Protokół nr 25.16
z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 16 grudnia 2016 roku w godzinach 1100 – 1225
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Wojciech Kwiatkowski.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 15
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Tomasz Kłoczko, Jan Stradczuk i Andrzej
Surynt.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
Wydział Strategii i Rozwoju - Andrzej Lemieszonek,
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
• Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu – Barbara Dąbrowska,
• Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
• Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
• Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego – Daniel Kulig,
• Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba.
•
•
•
•
•

Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 11.00 otworzył posiedzenie Komisji witając
członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zapytał o uwagi do
przekazanego wcześniej porządku posiedzenia informując, że do porządku obrad należy
wprowadzić punkt dot. opinii do projektu postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk
między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul. Piękną z terenem po
byłej STU.
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. Informacja dotycząca dochodów i wykonania planu sprzedaży majątku gminy za rok 2016
oraz omówienie planów sprzedaży na rok 2017.
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 ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
5) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
6) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017.
7) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
8) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi,
9) 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”,
10) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 20 grudnia 2016 r.
i dotyczących prac Komisji.
5. Opinia Komisji do projektu postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk
między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul. Piękną z terenem
po byłej STU.
6. 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.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 24.16 z dnia 25 listopada 2016 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Pkt.3 Informacja dotycząca dochodów i wykonania planu sprzedaży majątku gminy za
rok 2016 oraz omówienie planów sprzedaży na rok 2017.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła informację dotyczącą dochodów i wykonania planu sprzedaży majątku
gminy za rok 2016 oraz planów sprzedaży za rok 2017 – informacja w załączeniu do
protokółu.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą dochodów i wykonania planu sprzedaży
majątku gminy za rok 2016 oraz omówienia planów sprzedaży za rok 2017. Nie wniesiono
uwag.
Pkt.4 Opinia Komisji do projektów uchwał.
1) Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła 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) Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła
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 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.
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.
Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska dodała, 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”.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 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; 9 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016
rok wraz z autopoprawką.
3) Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła 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 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2016 wraz z autopoprawką.
4) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła 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 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców.
5 i 6) Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska
poinformowała, 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.
Wywiązała się dyskusja.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – co się stało, że trzeba budować
przepompownię i separator przy Parku Wodnym? Dobrze byłoby o tych wydatkach MOSiR
podyskutować na posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rozwoju.
Prezes Zespołu Inwestycji sp z o.o. Halina Bender – jest to element, który podaje ścieki
do sieci miejskiej. To nie jest związane z ostatnią inwestycją. Przepompownia została
wykonana 16 lat temu i wymaga teraz nakładów inwestycyjnych.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektów uchwał, w głosowaniu wzięło
udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Ełku na 2017 rok wraz z autopoprawką.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 0 głosach
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027.
7 i 8) Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk 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.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer – czy są jakieś konsekwencje w przypadku nie złożenia deklaracji
lub podania mniejszej ilości osób zamieszkujących dana posesję lub lokal mieszkaniowy?
Może należałoby wprowadzić odpowiedni zapis pozwalający na taką kontrolę czy
wprowadzający sankcje karne.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – jeśli przepis ustawowy do tego nie upoważnia,
wówczas Rada Miasta nie ma prawa takiego zapisu wprowadzić do deklaracji.
Radny Nikodem Kemicer – za rok będziemy mieli zaniżoną ilość mieszkańców, którzy
płacą za wywóz odpadów komunalnych, gdyż są nieprawdziwe dane w deklaracjach. Do tego
nie możemy nic z tym zrobić. Jako radny nie wyraża zgody na takie pozostawienie sprawy.
Należy apelować, chociażby do Związku Miast Polskich czy do naszych parlamentarzystów o
zmiany ustawowe w tym zakresie.
Radny Krzysztof Wiloch – w tej chwili bardziej koncentrujmy się na identyfikacji tych
wszystkich, którzy powinni płacić, a jest to ok. 15 tys osób do zidentyfikowania. Złożono
bowiem 45 tys deklaracji. Należy wypracować taki system w Urzędzie Miasta, by ta
identyfikacja osób była pełnym systemem postępowania.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – jedyny organ, który ma
narzędzia prawne, to policja. Na pewno taką ścieżkę wykorzystamy.

Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – jest to problem wszystkich samorządów w Polsce.
Nie bierze się pod uwagę zameldowania lecz zamieszkiwanie danej osoby. Od przyszłego roku
będzie osoba, która będzie się zajmowała tylko i wyłącznie kontrolą złożonych deklaracji.
Zamierzamy podjąć te działania od stycznia 2017 roku a od marca przyszłego roku objąć
kontrolą również posesje niezamieszkałe.
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.
9) Wydział Strategii i Rozwoju Andrzej Lemieszonek 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 10 radnych..
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 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”.
Pkt.5 Opinia Komisji do projektu postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk
między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul. Piękną z
terenem po byłej STU.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła projekt postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego obszar położony na terenie miasta Ełk między ulicami:
Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul. Piękną z terenem po byłej STU.
Stanowisko Rady uzasadnia się tym, że odległość sytuowania zabudowy od osi drogi
publicznej w obowiązującym planie została ustalona w celu uporządkowania zabudowy pod
kątem architektonicznymi urbanistycznym oraz ze względu na brak zabudowy sąsiedniej,
która pozwoliłaby na określenie jednorodnej odległości od drogi publicznej. Rozwiązanie to
pozwoliło zrealizować zabudowę w jednolitej odległości od drogi publicznej przy
uwzględnieniu zachowania bezpieczeństwa dla ruchu drogowego. Ponadto zmiana jest
powierzchniowo niewielka, a koszty sporządzenia planu niewspółmiernie wysokie.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu postanowienia, w głosowaniu
wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt postanowienia w sprawie
nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na
terenie miasta Ełk między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul.
Piękną z terenem po byłej STU.
Pkt.6 Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że chciałby przypomnieć i
zapytać, czy temat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, chodzi tutaj o istotną różnicę
19% w cenie w stosunku do zbiórki nieselektywnej został odpowiednio nagłośniony i podany
do publicznej wiadomości?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – taka informacja została
przekazana i podana przez lokalna prasę i radio. Również na stronie internetowej Urzędu
Miasta w zakładce www.czystyelk.pl stawki są podane.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – kiedy zostanie postawiona wiata
przystankowa na obwodnicy? Jeśli jest taka możliwość należałoby ją postawić.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – wiata będzie wykonana.
Radny Robert Klimowicz powiedział, że ma parę problemów, które chciałby przekazać
bezpośrednio do Wydziału Mienia Komunalnego. Chodzi m.in. o zamontowanie lustra na
wyjeździe z ul. Piwnika Ponurego na ul. Bora Komorowskiego. Jest tam ograniczona
widoczność i należałoby sprawdzić, czy byłoby ono tam potrzebne. Jest też kilka spraw
bezpośrednio od mieszkańców os. Konieczki. Należałoby zrobić przegląd drzewostanu
i w miesiącu lutym poprzycinać drzewa, które tej przycinki wymagają.
Radny Nikodem Kemicer przypomniał temat wiat przystankowych.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender powiedziała, że projektant przygotował
takie lokalizacje w mieście, gdzie mają staną wiaty przystankowe do wyboru.
Radny Nikodem Kemicer – prośba zatem, by przekazać radnym, gdzie te wiaty
przystankowe zostaną postawione. Kolejna sprawa, to parkingi przy ul. Matki Teresy z
Kalkuty – temat zgłaszał już radny Dariusz Dracewicz. Prośba, by jednak podjąć się
zorganizowana tam parkingów, dotyczy to również ulicy M. M. Kolbego, chociażby w
perspektywie 2018 roku.
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt – jeśli chodzi o obecny współczynnik parkingowy, to jest on zupełnie wystarczający.
Na 10 mieszkań mamy 15 miejsc parkingowych. Jest coraz więcej miejsc ogólnodostępnych,
zwłaszcza przy nowych inwestycjach.
Radny Nikodem Kemicer – jednak tych miejsc ogólnodostępnych do parkowania jest za
mało, dlatego też wnioskowałby, by wykonać parkingi przy ul. Matki Teresy z Kalkuty.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że jeśli radny dokonana wizji
w terenie i sporządzi na planie sytuacyjnym wyrys miejsc parkingowych, które można by tam
usytuować i przedłoży to Komisji jako wniosek, będzie to głosowane.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że chciałby podziękować za
nasadzenie drzew wzdłuż ulicy Tuwima.
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski poinformował, że na najbliższą sesję
zostanie jeszcze przygotowany projekt uchwały zmieniających 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.
Radny Tomasz Przekop – ile dzieci z gminy uczęszcza do miejskich przedszkoli?

Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski – tutaj występuje wzajemne rozliczenie
się. W ciągu roku jest to ok. 30 tys zł refundacji z gminy. Jest to unormowane przepisami
uchwały.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 12.25.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak
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