Protokół nr 23.16
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w dniu 19 grudnia 2016 roku w godzinach 1330 – 1445
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 10
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 9. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Piotr Karpienia.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska. po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 13.30 otworzyła posiedzenie Komisji
witając członków Komisji oraz gości.
Członkowie Komisji w obecności 9 radnych; jednogłośnie poprzez aklamację przyjęli
porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Propozycje do planu pracy Komisji na 2017 rok.
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 Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (POST) na lata 2016-2023,
5) w sprawie ustalenia trybu i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom
wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania,
6) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2017 rok,
7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
8) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017,
9) zmieniających uchwałę w sprawie ustalenie opłat za świadczenia przedszkoli publicznych.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt.2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 22.16 z dnia 28 listopada 2016 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Pkt.3. Propozycje do planu pracy Komisji na 2017 rok.
Wiceprzewodniczący Komisji Nikodem Kemicer powiedział, że proponuje wspólne
posiedzenie z Komisją Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Ełckiego

w temacie funkcjonowania rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych w I kwartale
2017 roku.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że miasto partycypuje tutaj w kosztach zgodnie
z ustawą. Natomiast merytorycznie sprawy rodzin zastępczych prowadzi Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – można byłoby na takim posiedzeniu zrobić taką
część informacyjną przedkładając czym merytorycznie zajmuje się MOPS, PCPR oraz nasz
Wydział Polityki Społecznej.
Radny Robert Klimowicz – należałoby się zastanowić nad wypracowaniem systemu,
promocji profilaktyki zdrowotnej - propozycje programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej
na 2017 rok. Program profilaktyki raka piersi.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska:
- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Kasztanami" w Ełku (wizyta
Komisji),
- można byłoby się również wybrać z wizytą do Noclegowni Monar-Markot i Domu
Św. Ojca Pio Caritas Diecezji Ełckiej.
Radny Michał Tyszkiewicz zaproponował, aby na każde z posiedzeń Komisji zapraszać
przedstawicieli stowarzyszeń zajmujących się pomocą społeczną.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz
powiedział,że przygotuje taki wykaz i najlepiej byłoby, aby na każdym posiedzeniu Komisji
prezentowały się po 2 stowarzyszenia.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski – w planie pracy umieścić również
sprawozdania - informację z realizacji Ełckiej Karty Rodziny 3+ oraz Ełckiej Karty Seniora.
Dobrze byłoby również, by informacja o uczestniczeniu stowarzyszeń na obradach Komisji
była umieszczona na stronie internetowej.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – w programie pracy Komisji powinny być
również inne stałe punkty - bieżąca działalność szpitala „Pro-Medica” czy spotkanie
z Komendantem 108 Szpitala Wojskowego w Ełku.
Pkt.4. Opinia Komisji do projektów uchwał.
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel 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) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił 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 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.

Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel 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 Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 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” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2016
rok wraz z autopoprawką.
3) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel 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 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 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 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 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST)
na lata 2016-2023.
5) 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 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 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.
6) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 9 radnych..
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2017 rok.
7 i 8) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że wydana została 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. Zgodnie z uwagami tam zawartymi zostaną wprowadzone
autopoprawki do zapisów uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że do projektu budżetu miasta Ełku na 2017 rok
została wniesiona również 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 Robert Klimowicz zwrócił uwagę, że będzie kończona modernizacja budynku,
gdzie jest zlokalizowany Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dlatego też w następnej
kolejności powinno się „zainwestować” w pracowników MOPS. Apel zatem, by pomyśleć
nad zwiększeniem wynagrodzeń dla Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że ma świadomość tych potrzeb.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektów uchwał, w głosowaniu wzięło
udział 8 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na
lata 2017-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na
2017 rok wraz z autopoprawką.

9) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił 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.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały mieniających uchwałę w sprawie ustalenie opłat za świadczenia
przedszkoli publicznych.
Pkt.5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący Komisji Nikodem Kemicer – czy w budżecie miasta są zaplanowane
środki finansowe na dodatkowe patrole policji?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – takie środki są budżecie Straży Miejskiej.
Wiceprzewodniczący Komisji Nikodem Kemicer – może należałoby porozmawiać
z Komendantem Policji, by bardziej wspierać finansowo patrole ponadnormatywne ełckich
policjantów.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – przy pomocy tych służb ponadnormatywnych
policjantów z Olsztyna udało się nam rozwiązać kilka problemów w mieście, ale
porozmawiamy na ten tema z Komendantem Policji.
Radny Robert Klimowicz – prośba, by pomyśleć o dodatkowych etatach w Straży
Miejskiej i dodatkowym samochodzie patrolowym.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski – w Straży Miejskiej jest duża rotacja,
być może chodzi tutaj o zbyt niskie zarobki.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – jeśli chodzi o samochód, od tego są Kierownicy
i Dyrektorzy jednostek, którzy powinni wnioskować uzasadniając swój wniosek.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska omówiła swój wyjazd do Komisji Sejmowej
zajmującej się problemami rodziny w Warszawie. Zachęciła do uczestnictwa w kolejnym
takim wyjeździe innych członków Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Irena Markowska
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 14.45.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodnicząca Komisji
Irena Markowska

