Protokół nr 27.17
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku z Komisją Sportu
i Rekreacji Rady Miasta Ełku, które odbyło się 26 stycznia 2017 roku w godzinach 1230– 1345
Członkowie połączonych komisji przez aklamację na przewodniczącego obrad wybrali
Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku Andrzeja Koca.
W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
Pkt 1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący obrad Andrzej Koc otworzył wspólne posiedzenie Komisji Oświaty
i Kultury Rady Miasta Ełku z Komisją Sportu i Rekreacji Rady Miasta Ełku.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad na 18 radnych - członków
połączonych komisji, w posiedzeniu uczestniczy 14, w związku z tym obrady i podejmowane
decyzje są prawomocne. W obradach nie uczestniczą radni: Ireneusz Dzienisiewicz, Jan
Gróndwald, Piotr Karpienia, Krzysztof Wiloch.










Przewodniczący obrad Andrzej Koc powitał:
Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego,
Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla,
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Konrada Siemienkiewicza,
Dyrektora SP nr 4 Wandę Wojnowską,
radcę prawnego Zbigniewa Rachwalskiego,
Naczelnika Wydziału Edukacji Stanisława Zalewskiego,
pełnomocnika PM ds. organizacji pozarządowych Macieja Juchniewicza,
Prezesa Fundacji Rozwoju Sportu 4ALL Tomasza Żmijewskiego,
przedstawicieli mediów.

Następnie poinformował, że na dzisiejsze obrady zaprosił Prezesa Fundacji Rozwoju Sportu
4ALL Tomasza Żmijewskiego, który przedstawi nam działalność Fundacji i w związku z tym
proponuje uzupełnić porządek obrad o pkt 3. z tematem: Prezentacja działalności Fundacji
Rozwoju Sportu 4ALL.
Obie Komisje nie wniosły uwag i w obecności 13 radnych; jednomyslnie „za” przyjęto
porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Prezentacja działalności Fundacji Rozwoju Sportu 4ALL.
4. Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na
realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy , rozbudowy lub remontu
dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności
w sferze kultury fizycznej i turystki pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie
w Plenerze”.
5. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,
3) zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w Ełku na rok 2017,
4) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na 31 stycznia 2017 r.
i dotyczących prac komisji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
Przewodniczący obrad Andrzej Koc poinformował, że protokół ze wspólnego
posiedzenia obu komisji, które odbyło się 15 grudnia 2016 r. był do wglądu w Biurze Rady
Miasta. Zapytał: czy są uwagi?
W związku z brakiem zastrzeżeń przewodniczący obrad stwierdził, że radni przez
aklamację przyjęli protokół z posiedzenia wspólnego komisji w dniu 15 grudnia 2016 r.,
bez uwag.
Pkt 3. Prezentacja działalności Fundacji Rozwoju Sportu 4ALL.
Prezes Fundacji Rozwoju Sportu 4ALL Tomasz Żmijewski poinformował czym
będzie zajmowała się Fundacja. Szczegółowa informacja w załączeniu do protokołu.
Na zapytanie radnego Michała Tuyszkiewicza: w czym możemy pomóc jako
samorząd?, prezes fundacji, odpowiedział, że fundacja powstała po to, aby aktywizować
osoby niepełnosprawne. Oczekuje współpracy, jest otwarty na wszelkie propozycje.
Pkt 4. Opinia komisji do wniosku Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA”
na realizację zadania publicznego miasta Ełku z zakresu budowy , rozbudowy lub
remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury
stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz w zakresie działalności
w sferze kultury fizycznej i turystki pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej
„Aktywnie w Plenerze”.
Dyrektor SP nr 4 Wanda Wojnowska powiedziała, że wniosek jest kontynuacją
wcześniejszej inicjatywy. Chcemy wykonać siłownię plenerową. Siłownie zewnętrzne są
przeznaczone i atrakcyjne dla wszystkich niezależnie od wieku: dzieci, młodzieży, dorosłych,
a także osób starszych. Siłownia plenerowa będzie darmowa i dostępna dla każdego –
szczegóły we wniosku.
Przewodniczący obrad Andrzej Koc poddał pod głosowanie wniosek Stowarzyszenia
Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” na realizację zadania publicznego miasta Ełku z
zakresu budowy, rozbudowy lub remontu dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków
oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego oraz
w zakresie działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki pt.: Otwarta Przestrzeń Integracji
Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”, w ramach inicjatywy lokalnej.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw,
i 0 głosach wstrzym. (jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie powyższy wniosek
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „SKRZYDŁA” w ramach inicjatywy lokalnej pt.: pt.:
Otwarta Przestrzeń Integracji Lokalnej „Aktywnie w Plenerze”.
Pkt 5. Opinia komisji do projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, w załączeniu
do protokołu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ełku na lata 2017-2027 łącznie ze zmianami w budżecie.
Uzasadnienie:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2017, w tym:
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 365 900 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 365 900 zł (zwrot ubezpieczenia samochodu – dział 750 rozdział
75023 – 15 900 zł, wpływy z opłata – wieczyste użytkowanie 300 000 zł – dział 700 rozdział
70005, dochody z najmu i dzierżawy – 50 000 zł – dział 700 rozdział 70005),
- dochody majątkowe o kwotę 1 000 000 zł (sprzedaż majątku – dział 700 rozdział 70005).
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 505 000 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1 395 000 zł (realizacja programów zdrowotnych – 45 000 zł
– dział 851 rozdział 85149, podatek VAT – 1 350 000 zł – dział 758 rozdział 75814),
- wydatki majątkowe o kwotę 110 000 zł (zakup samochodu do realizacji zadań z zakresu
gospodarki ściekami i ochrony wód – 110 000 zł – dział 900 rozdział 90001).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 139 100 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 15 105 747 zł.
W załączniku nr 2 zmiany w roku 2017-2018, w tym:
Wprowadza się jako przedsięwzięcie realizowane w latach 2017 - 2018 zadanie pn.
„Poradnictwo, konsultacje oraz terapia dla młodzieży i ich rodziców w zakresie profilaktyki
uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych” – dział 851 rozdział 85153. Na
realizację zadania przeznacza się w 2017 roku 80 000 zł, w 2018 roku 80 000 zł.
Radny Nikodem Kemicer odniósł się do wydatku majątkowego w wysokość 110 000 zł
(dział 900 rozdział 90001 § 6060) dot. zakupu auta dostawczego, niezbędnego do
realizowania zadań z zakresu gospodarki ściekami i ochrona wód. Sfinansowanie zadania
proponuje się z wolnych środków 94 100 zł oraz ze zwrotu ubezpieczenia AUTOCASCO
w wysokości 15 900 zł. Ponieważ media pisały, że sprawcą wypadku nie był kierowca UM,
więc nie rozumie dlaczego korzysta się ze środków ze zwrotu ubezpieczenia AUTOCASCO
Urzędu Miasta. Powinno to pójść z ze zwrotu ubezpieczenia AUTOCASCO sprawcy
wypadku, ponieważ w tej sytuacji wzrośnie ubezpieczenie AUTOCASCO na inne pojazdy
UM. Zwrócił się do obecnego na sali obrad radcy prawnego Z.Rachwalskiego, aby przyjrzał
się sprawie.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzym. (jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
***
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017, w załączeniu
do protokołu.
Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia
Komunalnego:
Wydatek majątkowy w wysokość 110 000 zł (dział 900 rozdział 90001 § 6060) dotyczy
zakupu auta dostawczego, niezbędnego do realizowania zadań z zakresu gospodarki ściekami
i ochrona wód. Główną cechą nowego auta będzie podwójna kabina umożliwiająca przewóz
większej liczby pracowników, która wpłynie na szybkość przystępowania do zleconych prac.
Szacunkowa wartość auta to 110 000 zł brutto. Sfinansowanie zadania proponuje się
z wolnych środków 94 100 zł oraz ze zwrotu ubezpieczenia AUTOCASCO w wysokości
15 900 zł.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej:
Zwiększenie wydatków budżetowych w dziale 851, rozdział 85149, § 4300 o kwotę
45 000 zł z wolnych środków z przeznaczeniem na realizację następujących programów
zdrowotnych:
- 24 000 zł – Edukacja Przedporodowa - Szkoła Rodzenia, w której ełczanki, przyszłe mamy
z osobami towarzyszącymi bezpłatnie przygotowują się do porodu oraz opieki nad
noworodkiem. Zajęcia realizowane są na terenie Szpitala Pro-Medica w Ełku. Program
przewiduje 13 spotkań. W ramach środków w 2017 r. odbędzie się 6 turnusów, w każdym
turnusie weźmie udział 11 kobiet ciężarnych.
- 11 000 zł - „Poradnia Laktacyjna”, w której ełczanki po porodzie mogą korzystać z pomocy
w problemach związanych z laktacją. Według Światowej Organizacji Zdrowia, noworodki
do 6 miesiąca życia powinny być karmione wyłącznie mlekiem matki, które zawiera
wszystkie niezbędne składniki, konieczne do prawidłowego rozwoju. Ponadto zawarte w nim

przeciwciała pomagają chronić dziecko przed chorobami wieku dziecięcego, takimi jak
biegunka czy zapalenie płuc, które uważa się za dwie najczęstsze przyczyny zgonów
niemowląt na świecie. Z badań wynika, że młodzież i dorośli, którzy byli w dzieciństwie
karmieni piersią, są w mniejszym stopniu narażeni na nadwagę lub otyłość. Rzadziej
występuje u nich także cukrzyca typu 2 i lepiej wypadają w testach na inteligencję. Niestety
wiele matek mimo wszystko nie decyduje się na karmienie piersią. W większości przypadków
jest to spowodowane problemami związanymi z laktacją w pierwszych dniach życia dziecka
oraz z niewiedzą jak sobie z nimi radzić. Lata funkcjonowania Poradni Laktacyjnej pokazały
nam, że warto poszerzyć zakres usług. Powyższą kwotę chcielibyśmy przeznaczyć
na zatrudnienie lekarza neonatologa, który mógłby uzupełnić porady laktacyjne o niezbędne
badania, co da pełniejszą ocenę i diagnozę zgłaszających się kobiet oraz noworodków.
Planuje się zatrudnienie lekarza przez okres 11 miesięcy (od lutego do grudnia), w wymiarze
2 h w tygodniu porady stacjonarne w Poradni laktacyjnej przy ul. Konopnickiej 1 w Ełku,
2 h dziennie przez 4 dni w tygodniu porady telefoniczne i 2 h dziennie przez 4 dni w tygodniu
w środowisku – w domu karmiącej mamy.
- 10 000 zł – „NIE nowotworom u dzieci” - bezpłatne, profilaktyczne badania USG dla dzieci.
Badania realizowane będą wraz z Fundacją Ronalda McDonalda. Z badań mogą korzystać
dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, zameldowane na terenie Ełku. Celowość realizacji
badań może potwierdzać fakt, iż w 2016 r. wśród 140 przebadanych dzieci wykryto
62 zmiany i odstępstwa od normy oraz zalecono dalsze badania. Przewiduje się, że również
III) w zakresie pozostałych zmian:
Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 350 000 zł, w tym z tytułu: sprzedaży mienia
o kwotę 1 mln zł (dział 700 rozdział 70005 § 0870), opłat za wieczyste użytkowanie
– 300 000 zł (dział 700 rozdział 7005 § 055), dochodów z najmu i dzierżawy składników
majątkowych – 50 000 zł (dział 700 rozdział 7005 § 0750).
Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 350 000 zł (dział 758 rozdział 75814 § 4530).
Wprowadzenie takiej pozycji w wydatkach związane jest z centralizacją rozliczeń podatku
VAT.
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 139 100 zł, zwiększają się przychody z tytułu wolnych
środków o kwotę 139 100 zł.
Nie podjęto dyskusji.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzym. (jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
***
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2017, w załączeniu do
protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił potrzebę podjęcia uchwały zgodnie z
poniższym uzasadnieniem:
zgodnie z art. 73 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie
użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921), na wniosek gminy starosta może skierować
bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń
z pomocy społecznej do
wykonywania prac społecznie użytecznych. Prace wykonywane są w miejscu zamieszkania
lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo w jednostkach organizacyjnych pomocy
społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną
lub na rzecz społeczności lokalnej.
Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na
rok 2017, będzie podstawą opracowania wniosku w sprawie organizacji prac społecznie
3)

użytecznych, który powinien być złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie do dnia
31 stycznia 2017 r.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych w naszym mieście odbywać się będzie
na podstawie porozumienia zawartego między Starostą Ełckim a Gminą Miastem Ełk.
Refundacja kosztów ze środków Funduszu Pracy wynosić będzie do 60% minimalnej kwoty
świadczenia przysługującego bezrobotnym.
W związku z powyższym proszę o wprowadzenie do porządku obrad najbliższej sesji
Rady Miasta Ełku projektu uchwały w sprawie twierdzenia rocznego planu potrzeb
w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2017.
Nie podjęto dyskusji.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzym. (jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
***
innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na 31 stycznia 2017 r.
i dotyczących prac komisji.
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, które stanowi załącznik do protokołu

4)

Pkt 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Bogusław Wisowaty poprosił o informację na temat wniosku inicjatywy
lokalnej Fundacji Ratujmy Życie” pt. „Ełk miasto bezpiecznego wypoczynku”. Czy
zaplanowane środki w ramach tego wniosku na zostały wydane, jeśli tak to na co?
Radny Nikodem Kemicer poprosił:
 udostępnienie informacji odnośnie rozdysponowania środków w ramach inicjatyw
lokalnych, na jakie zadania i ile środków wydano,
 oznakować na zewnątrz budynki tabliczkami z napisem: tu znajduje się defibrylator.
Zastępca Prezydenta Miasta A. Urbański poprosił, aby Komisja Oświaty i Kultury za
około dwa tygodnie zebrała się dla tematu oświatowego dot. podziału miasta na nowe
obwody szkolne.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Obradom przewodniczył:
Andrzej Koc

