Protokół nr 21.16
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w dniu 24 października 2016 roku w godzinach 1330– 1500
w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi
zaburzeniami psychicznymi przy ul. Kościuszki 28B w Ełku.
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności; na
7 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 6. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Piotr Karpienia.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
 Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i innymi
zaburzeniami psychicznymi – Lucyna Kryłowicz,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.


Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 13.30 otworzyła posiedzenie Komisji
witając członków Komisji oraz gości.
Następnie zapytał o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia.
Komisja nie wniosła uwag i w obecności 6 radnych; jednomyślnie, poprzez aklamację
przyjęła porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera
i innymi zaburzeniami psychicznymi.
4. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata
2008 - 2018” za rok 2015.
5. 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 przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2017”,
4) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
5) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 25 października 2016 r.
i dotyczących prac Komisji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 20.16 z dnia 29 sierpnia 2016 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pkt. 3. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera
i innymi zaburzeniami psychicznymi.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk - placówka
powstała przy wsparciu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, który dofinansował remont
i dostosowanie budynku oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Otrzymane wsparcie od
Wojewody to ok. 1,9 mln zł.
Wkład własny Miasta Ełku wyniósł ok. 38 tys. zł (dotyczył kompleksowej obsługi
i dokumentacji projektowej).
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera i
innymi zaburzeniami psychicznymi Lucyna Kryłowicz dodała, że ŚDS zostały utworzone:
pracownia gospodarstwa domowego, pracownia komputerowo – fotograficzna, 2 pracownie
ogólno – artystyczne, pracownia usprawnienia fizycznego, pracownia rewalidacyjno –
poznawcza, pracownia doświadczenia światła, pracownia muzyczna, pokój do terapii
indywidualnej, 4 miejsca całodobowego pobytu.
Docelowo w Domu jest 19 miejsc dla osób z chorobą Alzheimera, w I i II stadium choroby,
19 miejsc dla osób z innymi zaburzeniami psychicznymi, w tym dotkniętych autyzmem,
oraz 4 miejsca zapewniające całodobowa opiekę.
Uczestnicy są wspierani przez Zespół wspierająco – aktywizujący, w skład którego będą
wchodzić m.in. kierownik domu, psycholog, opiekun, instruktorzy terapii zajęciowej,
terapeuci oraz inne osoby, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania domu.
Środowiskowy dom samopomocy stworzył możliwości realizacji usług na wymaganym
poziomie, poprzez terapię, rehabilitację, specjalistyczne poradnictwo w ramach
indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności
społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie
czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Proponowane usługi:
 trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd
zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych,
trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie
pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie
zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą,
audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich
i kulturalnych;
 poradnictwo psychologiczne;
 pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie
i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do
jednostek ochrony zdrowia;
 niezbędną opiekę;
 terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację.
Szczegóły w załączonej informacji (do protokółu).
Wywiązała się dyskusja.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – podziękowania dla Pani Dyrektor Anety
Ruszczyk, gdyż dzięki jej inicjatywie i działaniom powstał ten Dom Samopomocy.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poruszyła problem, jaki stanowi brak
zapewnienia opieki osobom potrzebującym specjalistycznej opieki paliatywnej. Podejmowane
były działania, by w Ełku utworzyć hospicjum, niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie
wyraził zgody, argumentując to funkcjonującym hospicjum w Jaśkach koło Olecka.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer – należałoby ponowić pismo i drążyć
temat w NFZ.

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. 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.
Komisja zapoznała się z omówionym Raportem, nie wniesiono uwag.
Pkt 5. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej 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 w części merytorycznie dotyczącej prac komisji.
Proponowane zmiany obejmują:

I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
w pkt 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.
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).
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ełku na lata 2016-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016
rok w części dotyczącej prac Komisji.
3) 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.
Do projektu uchwały zostały wniesione autopoprawki oraz wniosek, by w § 5 w pkt.
oznaczonym lit. g dodać pkt. 4 „Wspieranie czytelnictwa”.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu
miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2017”.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer powiedział, że chciałby podziękować za
całokształt współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds Organizacji Pozarządowych
Maciejem Juchniewiczem.
4) 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. 6. Sprawy różne i wolne wnioski
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zwrócił się z prośbą do Z-cy
Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego, by podziękować i wyróżnić Pełnomocnika Prezydenta
Miasta ds Organizacji Pozarządowych Macieja Juchniewicza oraz Panią Dyrektor MOPS Anetę
Ruszczyk.
Komisja jednomyślnie poparła prośbę.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodnicząca Komisji Irena Markowska
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15.00.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodnicząca Komisji:
Irena Markowska

