Protokół nr 26.16
ze wspólnego posiedzenia Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku
oraz Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 15 grudnia 2016 roku w godzinach 1230– 1340
Obrady obu Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
Andrzej Koc.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku
wg załączonej listy obecności; na 12 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 10
oraz członkowie Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku w/g załączonej listy
obecności; na 12 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12. W związku z tym
obrady obu Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu obu Komisji nie uczestniczyli radni: Jan Gróndwald i Krzysztof Wiloch.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu – Barbara Dąbrowska,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Konrad Siemienkiewicz,
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz.
Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc po stwierdzeniu quorum
pozwalającego na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 12.30 otworzył
posiedzenie obu Komisji witając członków Komisji oraz gości.
Następnie zapytał o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia informując, że w
punkcie 5 dot. opinii Komisji do projektów uchwał zostaną wprowadzone następujące
projekty:
- w pkt 4) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom,
innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania,
- w pkt. 5) w sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST) na lata 2016-2023.
Obie Komisje nie wniosły uwag i w obecności 12 radnych; jednogłośnie, poprzez aklamację
przyjęły porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Raport z konsultacji społecznych projektu szczegółowej procedury zlecania realizacji zadań
w roku 2017.
4. Opinia Komisji do projektu budżetu miasta Ełku na 2017 rok.
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 ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016,
4) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym
formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich
pobrania i wykorzystywania,
5) w sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST) na lata 2016-2023.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc Sportu i Rekreacji
poinformował radnych, że protokóły obu Komisji były do wglądu w Biurze Rady Miasta; czy
są uwagi?
Członkowie Komisji Sportu i Rekreacji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez
aklamację przyjęli protokół Nr 24.16 z dnia 24 listopada 2016 roku z ostatniego posiedzenia
Komisji.
Członkowie Komisji Oświaty i Kultury nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez
aklamację przyjęli protokół Nr 25.16 z dnia 23 listopada 2016 roku z ostatniego posiedzenia
Komisji.
Pkt. 3. Raport z konsultacji społecznych projektu szczegółowej procedury zlecania
realizacji zadań w roku 2017
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych Maciej Juchniewicz
omówił Raport z konsultacji społecznych projektu szczegółowej procedury zlecania realizacji
zadań w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 – raport w załączeniu do protokółu.
Konsultacje były prowadzone w dniach: 9-22 listopada 2016 r.
Członkowie obu Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli przedłożony raport poprzez aklamację.
Pkt 4. Opinia Komisji do projektu budżetu miasta Ełku na 2017 rok.
Przed rozpoczęciem omawiania i opiniowania projektów uchwał obie Komisje, poprzez
aklamację przyjęły, że głosowanie nad opinią do poszczególnych projektów uchwał będzie
odbywać się wspólnie.
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.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – w wydatkach Muzeum Historycznego brak
zaplanowanych środków na rewizję parowozu kolejki wąskotorowej – czy nie będziemy
tego wykonywali w przyszłym roku?
Jaki jest powód zmniejszenia budżetu Ełckiego Centrum Kultury o 50 tys zł?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – jeśli chodzi o rewizję kotła parowego,
zapytamy dyrektora i udzielimy odpowiedzi na posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rozwoju.
W przypadku Ełckiego Centrum Kultury, podobnie jak w innych jednostkach przyjęliśmy,
że nie ma wzrostu wydatków, zawsze też można znaleźć tańsze formy imprez.
Radny Robert Klimowicz – ustawą likwiduje się gimnazja, czy zatem nie ma
niebezpieczeństwa, że trzeba będzie zwracać pozyskanie dotacje unijne, z których gimnazja
korzystają w ramach różnych programów?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – jeśli są to środki finansowe na kształcenie
i edukację, to nie będą one ulegały zwrotowi. Muszą być jedynie utrzymane
w merytorycznym zakresie.
Dodatkowym zagrożeniem był fakt wracających 6-latków do przedszkoli. Wiadomo już
wstępnie, że MEN ma przekazać 4.300 zł na dziecko. Nie jesteśmy na typ etapie oszacować,
jakie będą koszty reformy.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania projektów uchwał, w głosowaniu
wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na 2017 rok wraz z

autopoprawką oraz projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ełku na lata 2017-2027.
Pkt 5. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 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
dotyczącej prac komisji. Proponowane zmiany obejmują (część opisowa zmian w budżecie
miasta):
w pkt. 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
1. 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.
w pkt. IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Promocji, Sportu i Kultury:
1. 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.
2. 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 (4 000 zł),
- zwiększenie wydatków na zakup aparatu fotograficznego wraz z obiektywem i kartą pamięci
(§ 6060 – 2 000 zł).
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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”.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 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; 13 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 obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2016 wraz z autopoprawką.
4) 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 obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 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.

5) 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.
Radny Dariusz Dracewicz przypomniał temat konieczności rozwiązania problemu
używania przez uczniów telefonów komórkowych w trakcie lekcji. Dobre rozwiązanie tego
problemu zastosowała już jedna ze szkół średnich w Ełku. Telefony są zabierane przed
lekcjami a oddawane po. Wprowadzenie takiego rozwiązania we wszystkich szkołach
począwszy od szkół podstawowych ułatwiło by pracę nauczycielom. Prośba, by wziąć to pod
uwagę.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – zwrócono się do dyrektorów szkół, jak widzą oni
ten problem w swoich placówkach. Czekamy teraz na ich opinie. Zaprosimy dr Macieja
Dębskiego, socjologa, o którym mówił radny Nikodem Kemicer i zorganizujemy spotkanie
z dyrektorami szkół. Poinformujemy radnych, jakie będą propozycje rozwiązania tego
problemu.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, że ważne byłoby, aby do tych rozmów włączyć
również rodziców.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST)
na lata 2016-2023.
Pkt. 6. Sprawy różne i wolne wnioski
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski poinformował, że na najbliższą sesję
zostanie jeszcze przygotowany 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.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej
Koc podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie obu Komisji o godz. 13.40.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący obrad:
Andrzej Koc

