Protokół nr 26.16
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku, które odbyło się w
dniu 19 grudnia 2016 roku w godzinach 1000 – 1105
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji 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 Komisji nie uczestniczył radny Tomasz Dawidowski.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
• Prezydent Miasta – Tomasz Andrukiewicz,
• Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
• Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
• Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
• Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
• Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
• Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
• Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
• Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
• Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
• Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
• Dyrektor MOSiR - Konrad Siemienkiewicz,
• Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba,
• radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 10.00 otworzył posiedzenie Komisji witając
członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zapytał o uwagi do przekazanego
wcześniej porządku posiedzenia informując, że do porządku obrad należy wprowadzić
dodatkowy projekt uchwały zmieniających uchwałę w sprawie ustalenie opłat za świadczenia
przedszkoli publicznych – będzie to podpunkt 9 w projektach uchwał (zmiana kolejności
punktów).
Członkowie Komisji w obecności 10 radnych; jednogłośnie poprzez aklamację przyjęli
zmieniony porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie wniosków zgłoszonych przez komisje branżowe i wydanie opinii dotyczącej
projektu budżetu na rok 2017 oraz opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ełku na lata 2017-2027.
4. 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 ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016,
4) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
5) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,

6) w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
7) w sprawie Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (POST) na lata 2016-2023,
8) w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom
wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania,
9) zmieniających uchwałę w sprawie ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych,
10) w sprawie zmiany uchwały Nr XLII.405.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”,
11) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2017 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt.2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 25.16 z dnia 28 listopada 2016 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Pkt.3 Opiniowanie wniosków zgłoszonych przez komisje branżowe i wydanie opinii
dotyczącej projektu budżetu na rok 2017 oraz opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027.
Na wstępie Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk poinformował, że do Komisji
Budżetowej i Rozwoju nie wpłynęły żadne wnioski do projektu budżetu miasta Ełku na 2017
rok z innych Komisji. Są natomiast dwa wnioski zgłoszone przez radnych:
1. radnego Tomasza Przekopa o wprowadzenia do budżetu miasta na 2017 rok usługi
remontowej w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 4 w Ełku – pismo w załączeniu do
protokółu.
2. radnego Tomasza Dawidowskiego o uwzględnienie w planie budżetu inwestycji
doprowadzenia kanalizacji do domów przy ulicy Suwalskiej od nr 64 do 78 – pismo
w załączeniu do protokółu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że obaj radni otrzymali
odpowiedź na piśmie. Jeśli chodzi o wniosek usługi remontowej w SP nr 3 i Gimnazjum nr
4, sytuacja jest znana i w ramach środków przekazywanych do szkół w ciągu roku zostanie
to wykonane. Będziemy również dostosowywali budynki szkół do nowej reformy
oświatowej.
W przypadku drugiego wniosku – w ramach działań PWiK związanych z rewitalizacją sieci
również zostanie to zadanie objęte.
Jeśli chodzi o projekt budżetu miasta na 2017 rok była dyskusja na Komisjach.
Nadchodzący rok będzie kolejnym rokiem realizacji projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej i innych źródeł. Miasto Ełk przygotowało już wiele projektów,
kolejne wnioski o dofinansowanie będą składane w roku 2017 w ramach konkursów
ogłaszanych przez Instytucje Zarządzające programami europejskimi.
Na inwestycje w roku 2017 zaplanowano kwotę ok. 63,7 mln zł.
Inwestycje oraz inne działania zapisane w projekcie budżetu miasta powstały w oparciu
o wnioski ełczan, zgłaszane w ciągu roku i lat poprzednich, sugestii radnych reprezentujących
mieszkańców ze swoich okręgów, strategicznych celów określonych w programach
rozwojowych miasta oraz biorąc pod uwagę możliwości finansowe i organizacyjne
samorządu Miasta Ełku.
Zarówno finansowa wielkość inwestycji, jak również ich ilość inwestycji pozwala na
wyrażenie stwierdzenia, że budżet przyszłego roku jest największym budżetem
inwestycyjnym w historii miasta. Posiadając rezerwy i możliwości finansowe, wynikające z
pozyskanych i pozyskiwanych bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej, zbierania
oszczędności w ciągu ostatnich lat możemy spokojnie inwestować, posiadając jeszcze wolne

środki na inwestycje, które mamy w planach do realizacji w latach następnych.
W trakcie roku budżetowego, w przypadku pozyskania dodatkowych pieniędzy z zewnątrz
oraz oszczędności poprzetargowych a także posiadanych rezerw, będziemy proponowali
radnym wprowadzenie do budżetu innych przedsięwzięć, które są potrzebne, a nie znalazły
się w aktualnym budżecie lub zostaną zgłoszone przez mieszkańców w trakcie roku.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Krzysztof Wiloch powiedział, że jest zadowolony z propozycji budżetowych. Czy
możemy liczyć, że będzie wykonane również oświetlenie garaży przy ul. Gizewiusza oraz
droga dojazdowa i parkingi przy ul. Kochanowskiego?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – oświetlenie garaży przy ul. Gizewisza zostanie
wykonane po części ze środków na bieżącą konserwacje oświetlenia. Natomiast parkingi
i droga przy ul. Kochanowskiego w trakcie roku budżetowego przy pojawieniu się wolnych
środków budżetowych i oszczędności poprzetargowych.
Radny Wojciech Kwiatkowski – prośba by w ciągu roku rozwiązać problem wykonania
chodnika pomiędzy cmentarzami.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – prowadzone są działania w kierunku wykonania
oświetlenia ulicy Towarowej, jest wykonywane okablowanie. Mamy to na uwadze.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – czy będzie wykonywana rewizja kotła parowego parowozu
PX48?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – z informacji Dyrektora Muzeum Historycznego
będzie to wykonane w ramach projektu, bez naszych środków budżetowych.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że do projektu budżetu miasta Ełku na 2017 rok
została wniesiona autopoprawka w wysokości 225.000 zł na wydatki Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Ełku. W 2017 roku MOSiR planuje wykonanie:
- budowa nowej przepompowni gospodarczej i separatora (Park Wodny) – 100.000 zł,
- zakup samochodu – 60.000 zł,
- zakup maszyny samojezdnej, czyszcząco-zbierającej (park Wodny) – 38.000 zł,
- zakup kosiarki rotacyjnej na stadion – 27.000 zł.
Jest wydana pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027 oraz projektu uchwały budżetowej
Miasta Ełku na 2017 rok – w załączeniu do protokółu.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektów uchwał, w głosowaniu wzięło
udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na
lata 2017-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na
2017 rok wraz z autopoprawką.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk powiedział, że chciałby podziękować za sprawnie
prowadzone prace nad budżetem miasta Ełku na 2017 rok. Budżet jest racjonalny
i proinwestycyjny. Dobra to prognoza dla rozwoju miasta. Podziękowania zatem
Prezydentowi Miasta i całemu zespołowi oraz Wydziałom UM, którzy pracowali nad tym
projektem.
Pkt.4. Opinia Komisji do projektów uchwał.
1) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027, który obejmuje zmiany:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2016, w tym:
1. Zwiększa się bieżące dochody budżetowe o kwotę 17 706 zł (część rekompensująca
subwencji ogólnej dla gmin – dział 758 rozdział 75805 § 2920),

2. Wydatki budżetowe pozostają na dotychczasowym poziomie, natomiast wydatki
bieżące zwiększa się o kwotę 24 000 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę
24 000 zł (przeniesienie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty 26 000 zł
w zielenie miejskiej – dział 900 rozdział 90004 oraz zwiększenie wydatków na zakupy
inwestycyjne o kwotę 2 000 zł w MOSiR z wydatków bieżących – dział 926 rozdział 92604)
3. Zmniejsza się przychody budżetu 2016 o kwotę 17 706 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 6 718 701 zł.
2) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz 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 Wydział Mienia
Komunalnego:
Przesunięcie kwoty 26 000 zł w ramach działu 900 rozdział 90004 z paragrafu 6060 na
paragraf 4210 na pokrycie wydatków związanych z zakupem ozdób świątecznych.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki
Społecznej:
Zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku
Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852 rozdziale 85205 § 4170 o kwotę 1 096 zł
wynagrodzenia osobowe i zwiększa się plan wydatków ww. rozdziale w § 4110 o kwotę 961
zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz w § 4120 o kwotę 135 zł
z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:
1. Zmiany w planie finansowym wydatków na 2016 rok podyktowane są analizą wykonanych
wydatków, braków oraz nadwyżek środków w planach finansowych jednostek
oświatowych. Na wnioski Dyrektorów szkół i przedszkoli dokonuje się przesunięć
pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatkowymi w poszczególnych szkołach
w następującym zakresie:
1) w Szkole Podstawowej nr 2 zwiększenia i zmniejszenia ogółem na kwotę 9.375,00 zł
2) w Szkole Podstawowej nr 5 zwiększenia i zmniejszenia ogółem na kwotę 28.300,00 zł;
3) w Zespole Szkół Sportowych zwiększenia i zmniejszenia ogółem na kwotę 32.000,00 zł;
4) w Szkole Podstawowej nr 7 zwiększenia i zmniejszenia ogółem na kwotę 12.000,00 zł;
5) w Szkole Podstawowej nr 4 zmniejszenie planu finansowego o kwotę 45.858,00 zł;
6) w Gimnazjum nr 1 zwiększa się plan finansowy ogółem o kwotę 45.858,00 zł;
7) w Gimnazjum nr 2 zwiększenia i zmniejszenia ogółem na kwotę 195.462,00 zł;
8) w Gimnazjum nr 3 zwiększenia i zmniejszenia ogółem na kwotę 3.500,00 zł;
9) w Miejskim Przedszkolu Światełko zwiększenia i zmniejszenia ogółem na kwotę
36.750,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 – pozostała działalność oświaty o kwotę
15.000 zł w paragrafie 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.
W rozdziale 80195 – pozostała działalność oświaty, przenosi się pomiędzy paragrafami
wydatkowymi kwotę 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki sportowe.
Zwiększa się plan finansowy w rozdziale 80104 i 80106 o kwotę ogółem 15.000 zł.
Jednocześnie przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi w rozdziałach 80104 i 80106
kwotę 105.000 zł w celu prawidłowego ujęcia wydatków zwrotu kosztów ponoszonych przez
inne gminy na uczniów będących mieszkańcami Ełku a uczęszczających do przedszkoli
innych gmin, w szczególności do Gminy Ełk.
2. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi
finansowanych w 2016 roku w zakresie:
W rozdziale 80110 – w Gimnazjum nr 3 - zwiększa się plan dochodów i wydatków
o kwotę 8.000 zł. Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników
majątkowych przeznaczona się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług
pozostałych.
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji,
Sportu i Kultury:

Zwiększenie paragrafu 4110 w dziale 926 rozdział 92695, dotyczącego składek
na ubezpieczenia społeczne przy stypendiach sportowych (przeniesienie z działu 750
rozdział 75075 5 000 zł i działu 921 rozdział 92105 5 000 zł). Powyższe wynikają
z konieczności dostosowania planu wydatków do aktualnych potrzeb w związku z wypłatą
stypendiów sportowych w dziedzinie kultury fizycznej.
• Zmiany w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku – dział 926
rozdział 92604 spowodowane potrzebą dostosowania środków finansowych do aktualnego
zapotrzebowania, w tym:
- zwiększenia wydatków na zakup ubrań roboczych pracownikom na okres zimowy (4000 zł),
- zwiększenie wydatków na zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem i kartą pamięci
(§ 6060 – 2 000 zł).
V) w zakresie pozostałych zmian:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 17 706 zł z tytułu otrzymania części
rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin – dział 758 rozdział 75805 § 2920.
2. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 17 706 zł, zmniejsza się przychody z tytułu
wolnych środków o kwotę 17 706 zł.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz dodał, że jest jeszcze autopoprawka w kwocie 25
tys zł – jest to przeniesienie środków z funduszu remontowego na uzbrojenie informacyjne –
sieć internetowa w przedszkolach: „Mali Odkrywcy” i „Ekoludki”.
Radny Michał Tyszkiewicz zwrócił się z zapytaniem o zakup aparatu fotograficznego w
ramach środków finansowych MOSiR – prośba o wyjaśnienie tej potrzeby.
Dyrektor MOSiR Konrad Siemienkiewicz – większość z organizowanych imprez MOSiR
obsługuje swoim pracownikiem, który dotychczas używał swojego prywatnego sprzętu.
Galeria fotografii jest bardzo bogata, każdy wydarzenie jest fotografowane. Chcemy zatem
mieć już własny profesjonalny aparat fotograficzny. Potrzebny będzie też w przyszłości
program komputerowy do obsługi zdjęć.
•

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2016-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016 rok wraz z autopoprawkami.
3) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały projekt uchwały w sprawie
ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 – przeniesienia
wydatków zostały wymienione w uzasadnieniu do projektu uchwały. Ponadto jest jeszcze
autopoprawka dotycząca środków budżetowych w kwocie 22.000 zł na realizację inicjatywy
lokalnej z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego pt.: „Tunel”.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2016 wraz z autopoprawką.
4 i 5) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił dwa projekty uchwał:
- w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – projekt uchwały zawierający nowy wzór deklaracji podyktowany jest m.in.
wprowadzeniem nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości zamieszkałych, ustaleniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi, wprowadzeniem odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, ustaleniem stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności,
- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – projekt uchwały reguluje termin i częstotliwość oraz dostępne tryby wnoszenia
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno w przypadku nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nieruchomości wykorzystywanych jedynie przez część
roku, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Do projektu zostanie jeszcze dołączony załącznik nr
3 zawierający zapis w formacie XML, pozwalający na składanie deklaracji elektronicznie.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektów uchwał, w głosowaniu wzięło
udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia
oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – najemcy lokali
wystąpili z wnioskiem o rozłożenie na raty części ceny sprzedaży lokali. Proponuje się, aby
niespłacona część ceny lokali podlegała oprocentowaniu przy zastosowaniu umownej stawki
oprocentowania równej dwukrotności odsetek ustawowych w rozumieniu art. 359 Kodeksu
cywilnego, w skali roku. Następne raty roczne wraz z odsetkami podlegają zapłacie nie później
niż przed upływem kolejnych lat, liczonych od daty zawarcia aktu notarialnego – szczegóły w
uzasadnieniu do projektu uchwały.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców.
7) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie polityki
oświatowej samorządu terytorialnego (POST) na lata 2016-2023 - w pracach nad dokumentem
brały udział różne środowiska, między innymi sami uczniowie, którzy postawili na
wszechstronny rozwój człowieka oraz na aktywność społeczną bardzo pomocną w dorosłym
życiu. W Ełku nad polityką oświatowa samorządu terytorialnego pracowali również
nauczyciele, rodzice i organizacje pozarządowe. POST, czyli dokument określający Politykę
Oświatową Samorządu Terytorialnego określa kierunki rozwoju i zmian w szkołach i innych
placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto. W dokumencie określone zostały cele
i zadania stojące przed miejską oświatą na najbliższe lata.
Oprócz wyznaczonych kierunków rozwoju w POŚCIE znajdziemy również sposoby realizacji
zamierzeń i kontroli wprowadzonych zmian. Dokument teraz trafi do szkół, które będą
wprowadzały jego postanowienia w życie
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST)
na lata 2016-2023.
8) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu
udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania

przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania –
od 1 stycznia wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o systemie oświaty w zakresie dotacji
oświatowych dla niepublicznych jednostek oświatowych. Wprowadzono nowe (dotychczas
nieokreślane w ustawie o systemie oświaty) dotowane jednostki oświatowe
i przyporządkowano im sposób naliczania dotacji – szczegóły w uzasadnieniu do projektu
uchwały.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
9) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały mieniających uchwałę w
sprawie ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych. Jest to skutek nowelizacji
przepisu dotyczącego opłat za przedszkola. W związku z nowym brzmieniem art. 14 ust. 1
ustawy o systemie oświaty – opłaty za przedszkola publiczne odnoszą się do dzieci w wieku
do lat 5. W chwili obecnej do miejskich przedszkoli publicznych uczęszczają także dzieci
powyżej pięciu lat. Przyjęcie uchwały nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla
budżetu miasta.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały mieniających uchwałę w sprawie ustalenie opłat za świadczenia
przedszkoli publicznych.
10) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XLII.405.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie aktualizacji
„Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020”. Została dołączona karta zmian,
jakie zostały wprowadzone w Strategii. Konieczne było dokonanie korekt mających na celu
uspójnienie jej treści z zapisami innych dokumentów strategicznych. Zmieniono także zasady
przeprowadzania jej aktualizacji, aby proces ten był elastyczniejszy i realizowany wtedy, gdy
pojawią się ku temu odpowiednie przesłanki – szczegóły w uzasadnieniu i karcie zmian.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło
udział 12 radnych..
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII.405.2014 Rady Miasta Ełku
z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do
roku 2020”.
11) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta
Ełku na 2017 rok.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. zawiera
zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu problemów
alkoholowych, które będą realizowane w formach dostosowanych do aktualnych potrzeb
lokalnych, z wykorzystaniem istniejących zasobów służących rozwiązywaniu problemów
wynikających z uzależnień. Głównymi założeniami Programu jest ograniczenie
występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania alkoholu, rozwój
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, wzrost

społecznej świadomości dotyczącej tej tematyki oraz doskonalenie współpracy pomiędzy
osobami i instytucjami.
Zadania zapisane w niniejszym Programie, przewidziane do realizacji w 2017 roku, są
kontynuacją działalności prowadzonej w tym zakresie w latach ubiegłych i odpowiadają
nałożonym na gminy zadaniom.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały, w głosowaniu wzięło
udział 12 radnych..
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2017 rok.
Pkt.5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – prośba, by sprawdzić dlaczego od soboty nie działa
sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Grajewska-Jana Pawła II. Doszło tam do jakiejś
kolizji drogowej. Czy coś wiadomo?
Komendant Straży Miejskiej Krzysztof Skiba powiedział, że zaraz wyjaśni ten problem.
Radny Wojciech Kwiatkowski – czy jest możliwość zejścia z ilości punktów sprzedających
napoje alkoholowe? Może pomyśleć o nie wydawaniu nowych koncesji, by w mieście było ich
nie więcej niż 100.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz – posługujemy się tutaj limitem ustalonym przez
Radę Miasta w uchwale. Każdy wniosek o koncesję jest opiniowany przez Miejską Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i fizycznie koncesja jest przydzielana, jak zwolni
się miejsce.
Co roku jest sporządzanie sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku i przedkładane radnym.
Radny Nikodem Kemicer – lepiej, by alkohol był sprzedawany legalnie i była nad tą
sprzedażą kontrola.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 11.05.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak
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Jan Stradczuk

