 r skierowane do Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego, by
zgodnie z § 14 uchwały nr XXI/198/08 Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2008 roku w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
Ełku zaopiniować wniosku o przydział lokalu socjalnego przy ul. 3 Maja – szczegóły w
piśmie załączonym do protokółu.
Wywiązała się dyskusja.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk wyjaśnił, że chodzi tutaj o
lokal tymczasowy i jest to niejako wyjątek. Może należałoby dać trochę czasu tej rodzinie, tak
do roku, by unormowała swoją sytuację.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty - należałoby zobowiązać jednego
z zamieszkujących tam dorosłych najemców do podjęcia pracy.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju zgłosił wniosek, by warunkowo
przedłużyć umowę najmu do 30 czerwca 2017 roku.
Obie Komisje po zapoznaniu się z pismem Prezydenta Miasta Ełku z dnia 18.10.2016 r.
dotyczącym zaopiniowania wniosku o przydział lokalu socjalnego rodzinie Pani Katarzyny J.
zam. w Ełku przy ul. 3 Maja w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw”
i 3 głosach „wstrzymujących” wnioskują o warunkowe przedłużenie umowy najmu tego
lokalu do 30 czerwca 2017 roku.
Radny M. Tyszkiewicz zwrócił się z wnioskiem dotyczącym wydzielenia miejsc
parkingowych przy ulicy Szafera, wzdłuż chodnika przy Szkole Podstawowej nr 4. W tej
sprawie składał już wnioski, ale otrzymał z Urzędu Miasta informację o niemożliwości
wymalowania miejsc parkingowych ze względu na nienormatywne odległości w związku z
istniejącym parkingiem przy budynku Wojska Polskiego 62. Radny ponowił wniosek i
zaproponował, aby istniejący parking przy Wojska Polskiego 62 przesunąć niewielkim
kosztem w stronę budynku, wykorzystując dwa metry dużego trawnika – w załączeniu plan
sytuacyjny.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski zgłosił wniosek, by w budżecie miasta na rok 2017 ująć wykonanie chodnika
przy ul. Towarowej na odcinku od przejazdu kolejowego do cmentarza nr II.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13.20.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący obrad:
Wojciech Kwiatkowski

