Protokół nr XXIII.16
z obrad XXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 25 października
2016 roku w godzinach 1100 - 1247 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy
Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XXIII sesję Rady Miasta
Ełku wypowiadając formułę: „Otwieram XXIII zwyczajną sesję Rady Miasta Ełku”. Na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad - w chwili obecnej w sesji
uczestniczy 21 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 23 radnych
stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Prezydenta Miasta
Tomasza Andrukiewicza, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego,
Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla, Halinę Bender
Prezesa Zespołu Inwestycji, naczelników wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich
zebranych.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji - protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zgłaszanie uwag,
zastrzeżeń do protokołu z ostatniej sesji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
stwierdził, że radni przez aklamację przyjęli protokół nr XXII.16 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz zaproponował, aby w punkcie 5 podpunkt 8)
otrzymał następujące brzmienie: „5)8 ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców”, gdyż projekt uchwały dotyczy kilku najemców, a nie
jednego. Następnie poprosił o wnioski do zaproponowanego porządku obrad.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
poddał pod głosowanie
zaproponowany porządek, z uwzględnieniem zaproponowanej autopoprawki: 22 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzym.” - jednomyślnie „za”
radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu nr XXII.16 z sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
3) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r.,
4) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r.,
5) wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów,
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6) określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od środków transportowych
za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
7) określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji
w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie
podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie podatku leśnego oraz
określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej,
8) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
9) nadania nazwy rondu,
10) przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2017,
11) rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku,
12) zmieniająca uchwałę nr XXI.214.16 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w
sprawie
zatwierdzenia
składów
osobowych,
przewodniczących
i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
7. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata
2008 - 2018” za rok 2015.
8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych miasta Ełku.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępców prezydenta,
sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób
zarządzających oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Oświadczenia i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 12 września
2016 r. do dnia 21 października 2016 r., w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w uzupełnieniu informacji, którą radni
otrzymali na piśmie przedstawił działania jakie były dokonywane w ostatnim okresie
międzysesyjnym, między innymi poinformował:
 Ełckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. pozyskało ponad 21 mln
dofinansowania na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
aglomeracji Ełk II”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projekt dotyczy przebudowy podziemnej infrastruktury sanitarnej, zlewni ścieków oraz
przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi Ełckiej.
Założenia projektu obejmują realizację dziewięciu zadań, które będą realizowane według
harmonogramu zatwierdzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Prace będą w przeważającej części prowadzone z wykorzystaniem technologii
bezwykopowych przy częściowym zajęciu terenu lub pasa drogowego. W trakcie prac
należy się liczyć z miejscowym utrudnieniem w ruchu pojazdów i przemieszczaniem
pieszych.
Przewidywane koszty realizacji inwestycji ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej
aglomeracji Ełk II ” to 33 182 445 zł netto, w tym:
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• dotacja z Unii Europejskiej – 21 153 809 zł (63,75%)
• środki własne – 12 028 636 zł (36,25%)
Rozpoczęcie prac planowane jest w IV kwartale 2016 r.
Zakończenie prac przewiduje się do końca 2020 r.
 Rozpoczął się nowy cykl spotkań edukacyjnych skierowany do szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowany wspólnie z Politechniką Białostocką.
Jest to wspólne przedsięwzięcie Uczelni i Parku Naukowo-Technologicznego służyć
ma promowaniu nauki i przedsiębiorczości. Takie cykliczne spotkania z naukowcami
i studentami Politechniki Białostockiej odbywać się będą w Ełku przez 8 miesięcy.


Ełckie Centrum Kultury pozyskało dofinansowanie w wysokości 65 350 euro na projekt
partnerski „Go digital! Culture at your fingertips” Przedsięwzięcie będzie realizowane
w ramach programu ERASMUS+. Do projektu ECK zaprosiło pięć europejskich
organizacji: uniwersytety ludowe ze Szwecji (Kristianstad) i Słowenii (Rogaska Slatina),
centrum kultury z Litwy (Alytus), stowarzyszenie kulturalne z Włoch (Foligno) oraz
przedsiębiorstwo działające w dziedzinie transferu wiedzy i innowacji z Czech (Praga).
Partnerzy biorący udział w projekcie powołali specjalny zespół roboczy, którego
zadaniem będzie stworzenie oferty dotyczącej działań kulturalnych skierowanej do osób
powyżej 50 roku życia. W efekcie powstaną propozycje działań obejmujących
doskonalenie umiejętności cyfrowych, takich jak np. korzystanie z Internetu, urządzeń
typu iPhone, smartfon, komputer, aparat cyfrowy itp.



Rozpoczęły się bezpłatne szczepienia dla ełckich seniorów przeciw grypie oraz dzieci
urodzonych w 2013 r. przeciw pneumokokom. Szczepienia realizowane są od
15 września 2016 r. w gabinetach szczepiennych poradni lekarzy rodzinnych na terenie
Ełku. Koszt szczepień - 40 tys. zł. Środki na realizację szczepień pochodzą z budżetu
miasta Ełku.



Do 15 grudnia planowane jest zakończenie prac budowlanych na dwóch kolejnych
ulicach miasta: Letniej i Jesiennej. Zakres robót na obu ulicach obejmuje m.in. budowę
kanalizacji technicznej i deszczowej oraz regulację urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
Ułożona zostanie także nowa nawierzchnia jezdni, chodników i wjazdów. Teren wzdłuż
ulic zostanie oświetlony. Całkowity koszt inwestycji to kwota 811 953,20 zł.



Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku od 1 października 2016 r. realizuje projekt
„Rodzina wolna od przemocy - miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy”. Na ten cel
MOPS pozyskał 58 tys. zł dofinansowania ze środków Rządowego programu „Razem
Bezpieczniej”. Projekt stanowi kontynuację podejmowanych działań w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ełku. Projekt wpisuje się w założenia
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2016-2020. Całkowita wartość projektu
to 72 095 zł. Dofinansowanie z programu to 58 160 zł, a wkład własny z budżetu miasta
Ełku - 14 455 zł. Celem projektu jest m.in. wdrożenie kompleksowych działań mających
na celu edukację dla bezpieczeństwa wewnątrzrodzinnego, a także przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie. Udział w programie ma też zwiększyć skuteczność działań służb
społecznych w pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz wzrost
świadomości lokalnej na temat zjawiska przemocy w mieście Ełk. Projekt będzie
realizowany od 1 października do 31 grudnia 2016 r.



Wykonane zostało ogrodzenie boiska zlokalizowanego przy ul. Sportowej w Ełku. Prace
zrealizowane zostały w ramach Inicjatywy Lokalnej. Zakres prac obejmował m.in.
3

wykonanie i montaż dwóch furtek oraz dwóch bram przesuwnych a także ogrodzenia
z siatki plecionej. Łączny koszt inwestycji to kwota 31 675,55 zł.


Po zapoznaniu się z propozycjami Kapituły ds. Stypendiów i Nagród Sportowych
Prezydent Ełku przyznał: 27 stypendiów, 2 nagrody, 1 wyróżnienie. Wręczenie
stypendiów nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej, odbyło
się w czwartek 22 września 2016 r. w Urzędzie Miasta Ełku.



Miasto Ełk zostało docenione za gospodarowanie przestrzenią. Kapituła 2.
Ogólnopolskiego Konkursu Miast wyłoniła zwycięzców spośród 33 miast, które
nadesłały swoje aplikacje do konkursu. Tytuł Lidera Zrównoważonego Gospodarowania
Przestrzenią przyznano 8 polskim miastom. Są to: Gdańsk, Bytom, Gdynia, Rybnik,
Bolesławiec, Ełk, Oświęcim, Aleksandrów Łódzki. Miasto Ełk otrzymało tytuł za
optymalny rozwój przestrzenny miasta, a także racjonalne wykorzystanie rewitalizacji do
tworzenia wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców, turystów i inwestorów. Celem
konkursu była m.in. identyfikacja i promocja miast dbających o zasadę zrównoważonego
rozwoju w gospodarowaniu przestrzenią, a także kreowanie pozytywnego wizerunku
samorządów dbających o zrównoważone planowanie rozwoju przestrzennego.



3 października 2016 r. w Ełckim Centrum Kultury odbyła się debata rewitalizacyjna
„Miasta, w których warto żyć…”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele
samorządów oraz organizacji społecznych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i Saint-Brieuc z Departamentu Côtes d’Armor z Francji. Celem debaty było porównanie
oraz wymiana polskich i francuskich doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej
rewitalizacji. Pokazanie uczestnikom debaty zebranym w sali Zebra ECK, w jaki sposób
realizować modelowe projekty rewitalizacyjne oraz jak dużą rolę odgrywa w tym
procesie czynny udział mieszkańców, a także jak bardzo tego typu działania wpływają
na poprawę atrakcyjności miast. Projekt „Miasta, w których warto żyć…”
współfinansowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu
„Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej
2016”. Całkowita wartość projektu ok. 115 tys. zł.



12 października Prezydent Ełku podpisał kolejne 6 umów na realizację zadań samorządu
przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.
Miasto Ełk już po raz szósty znalazło się w gronie laureatów „Samorządowego Lidera
Edukacji", a tym samym decyzją komisji – otrzymało Certyfikat Złoty. W tym roku Ełk
otrzymał również Wyróżnienie Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego za największy progres w dziedzinie rozwoju edukacji. W kategorii „Gminy
o liczbie mieszkańców od 50 tys. do 100 tys. Ełk jest jedynym samorządem
nagrodzonym w województwie warmińsko – mazurskim
14 października 2016 r. odbyła się Gala Finałowa III edycji konkursu „Twój start-up –
Twoja przyszłość” organizowanego przez Park Naukowo-Technologiczny w Ełku,
podczas której uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje innowacyjne pomysły m.in.
nowoczesny żaglomaszt, społecznościowe aplikacje mobilne, marketingowe programy
lojalnościowe oraz firmy usługowo-transportowe.







Wykonano nowe oświetlenie ul. Słonecznej przy rampie kolejowej. Zostało
wymienionych łącznie 21 opraw oświetleniowych, w tym 8 sztuk opraw rtęciowych
o mocy 250W każda oraz 13 sztuk opraw LED o mocy 84W każda. W wyniku
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modernizacji zostało obniżone zużycie energii o 50% i zwiększone natężenie oświetlenia
na zgodne z normami. Łączny koszt wykonanych prac to 44 944 zł.
 Zestawienie postępowań realizowanych od 13 września 2016 r., na które zawarto umowę:
- Budowa kolektora deszczowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi na terenie po
byłym Lenpolu w Ełku ,
- Projekt budynku socjalnego przy ul. Kolejowej w Ełku,
- Budowa ulicy Jesiennej i Letniej w Ełku.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem
formalno-prawnym):
- Zakup energii elektrycznej dla placówek i instytucji Gminy Miasta Ełk, Powiatu
Ełckiego, MZK sp. z o. o. w Ełku oraz 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią na 2017
r.- CZĘŚĆ I, CZEŚĆ II,
- „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę
dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16) ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej” część I Przebudowa ulicy Suwalskiej,
- Budowa ulicy Spacerowej i Wiosennej w Ełku,
- Wykonanie projektu hali sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu przy
Zespole Szkół Sportowych w Ełku ul. Suwalska 15,
- „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez przebudowę
dróg łączących się z siecią TEN-T (DK16) ulicy Kolonia oraz ulicy Suwalskiej” część I Przebudowa ulicy Kolonia,
- Budowa linii oświetlenia drogowego ul. Towarowa w Ełku - Etap I,
- Dostawa elementów Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Ełku 2016.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu i brakiem formalnych zastrzeżeń do
przedstawionego sprawozdania Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali
się i przyjęli do wiadomości sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta.
Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2016-2027, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały wraz ze
zmianami budżetu miasta szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł
o przyjęcie uchwał.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
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Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII.244.16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2016– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w załączeniu do
protokołu.
Zaproponowane zmiany do budżetu omawiane były na poszczególnych komisjach.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
 Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII.245.16 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w
załączeniu do protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2017 r., w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił wszystkie tzw. podatkowe projekty
uchwał. Do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości
stawki opłaty od posiadania psów, na wniosek Komisji Mienia Komunalnego i Porządku
Publicznego, zgłosił autopoprawkę, a mianowicie uzupełnić projekt uchwały o zapis
zwalniający z płacenia podatku osoby, które zaadoptują psa ze schroniska dla zwierząt,
z którym miasto Ełk ma podpisaną umowę. Niniejszy zapis zaproponował ująć jako § 3
z następującym brzmieniem: „ § 3. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się za psy, które
zostały nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym miasto Ełk ma podpisaną
umowę.”
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Wniósł o przyjęcie uchwał.
Uzasadnienie podjęcia uchwały:
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Ełku na lata 2016-2027 przyjęta przez Radę
Miasta Ełku zakładała 3% wzrost stawek w roku 2017. Projekt przedłożonej uchwały zakłada
wzrost w wysokości podatku ok. 3,0 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku
bieżącym. Zaproponowane stawki mieszczą się w ramach określonych przez Ministra
Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2016 roku.
Szacunkowe zwiększenie dochodów z tytułu planowanego wzrostu stawek wyniesie
ok. 37 500,00 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 2, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII.246.16. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2017 r., w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2017 r., w załączeniu do protokołu.
Uzasadnienie podjęcia uchwały:
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2017 rok, z czego stawki z tytułu podatku dla:
 budynków mieszkalnych wzrosną z kwoty 0,62 zł na 0,64 zł - wzrost o ok. 3 %,
 gruntów pozostałych wzrosną z kwoty 0,36 zł na 0,37 zł - wzrost o ok. 3%,
 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrosną z kwoty 0,79 zł
na kwotę 0,81 zł – wzrost o ok. 3%,
 budynków wyodrębnionych na pomieszczenia gospodarcze o pow. do 10m – wzrosną z
kwoty 3,94 zł na 4,06 zł,
 budynków związanych z działalnością gospodarczą – obniżenie stawki z kwoty 22,86 zł
na kwotę 22,66 zł,
 budynków pozostałych – obniżenie stawki z kwoty 7,68 zł na kwotę 7,62 zł,
 budynków zajętych na świadczenia zdrowotne – obniżenie stawki z kwoty 4,65 zł na
kwotę 4,61zł,
 grunty pod jeziorami (od 1 ha) – obniżenie stawki z kwoty 4,58 zł na kwotę 4,54 zł.
Zaproponowane stawki mieszczą się w ramach określonych w obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 5 sierpnia 2016.
Poziom dochodów z tytułu stawek podatku od nieruchomości pozostanie
niezmieniony w stosunku do 2016 roku.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII.247.16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na 2017 r., w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości stawki opłaty
od posiadania psów, w załączeniu do protokołu.
Uzasadnienie podjęcia uchwały:
Projekt uchwały na 2017 rok uwzględnia podjętą przez Radnych inicjatywę
dotyczącą znacznego podwyższenia opłat za psy zaliczane do ras agresywnych. Opłata dla
pozostałych ras zostaje utrzymana na poziomie 2016 roku.
Stawka maksymalna z Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2016
roku wynosi 118,97 zł.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały, z
wnioskiem zacytowanym przez prezydenta.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Wywiązała się dyskusja odnośnie zgłoszonego wniosku Komisji Mienia Komunalnego i
Porządku Publicznego, który jako autopoprawkę zgłosił prezydenta.
W dyskusji głos zabrali, między innymi:
o Radny Nikodem Kemicer proponował nie wprowadzać proponowanego zapisu w § 3.
o Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz ponowił swój wniosek w formie autopoprawki
i uzasadnił potrzebę wprowadzenia zapisu.
o Radny Michał Tyszkiewicz zgłosił formalny wniosek o zdjęcie projektu uchwały z obrad
dzisiejszej sesji i wrócić do tematu na kolejnej sesji dopracowując wnoszony zapis w § 3.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał
pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego M. Tyszkiewicza, o zdjęcie z porządku
obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały i powrócenie do tematu na kolejnej sesji, po
dopracowaniu wnoszonego zapisu w § 3; za przyjęciem wniosku głosowało 7, „przeciw” 12,
wstrzym. się od głosu 1. Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że wniosek został
odrzucony.
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Następnie Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie jak wyżej, z wniesioną autopoprawką o uzupełnienie zapisu
jako § 3 z następującym brzmieniem: „ § 3. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się za
psy, które zostały nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym miasto Ełk ma
podpisaną umowę.”
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 15 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymujących”- 5.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 15 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII.248.16 w sprawie wprowadzenia opłaty oraz określenia wysokości
stawki opłaty od posiadania psów, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na podatek od
środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w załączeniu do
protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII.249.16 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji na
podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od
nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny
i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w sprawie
podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w załączeniu do protokołu.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
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Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII.250.16 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek
od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek
rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny i informacji w
sprawie podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców, w załączeniu do protokołu.
Prezydenta Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej, z wnioskiem o zapisanie w tytule uchwały następującej
nazwy: „ w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców”, gdyż ta uchwała dotyczy kilku najemców.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXII.251.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców, w załączeniu do protokołu.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w formie autopoprawki zgłosił aby nadać
nazwę „Honorowych Dawców Krwi” i wniósł o przyjęcie uchwały.
Uzasadnienie podjęcia uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
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Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem autopoprawki.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII.252.16 w sprawie nadania nazwy rondu, w załączeniu do protokołu.
***
10) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta
Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2017, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały. W
formie autopoprawki zgłosił wnioski zaproponowane przez Komisę Oświaty i Kultury, a
mianowicie:
- w § 5 ust. 5 wykreślić punkty oznaczone lit. e i k ,
- w § 5 w pkt. oznaczonym lit. g dodać pkt. 4 „Wspieranie czytelnictwa”.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radny Nikodem Kemicer zawnioskował do Prezydenta Miasta, aby uhonorować pracę
głównego specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Macieja Juchniewicza
za całokształt Jego pracy.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” –21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII.253.16 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu
miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2017, w załączeniu do protokołu.
* * *

11) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika i pracowników
socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, w załączeniu do protokołu.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz poinformował, że
Komisja po zapoznaniu się z dokumentami związanymi ze skargą oraz po wysłuchaniu
informacji przedstawionych przez:
 Anetę Ruszczyk – Dyrektora MOPS w Ełku,
 Irenę Podlecką – Naczelnika Wydziału PS
 Zbigniewa Rachwalskiego – radcę prawnego
uznała za bezzasadną skargę na działalność kierownika i pracowników socjalnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
W wyniku powyższego rozpatrzenia skargi komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie jak wyżej wraz z uzasadnieniem, który został przedłożony radnym.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poinformował, że Komisja Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej zapoznała się z dokumentami.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z następującym zapisem:
„§ 1. Uznać za bezzasadną skargę Skarżącego na nieprawidłowości w zakresie działalność
kierownika i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
§ 2. Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII.254.16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika
i pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, w załączeniu do
protokołu.
* * *
12) Projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXI.214.16 Rady Miasta Ełku z dnia 30 sierpnia
2016 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych, przewodniczących
i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski odczytał projekt uchwały, który powstał
w wyniku wniosków pisemnych i ustnych radnych.
Nie podjęto dyskusji.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIII.255.16 zmieniająca uchwałę nr XXI.214.16 Rady Miasta Ełku z dnia
30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych, przewodniczących
i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
Zastępca Prezydenta
Miasta Artur Urbański omówił stan realizacji zadań
oświatowych Gminy Miasta Ełku na rok szkolny 2015/2016, zgodnie z załączoną informacją
stanowiąca załącznik do protokołu.
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Radny Michał Tyszkiewicz poprosił o uzupełnienie informacji o kontrole w zakresie
nadzoru pedagogicznego; w jakich szkołach zostały przeprowadzone i jakie zalecenia zostały
wydane.
Odnośnie tabel nr 19 i nr 20 – powstały nowe stowarzyszenia, których jest brak w wykazach,
np. stowarzyszenie działające przy Szkole Sportowej.
Radny Wojciech Kwiatkowski – będzie reorganizacja w szkolnictwie, będą zmienione
rejony szkolne. Poprosił o rozważenie możliwości rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 5.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się z informacją o stanie
realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Ełku na rok szkolny 2015/2016.
Pkt 7. Raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Ełku na lata 2008 - 2018” za rok 2015.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że raport z realizacji
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 - 2018” za rok
2015 szczegółowo omawiany był w poszczególnych komisjach.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja zapoznała się.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
zapoznała się.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja zapoznała się.
Nie podjęto dyskusji
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się z raportem z realizacji

„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 - 2018” za rok
2015, który stanowi załącznik do protokołu.
Pkt 8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych miasta Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że radni otrzymali
informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych Rady Miasta Ełku.
Informacja z analizy stanowi załącznik do protokołu. Jednocześnie poinformował, że do
Przewodniczącego Rady Miasta wpłynęła analiza złożonych oświadczeń majątkowych dokonana
przez Urząd Skarbowy w Ełku. Zainteresowani radni mogą zapoznać się z nią w Biurze Rady Miasta.

Pkt 9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępców
prezydenta, sekretarza miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz osób wydających decyzje
administracyjne w imieniu prezydenta.
Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez zastępców prezydenta, sekretarza
miasta, skarbnika miasta, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających oraz
osób wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta, stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.

Pkt 10. Interpelacje i zapytanie radnych.
Radny Tomasz Przekop zgłosił interpelację w formie zapytania, cytuję „Czy jest
możliwość przesunięcia znaku droga dla rowerów z początku ulicy Piłsudskiego do początku
drogi dla rowerów od kiosku ruchu na ulicy Piłsudskiego. Proszę o dopuszczeniu ruchu
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rowerów po ulicy Piłsudskiego od ulicy Sikorskiego do ścieżki rowerowej zaczynającej się
przy kiosku ruchu. Uzasadnienie: chodnik przy ulicy Piłsudskiego jest uczęszczany przez
pieszych - to główna droga mieszkańców, którzy idą z centrum na osiedle Północ II.”
Radny Piotr Karpienia poprosił o skierowanie kamery na skrzyżowanie ulicy Tuwima
między blokami 18 a 20. Obecnie kamera monitoruje chodnik wzdłuż ulicy Tuwima przy
Szkole Modern-School. Po odwróceniu kamera będzie monitorowała dwa przejścia dla
pieszych i skrzyżowanie.
Pkt 11. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Nikodem Kemicer proponuje, ażeby ograniczyć obieg papierowy dokumentów
dla radnych. Uważa, że powinno wystarczyć dostarczenie dokumentów drogą elektroniczną.




Radny Mirosław Sawczyński zwrócił uwagę na;
bardzo zanieczyszczony odchodami ptaków budynek, w którym zlokalizowana jest
Delegatura Konserwatora Zabytków, należałoby oczyścić.
Z sadzawek przy Centrum Edukacji Ekologicznej wyczuwa się siarkowodór.
Zaproponował, aby je pogłębić lub zrobić odpływ wody.
Drewniane rzeźby przy promenadzie, pod wpływem warunków atmosferycznych uległy
zniszczeniu. Należałoby dokonać ich przeglądu i poddać konserwacji.

Radny Ireneusz Dzienisiewicz przypomniał, że na wczorajszym posiedzeniu komisji
odbyła się prezentacja multimedialna bieżących działań oraz planów na przyszłość Parku
Naukowo-Technologicznego w Ełku. Na prośbę radnych dyrektor PNT przesłał tę prezentację
na maila, ale bez tabeli zawierającej koszty działań. Radny poprosił o uzupełnienie.
Radny Bogusław Wisowaty zgłosił wniosek o ustawienie wiaty przystankowej MZK
na ul. Przemysłowej.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski złożył wniosek o podjęcie przez
samorząd miasta działań na rzecz wdrożenia w Ełku Programu Mieszkanie +. Do rozważenia
jest możliwość przekazania gruntów, ewentualnie dostosowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla gruntów Skarbu Państwa, np. będących we władaniu
Agencji Mienia Wojskowego na Osiedlu Konieczki. Dzięki współpracy miasto mogłoby
pozyskać część mieszkań z programu dla osób oczekujących na mieszkania komunalne.
Część oczekujących mogłaby również skorzystać bezpośrednio z Programu Mieszkanie +, co
wpłynęłoby na zmniejszenie liczby oczekujących na przydział mieszkania komunalnego.
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc ponowił wniosek, który
zgłaszał na komisji dot. stworzenia deptaku na ulicy Pułaskiego.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz zasygnalizował odpowiedzi:
- radni, którzy nie chcą materiałów w wersji papierowej, a tylko mailowo, proszeni są
o deklaracje pisemną w Biurze Rady Miasta,
- słuszna uwaga odnośnie zabrudzonego budynku, w którym mieści się Delegatura
Konserwatora Zabytków, informacja i wniosek w tej sprawie przekazany zostanie
konserwatorowi,
- wydobywający się siarkowodór z sadzawek, oraz stan rzeźb na promenadzie - sprawdzimy.
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- materiały przesłane radnym z PNT sprawdzimy i jeśli radni nie otrzymali – poprosimy
dyrektora PNT o uzupełnienie.
- ustawienie wiaty przystankowej MZK na ul. Przemysłowej – wniosek przyjęty do realizacji.
- przesunięcie znaku droga dla rowerów z początku ulicy Piłsudskiego oraz skierowanie
kamery na skrzyżowanie ulicy Tuwima – rozważymy sugestie.
- będziemy odnosić się do Programu Mieszkanie +, zajmiemy stanowisko.
Obecni na sali obrad przedstawiciele Honorowych Dawców Krwi wyrazili słowa
podziękowania za nadanie nazwy rondu. Wręczyli pamiątkowe dyplomy.
Pkt 12. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zakończył sesję wypowiadając formułę: „Zamykam XXIII zwyczajną sesji Rady Miasta.”
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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