Protokół nr XXIV.16
z obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 29 listopada 2016 roku
w godzinach 1100
- 1212 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz.
J. Piłsudskiego 4.
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 XXIV sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XXIV zwyczajną sesję Rady Miasta Ełku”. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad - w chwili obecnej 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.
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 XXIII.16 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz poinformował, że na pisemny wniosek prezydenta
miasta wnosi o wycofanie z proponowanego porządku obrad projektu uchwały sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Następnie poprosił o inne wnioski do zaproponowanego porządku obrad.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek, z uwzględnieniem wykreślenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie jak wyżej:
21 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 XXII.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,
3) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk –Warszawska”,
5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia,
Dobrzańskiego”,
6) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
„Ełk – Szafera”,
7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich
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zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
8) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki
takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
9) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
10) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku,
11) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku.
6. Stanowisko Rady Miasta Ełku w sprawie przebiegu dróg ekspresowych w Polsce północnowschodniej w tym nowego odcinka drogi ekspresowej Ełk – Knyszyn.
7. Prezentacja projektu budżetu miasta na 2017 rok.
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 24 października
2016 r. do dnia 25 listopada 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:
 Miasto Ełk pozyskało 4,4 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja
i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego
w Ełku – etap I”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego 2014-2020. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.
20 października 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznał dofinansowanie
dla 11 projektów na realizację inwestycji, których głównym celem jest ochrona i rozwój
dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.
Na 2 miejscu listy rankingowej znalazł się projekt miasta Ełku.
W ramach projektu zostaną wykonane prace polegające na odnowie zachodniej części terenu
Ełckiej Kolei Wąskotorowej:

adaptacja zabytkowego budynku stacji do potrzeb działalności Muzeum Historycznego w Ełku,

prace porządkowe polegające na usunięciu obiektów w złym stanie technicznym,

zagospodarowanie terenów zielonych wokół zabytkowego budynku stacji,

zainstalowanie elementów małej architektury,

oświetlenie,

wykonane ciągi piesze.

renowacja zabytkowego taboru – parowozu, węglarki i wagonu pocztowego.
Całkowita wartość projektu 5 265 786,98 zł. Wartość dofinansowania wynosi 4 412 729,49 zł.


Zakończyła się druga część inwestycji na stadionie miejskim MOSiR w Ełku. Prace polegały
na przebudowie pomieszczeń Parku Wodnego na potrzeby zaplecza górnej płyty boiska o nawierzchni
ze sztucznej trawy. W pierwszym etapie inwestycji zostało wykonane pełnowymiarowe boisko do
piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Łączny koszt inwestycji (I i II etapu) to prawie 3 mln zł.



Zakończono kolejną inwestycję drogową, która polegała na przebudowie ok. 150 m odcinka
ul. Grodzieńskiej (od strony ul. Wileńskiej). Zakres prac obejmuje m.in. budowę kanalizacji
deszczowej, budowę nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni wjazdów,
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drogi wewnętrznej oraz chodników z kostki betonowej, wykonanie nowego oznakowania
pionowego i poziomego, a także zagospodarowanie terenu zielenią. Łączny koszt 299 873,83 zł.


Prezydent Ełku 27 października podpisał 7 umów na realizację zadań samorządu przez organizacje
pozarządowe z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Łączna wartość przyznanych grantów 19 100 zł.

 Prezydent Ełku 17 listopada podpisał kolejne 3 umowy na realizację zadań samorządu przez
organizacje pozarządowe z zakresu kultury fizycznej i sportu, profilaktyki uzależnień oraz kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego. Łączna wartość przyznanych grantów to 11 tys. zł.


W plebiscycie „Inwestycja roku 2015 r.” organizowanym przez GRUPĘ WM Spółka z o. o. wydawcę
„Gazety Olsztyńskiej” I miejsce i statuetka trafiły do miasta Ełku, za budowę boiska do gry w piłkę
nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy na stadionie MOSiR w Ełku. Prezydent Ełku 28 października
2016 r. podczas uroczystej gali w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, odebrał statuetkę za zdobycie
pierwszego miejsca w konkursie „Inwestycja roku 2015 r.” w kategorii „Inwestycje w rozwój kultury i
edukacji”.

 2 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Ełku odbyła się uroczystość wręczenia 46 stypendiów
najlepszym uczniom miejskich szkół podstawowych i gimnazjów, za wyniki w nauce i aktywność
społeczną. Stypendia przyznawane są w celu wsparcia finansowego uczniów miejskich szkół
podstawowych (kl. V i VI), gimnazjów, Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy
wykazują się znaczącą działalnością społecznie użyteczną i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.
 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ełku jako jedyne w Polsce otrzymało
„Ekolaur Polskiej Izby Ekologii” w XV edycji konkursu „EKOLAURY 2016” w kategorii gospodarka
wodno-ściekowa, za wzorcową realizację projektu „Poprawa Gospodarki Wodno – Ściekowej
Aglomeracji Ełk”. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, jednostek
samorządu terytorialnego – gmin miejskich, gmin wiejskich, gmin miejsko-wiejskich i ich związków,
instytucji ochrony środowiska oraz organizacji pozarządowych, które uzyskały szczególne osiągnięcia
w tej dziedzinie.
 Trzy projekty Miasta Ełku znalazły się na liście 29 projektów do dofinansowania z programu
INTERREG Litwa – Polska. Do konkursu w ramach Programu Współpracy Interreg Litwa-Polska
zostało złożonych 108 wniosków.
Założenia projektowe obejmują m.in.:
- zagospodarowanie brzegu Jeziora Ełckiego (cypel na os. Jeziorna),
- przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
- działania aktywizujące mieszkańców naszego miasta.
Łączna wartość przyznanego dofinansowania to ok. 8,9 mln zł.
 Miasto Ełk inwestuje w ochronę środowiska. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
rozpoczęło budowę nowej instalacji odpylania w ciepłowni przy ul. Ciepłej 10. Inwestycja polega na
wymianie dotychczasowej, mechanicznej instalacji odpylania, na nowoczesną i bardziej efektywną
instalacje opartą na elektrofiltrach. Modernizacja obejmuje kotły nr 2 i 3. Kocioł nr 1 nie będzie
modernizowany, ponieważ jest przeznaczony do likwidacji, a jego miejsce zajmie kocioł opalany
biomasą - odnawialnym źródłem energii. Zainstalowane urządzenie pomoże zmniejszyć emisję pyłów
do atmosfery o około 70%. Wartość inwestycji ok. 6 mln zł.
 Przebudowano odcinek ul. Jaćwingów o długości 123 m, położony przy zabudowie
jednorodzinnej na osiedlu Zatorze. Łączna wartość inwestycji 194 070,48 zł.
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 Łączna powierzchnia do utrzymania zimowego, w stosunku do roku ubiegłego wzrośnie

o 5807 m2 i wynosić będzie 797 710 m2 terenów miejskich objętych umową (jezdnie, place,
niektóre chodniki). Jest to m.in.: 75,6 km ulic, 11 km ścieżek rowerowych oraz 7 km dróg
gruntowych. W budżecie miasta na akcję zimową zaplanowano kwotę: 1 480 000 zł (obejmuje
ona okres: od grudnia 2015 do końca marca 2016 oraz listopad 2016) i jest wyższa o 39 200 zł
(niż w roku ubiegłym). Najważniejsze koszty ponoszone są co roku na usuwanie mechaniczne
i ręczne śniegu, śliskości z jezdni oraz ciągów pieszych, a także na uzupełnianie zapasów
piasku i soli.
 W tym sezonie prace związane ze świątecznym przyozdabianiem Ełku zostały rozpoczęte

wcześniej i zaplanowane tak, żeby zakończyły się do 6 grudnia. W zakres przewidzianych
prac wchodzi m. in. montaż 206 ozdób na latarniach wzdłuż ełckich ulic – łącznie 10
rodzajów. W tym roku zakupionych zostało 33 nowych ozdób, które zawisną na ulicy 11–
Listopada oraz w Parku Solidarności. Dokupione zostały kurtyny i sznury które rozświetlą
ełckie drzewa. Pojawią się także inne świetlne ozdoby, w tym m.in.
 fontanna świetlna – w Parku Solidarności i na skwerze ks. Foksa na osiedlu Baranki,
 choinka – na Placu Jana Pawła II, „Rondzie Saperów” (skrzyżowanie ulic: Kilińskiego
i Targowej) oraz skwerze Rusałki,
 zaprzęg reniferów z Mikołajem – na jeziorze ełckim,
 figury damy i dżentelmena – przed Urzędem Miasta,
 drzewo świetlne – w Parku Kopernika,
 oświetlenie drzew tzw. lodowe tuby - przy Kościele Najświętszego Serca
Jezusowego,
 2 metrowy świecący anioł - przy ul. Wojska Polskiego.
Zamontowane ozdoby są typu LED, a więc są energooszczędne i trwałe.
 Zostanie przebudowana linia oświetlenia drogowego ul. Towarowej w Ełku – Etap I, o długości ok.
825 m. Łączna wartość inwestycji to 143 910 zł. Łączna wartość inwestycji to 143 910 zł.
 W dniu 21 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Ełku odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli
Ministerstwa Rozwoju i Instytutu Rozwoju Miast. Celem wizyty było omówienie założeń projektu
"Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" oraz zaprezentowanie pierwszych rezultatów
rewitalizacji Śródmieścia Ełku.
 Zakończyła się budowa kolektora deszczowego na ul. Towarowej w Ełku (teren po byłym Lenpolu,
obszar na północ od Murbetu). Na ulicy Towarowej oraz na terenie strefy ekonomicznej regularnie po
opadach pojawiał się problem z odprowadzaniem wód deszczowych. Montaż kolektora oraz
separatorów miał na celu rozwiązanie tego problemu. Natomiast system zbierania zanieczyszczeń
przyczyni się do poprawy czystości rzeki Ełk oraz ochrony środowiska. Całkowity koszt prac
521 175,60 zł.
 26 listopada 2016 r. ruszył kolejny sezon łyżwiarski na miejskim lodowisku, przy ul. Piłsudskiego 27
w Ełku. To już szósty sezon, w którym ełczanie mogą aktywnie spędzać czas na łyżwach.
Do dyspozycji użytkowników jest ok. 270 par łyżew. Lodowisko, jak co roku będzie oświetlone
i nagłośnione.
 Zestawienie postępowań realizowanych od 25 października 2016 r., na które zawarto umowę:
- „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg
łączących się z siecią TEN-T (DK16) ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej” część I - Przebudowa
ulicy Suwalskiej.
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 Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
- 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.- CZĘŚĆ I,
- „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 2018 r. - CZEŚĆ II,
- Wykonanie projektu hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy Zespole
Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15,
- Budowa linii oświetlenia drogowego ul. Towarowa w Ełku - Etap I,
- „Budowa linii oświetlenia drogowego ul. Towarowa w Ełku - Etap I.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
- „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę dróg
łączących się z siecią TEN-T (DK16) ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej” część I - Przebudowa ulicy
Kolonia,
- Projekt budynku socjalnego przy ul. Kolejowej w Ełku,
- Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy Oratorium św. Jana Bosko 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. Radni otrzymali na piśmie
autopoprawki do zmian w budżecie, które stanowią załącznik do protokołu. Wniósł o przyjęcie
uchwał.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska

poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem autopoprawki polegającej na zmniejszeniu
wydatków bieżących i zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 13.307,00 zł.
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 XXIV.256.16 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:
 Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem autopoprawek wniesionych na piśmie przez
Prezydenta Miasta.
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 XXIV.257.16 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w
załączeniu do protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na
rzecz najemców, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV.258.16. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zwanego „Ełk –Warszawska”, 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, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta
poinformował, że do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Warszawska nie wpłynęły żadne uwagi.
Radni nie kwestionowali zgodności zapisów planu ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zgodność zapisów planu ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku; 21 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw i 0 głosach wstrzymujących radni stwierdzili o przyjęciu zgodności zapisów planu
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.

W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV.259.16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk –Warszawska”, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego”, 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, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie kwestionowali zgodności zapisów planu ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zgodność zapisów planu ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku; 21 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw i 0 głosach wstrzymujących radni stwierdzili o przyjęciu zgodności zapisów planu
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.
Nie podjęto dyskusji.
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Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV.260.16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego”, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk – Szafera”, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV.261.16 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Szafera”, w załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich
zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił kompleksowo wszystkie projekty uchwał
dot. gospodarowania odpadami i wniósł o przyjęcie uchwał z uwzględnieniem wniosków wniesionych
podczas prac w komisjach.
Wniosek Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego dotyczy § 7 ust. 1, aby w treści
zapisu zmienić „szkło pozostałe” na „szkło opakowaniowe”.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem zacytowanego wniosku.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
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Uchwała Nr XXIV.262.16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich
zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w
sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w załączeniu do protokołu.
Wniosek Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego:
- § 1. ust.1 dodać wyraz „osób” - „..liczby zamieszkujących osób daną nieruchomość...”,
- w § 2. zapisy ust. 1 mają być ust. 2 natomiast zapisy ust. 2 stają się ust. 1,
- w § 3. zapisy ust. 1 mają być ust. 2 natomiast zapisy ust. 2 stają się ust. 1,
- w § 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób
zmieszany w wysokości:
- w pkt 1) bez zmian 13,50 zł
- w pkt. 2) 3,00 zł od każdego mieszkańca ….
- w pkt. 3) 2.00 zł miesięcznie….
Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi w sposób
selektywny w wysokości:
w pkt 1) 11,00 zł miesięcznie...
- w pkt. 2) 2,00 zł od każdego mieszkańca ….
- w pkt. 3) 1,00 zł miesięcznie…

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej, z wnioskiem jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV.263.16 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w załączeniu do protokołu.

* * *
9) Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w załączeniu do protokołu.
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Uzasadnienie podjęcia uchwały stanowi załącznik 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 komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV.264.16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w załączeniu do protokołu.
***
10) Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku,
w załączeniu do protokołu.
Wniosek Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego:
- Rozdział 2. § 2. ust. 3 dopisać w zdaniu - ...własnym lub wynajętym środkiem transportu..”,
- Rozdział 5. § 10. dopisać w zdaniu -...wszystkie odpady komunalne przedsiębiorca...
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” –21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV.265.16 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Ełku, w załączeniu do protokołu.
* * *
11) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku,

w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu

Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
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> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.

W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIV.266.16 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku,

w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Stanowisko Rady Miasta Ełku w sprawie przebiegu dróg ekspresowych w Polsce
północno-wschodniej w tym nowego odcinka drogi ekspresowej Ełk – Knyszyn.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz wprowadził w temat i wniósł o podjęcie stanowiska
w zaproponowanym brzmieniu.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu stanowiska.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu stanowiska.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do projektu stanowiska.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie stanowisko w
sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni przyjęli stanowisko w sprawie
przebiegu dróg ekspresowych w Polsce północno-wschodniej w tym nowego odcinka drogi
ekspresowej Ełk – Knyszyn, które stanowi załącznik do protokołu.

Pkt 7. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Ełku na lata 2008 - 2018” za rok 2015.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że raport z realizacji
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 - 2018” za rok
2015 szczegółowo omawiany był w poszczególnych komisjach.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja zapoznała się.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
zapoznała się.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja zapoznała się.
Nie podjęto dyskusji
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się z raportem z realizacji
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 - 2018” za rok
2015, który stanowi załącznik do protokołu.
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Pkt 7. Prezentacja projektu budżetu miasta na 2016 rok.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz przedstawił w wersji multimedialnej projekt
budżetu miasta Ełku na 2017 rok.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że dyskusja odbędzie się
w poszczególnych komisjach.
Projekt budżetu miasta Ełku na 2017 rok wszyscy radni otrzymali.
Pkt 8. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 9. Oświadczenia i wolne wnioski.
Wnioski zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Miasta D. Wasilewskiego:
„Wysoka Rado! Szanowny Panie Prezydencie! W nawiązaniu do mojego wniosku sprzed
dwóch miesięcy, który złożyłem na Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego w sprawie
sprawdzenia oznakowania miejskich parkingów i miejsc postojowych oraz konsekwentnego
egzekwowania właściwego parkowania, w związku z nagminnym zajmowaniem przez samochody
dostawcze kilku miejsc, przeznaczonych dla samochodów osobowych, wnioskuję o wyznaczenie na
terenie miasta parkingów, na których w określonych godzinach mogłyby parkować samochody
dostawcze. Jest co najmniej kilka takich lokalizacji, gdzie popołudniami i w nocy jest dużo wolnych
miejsc parkingowych np. w okolicy SP nr 5, przy ul. Kilińskiego, przy Targowisku Miejskim, przy
Stadionie MOSiR.
W nawiązaniu do sprawozdania Pana Prezydenta, w kontekście rozmów prowadzonych
z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad oraz sąsiednim samorządem gminnym w sprawie budowy
chodnika-ścieżki rowerowej do Nowej Wsi Ełckiej, wnioskuję, aby podjąć działania w kierunku
budowy takich chodników-ścieżek również do Oracz i dalej do Stradun, a przede wszystkim do
Bartosz, gdzie mieści się Cmentarz Komunalny nr 3.
Odnosząc się do prezentacji projektu budżetu na 2017 rok i planowanej modernizacji
ul. Kolonia, wnioskuję aby ponownie pochylić się nad tematem budowy prawoskrętu z ul. Bahrkego
w ul. Sikorskiego. Jego powstanie znacząco upłynniłoby ruch z obwodnicy w kierunku centrum miasta,
którego natężenie po modernizacji ul. Kolonia z pewnością wzrośnie.”

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz zasygnalizował odpowiedzi:




w sprawie sprawdzenia oznakowania miejskich parkingów i miejsc postojowych - podobne uwagi
docierają od mieszkańców. Dokonamy przeglądu parkingów i zastanowimy się nad tym tematem.
ulica Bahrkego nie jesteśmy właścicielem terenu. Właściciel terenu nie jest zainteresowany
wykonaniem prawoskrętu.
wykonanie ścieżek rowerowych – do rozważenia.
Radny Nikodem Kemicer zaproponował wyznaczenie miejsc parkingowym białymi liniami.

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski podziękował za przyjęcie wniosków i uchwał dotyczących selektywnej zbiórko
odpadów komunalnych. Poprosił, aby na stronie internetowej miasta zasygnalizować tę informację,
żeby wspólnoty mieszkaniowe podjęły stosowne uchwały.
Radny Mirosław Sawczyński podziękował za odpowiedź i reakcję na zgłoszone wnioski
z ostatniej sesji.
Pkt 10. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zakończył
sesję wypowiadając formułę: „Zamykam XXIV zwyczajną sesji Rady Miasta.”
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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