Protokół nr XXV.16
z obrad XXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2016 roku
w godzinach 1100 - 1203 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 XXV sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XXV zwyczajną sesję Rady Miasta Ełku”. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad - w chwili obecnej w sesji uczestniczy 22 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, 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 XXIV.16 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz poinformował, że na pisemny wniosek prezydenta
miasta wnosi o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o podpunkt 13) w punkcie 5. z tematem
podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
Następnie poprosił o inne 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 wykreślenia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie jak wyżej:
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 XXIV.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) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
4) określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
5) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
6) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom
wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania
i wykorzystywania,
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7) polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST) na lata 2016-2023,
8) 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”,
9) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Miasta Ełku na 2017 rok,
10) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016,
11) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
12) uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017,
13) zmieniany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
6. Przyjęcie postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu 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.
7. Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ełku.
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 24 października
2016 r. do dnia 25 listopada 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:
 Postępowania, realizowane od 29 listopada 2016 r. na które zawarto umowę:
- 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
 Postępowania, w których został dokonany Wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
- 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 i II,
- Dostawa elementów Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa Miasta Ełku 2016,
- Projekt budynku socjalnego przy ul. Kolejowej w Ełku,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni
w mieście Ełku, część I- Park na osiedlu Bogdanowicza przy ul. Pięknej,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni
w mieście Ełku, część II- Park na osiedlu Grunwaldzkim przy ul. Książąt Mazowieckich,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni
w mieście Ełku, część III - Park na osiedlu Kajki przy ul. Miłosza,
- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni
w mieście Ełku, część IV - Park na osiedlu Kajki między ul. Szosa Obwodowa a ul. Tuwima,
- Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej przy Oratorium św. Jana Bosko w Ełku.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
- Przebudowa ulicy Jaćwingów w Ełku,
- Przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza 35, 37, 37 A-C w Ełku,
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- Budowa ulicy Spacerowej i Wiosennej w Ełku,
- Dostawa i montaż urządzeń siłowni terenowej przy Promenadzie w Ełku.
 Do 15 grudnia w Urzędzie Miasta Ełku można było składać wnioski o przyznanie stypendiów za
szczególne osiągnięcia sportowe na okres styczeń – czerwiec 2017 r. W terminie wpłynęło 13.
wniosków na stypendia oraz 9. wniosków na nagrody. Wnioski na nagrody i wyróżnienia
przyjmowane są przez cały rok.
W 2016 r. Prezydent Ełku przyznał:
 61 stypendiów na łączną kwotę 200 640 zł,
 5 nagród na łączną kwotę 13 734 zł,
 2 wyróżnienia.
W budżecie miasta Ełku na 2017 r. zaplanowano łączną kwotę 210 536 zł:
 nagrody: 13 734 zł,
 stypendia sportowe: 196 802 zł.
 30 listopada Prezydent Miasta Eku spotkał się w Warszawie z Wiceministrem Infrastruktury
i Budownictwa Jerzym Szmitem w celu omówienia strategicznych inwestycji drogowych w Polsce
północno-wschodniej. W trakcie spotkania poruszono m.in. kwestie:
 budowy międzynarodowej drogi Via Baltica,
 modernizacji odcinka trasy z Ełku do Białegostoku,
 budowy drogi krajowej nr 65,
 modernizacji odcinka Ełk - Olecko.
Nowoczesne drogi będą miały realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa podróżujących oraz wzrost
konkurencyjności tej części Polski ze względu na lepszą dostępność komunikacyjną.


Rozpoczęła się tzw. „akcja zimowa”, która obejmuje usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu
oraz śliskości z jezdni oraz ciągów pieszych. Chodniki w bezpośrednim sąsiedztwie budynków,
tereny spółdzielni lub wspólnot będą utrzymywane w odpowiednim stanie przez w/w zarządów
nieruchomości. Sprzęt przeszedł niezbędne przeglądy i jest sprawny oraz oczekuje w pełnej
gotowości na prowadzenie akcji zimowej. Zgromadzono jak co roku około 500 ton piachu i 50 ton
soli. Jednocześnie w ramach podpisanych umów zapewniono sukcesywne uzupełnianie tych
materiałów według potrzeb. Przy przystankach MZK i innych miejscach wystawiono ok. 100
skrzyń z piaskiem. Do prawidłowego prowadzenia akcji zimowej przewidziano 4 (5-osobowe)
brygady pracowników obsługujących specjalistyczne pojazdy i sprzęt przez całą dobę. Do
ręcznego odśnieżania zatrudnionych zostało 14 osób. Większość pracowników posiada długoletni
staż pracy. Zarówno ubrania robocze jak i sprzęt oznakowane są logiem firmy co pozwala na
pełna identyfikację, ocenę jakości i czasu wykonywanych prac. Ponadto PUK w sytuacji nie
występowania opadów śniegu lub gołoledzi, a stan ulic (brak zmarzliny przy krawężnikach)
pozwala na zamiatanie mechaniczne w temperaturze 5 stopni C, zobowiązany jest do zamiatania
ulic miejskich według harmonogramu ustalonego każdorazowo między stronami. Nadzór
kierownictwa i brygadzistów poszczególnych brygad trwa 24 h na dobę

 MOPS w Ełku pozyskał ok. 21 tys. zł z Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na wyposażenie
pracowni komputerowo – fotograficznej Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób
z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami psychicznymi w Ełku. Dotacja została przyznana
w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z rozwojem
sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Celem zajęć komputerowo –
fotograficznych jest podnoszenie, przez uczestników, umiejętności obsługi programów
komputerowych i korzystanie z Internetu, a także przeciwdziałanie w przełamywaniu barier osób
z zaburzeniami psychicznymi w kontakcie z nowoczesnymi technologiami.
 6 grudnia 2016 roku minęło 10 lat od objęcia przeze mnie funkcji Prezydenta Miasta Ełku. Była to
okazja, aby podsumować cały okres służby na rzecz mieszkańców. Warto podkreślić, że wszystkie
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osiągnięcia oraz znaczący rozwój Ełku, nie byłyby możliwe bez dobrej współpracy z Radą Miasta,
współpracownikami, prezesami i dyrektorami miejskich jednostek oraz wszystkimi, którzy z
zaangażowaniem pełnią swoją codzienną służbę na rzecz naszego miasta. Minione 10 lat, to czas
realizacji prawie 200 projektów o łącznej wartości 653 mln zł.
 W Urzędzie Miasta Ełku 13 grudnia 2016 r. odbyły się obchody 35. rocznicy wydarzeń
związanych z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Ełccy internowani oraz wszyscy
zaproszeni goście mieli okazję posłuchać wykładu dr Radosława Poniata z Instytutu Historii
i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku „Stan wojenny jako atak na społeczeństwo
obywatelskie” oraz chóru uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku, a także obejrzeć wystawę
„Solidarnie ku wolności”.
 15 grudnia mieszkańcy osiedla Konieczki w Ełku mieli możliwość spotkania się z Prezydentem
Miasta Ełku. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17:00 w Świetlicy „SAGGITA” przy ul.
Dobrzańskiego 5. Na spotkaniu można było dowiedzieć się o planach inwestycyjnych w roku
2017 na osiedlu Konieczki, a także przekazać Prezydentowi osobiście prośby i uwagi dotyczące
podejmowanych działań w tej części miasta.
 18 grudnia 2016 r. przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Rady Miasta Ełku.
W głosowaniu udział wzięło 265 wyborców (13,96 %) na 1898 uprawnionych do głosowania.
Nowym Radnym Rady Miasta Ełku został Marcin Łukasz Przygodziński.
 W roku szkolnym 2016/2017 za okres wrzesień – grudzień 2016 stypendia szkolne (socjalne)
otrzymało prawie 700 uczniów. Kwota stypendium (jednorazowy przelew) uzależniona jest od
dochodu na jedną osobę w rodzinie i wynosi od 400 zł do 580 zł. Łączna kwota przyznanych
stypendiów na okres wrzesień - grudzień 2016 r. to ok. 270 tys. zł, w tym z budżetu miasta 54 tys.
zł.
 Ruszyły pierwsze konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2017. Nabór
ofert odbywa się poprzez serwis internetowy Witkac.pl, z wyłączeniem otwartych konkursów
ofert - małych zleceń. Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz
w Biurze Współpracy Organizacji Pozarządowych.
 Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulicy Kolonia w Ełku. W ramach umowy wykonana
zostanie przebudowa jezdni głównej (ulica Kolonia – odcinek o długości ok. 1057 m) wraz
z budową i przebudową wszystkich skrzyżowań z drogami bocznymi. Wykonawcą inwestycji
będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o. Łączna wartość inwestycji
4 534 132,22 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września 2017 r.
 Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową związana z miastem Ełk. Prezydent Ełku
uhonorował laureatów 9. edycji "Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce
związanej z miastem Ełk". Była to już 9. edycja konkursu skierowanego do absolwentów studiów
magisterskich, inżynierskich, licencjackich i doktoranckich, a także do słuchaczy studiów
podyplomowych. W tym roku na konkurs wpłynęło 16 prac: 9 prac magisterskich, 2 prace
licencjackie, 4 prace inżynierskie i 1 praca podyplomowa
 Ruszają wypłaty świadczeń 500+. Wyjątkowo w grudniu 2016 r., wypłaty świadczeń
wychowawczych (500 +), świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
nastąpią wcześniej, jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. 19 grudnia wypłacono
świadczenia wychowawcze (500 +) dla 4063 ełcki rodzin na łączną kwotę 3 138 806,81 zł.
Natomiast w dniu dzisiejszym zostaną wypłacone świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na ogólną kwotę 1 508 607,47 zł.
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.
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Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20162027, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały wraz ze zmianami
budżetu miasta szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni otrzymali na piśmie
autopoprawkę do zmian w budżecie, która stanowi załącznik do protokołu. 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.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem autopoprawki.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVI.267.16 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.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem autopoprawki wniesionej na piśmie przez
Prezydenta Miasta.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV.268.16 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2016 rok, w
załączeniu do protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV.269.16. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w załączeniu do protokołu.

Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

 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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV.278.16 w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, w załączeniu do protokołu.

***
5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na
rzecz najemców, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

 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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV.277.16 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na
rzecz najemców, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) 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, w załączeniu do protokołu.

Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

 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 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 D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
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Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV.271.16 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 załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały w sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST) na lata 20162023, w załączeniu do protokołu.

Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

 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 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 D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV.273.16 w sprawie sprawie polityki oświatowej samorządu terytorialnego (POST)
na lata 2016-2023,w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt 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”, w załączeniu do
protokołu.

Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

 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.
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Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV.270.16 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”,

w załączeniu do protokołu.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2017 rok, w załączeniu do protokołu.

Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu
Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

 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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV.272.16 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2017 rok, w załączeniu do protokołu.
***
10) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2016, w załączeniu do protokołu.

Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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:
 > 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.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” –22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV.274.16 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2016, w załączeniu do protokołu.
* * *

11) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
w załączeniu do protokołu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel poinformował, że szczegółowo Wieloletnia Prognoza
Finansowa Miasta Ełku na lata 2016-2027 szczegółowo dyskutowana była we wszystkich komisjach
omówił wniesiona autopoprawkę zawartą w piśmie z dnia 7 grudnia 2016 r., stanowiącą załącznik do
protokołu. Następnie w imieniu Prezydenta Miasta wniósł o podjęcie uchwały.

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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” –22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV.275.16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 20172027, w załączeniu do protokołu.
***
12) ) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017, w załączeniu do
protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz, poinformował: „ Projekt budżetu na rok 2017,
który przekazałem Radzie Miasta w dniu 15 listopada bieżącego roku, jest największym budżetem
(zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków) w historii naszego miasta.
Do wielu zadań inwestycyjnych, znajdujących się w tym dokumencie, przygotowywaliśmy się już od
kilku lat. Najpierw zapisując je w strategiach i programach, następnie poszukując źródeł ich
finansowania, następnie negocjując warunki finansowania. Po czterech latach zabiegów i negocjacji,
udało się nam ustanowić Zintegrowane Inwestycje Terytorialne bis dla naszego obszaru. Dzięki temu
21 lipca tego roku podpisałem w Ełku z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę,
na mocy której zapewniliśmy dla naszego samorządu miasta Ełku, gminy Ełk oraz organizacji
pozarządowych na najbliższe lata kwotę ponad 20 mln Euro (19 977 394 Euro). Z tej specjalnie dla
nas dedykowanej i wynegocjowanej puli środków, znajdujących się w Regionalnym Programie
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Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2014-2020, będziemy korzystali przez najbliższe lata, choć
najwięcej w roku 2017-2018-2019. Planujemy również składać nasze projekty do dofinansowania w
ramach innych otwartych konkursów, gdzie można pozyskać pieniądze z UE oraz innych źródeł.
Zapewniam tutaj radnych o naszej aktywności, kreatywności i skuteczności.
Budżet miasta powstał w oparciu o zapisy Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta, Program
Rewitalizacji, Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego oraz innych, ale przede wszystkim w
oparciu o wnioski ełczan zgłaszane w tym roku i latach wcześniejszych, kierowane bezpośrednio do
mnie, za pośrednictwem Pań i Panów Radnych lub mediów. Wzięliśmy pod uwagę potrzeby
mieszkańców, aspiracje naszej wspólnoty samorządowej, ale w szczególności możliwości finansowe i
organizacyjne.
Opracowując budżet przyjęliśmy:
1) wysoki poziom realizacji inwestycji (wydatki inwestycyjne; 54, 4, 6 = 64 pozycje),
2) surową dyscyplinę w zakresie wydatków bieżących, czyli codziennych wydatków związanych z
utrzymaniem miasta (oświetlenie, sprzątanie, oświata), w tym optymalizację kosztów dzięki
zrealizowanym inwestycjom (OZE, LED-y)
3) aktywność w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania,
4) monitoring, nadzór i kontrolę nad wykonaniem budżetu, w tym w szczególności w zakresie
wydatków inwestycyjnych,
5) lokowanie wolnych środków na lokatach bankowych,
Dochody i ich źródła (261,5 mln zł)
Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (PIT i CIT) 39,4 mln zł
Podatki lokalne (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) 28,2 mln zł
Subwencje 56,6 mln zł.
Ogólna, w tym część oświatowa 39,4 mln zł.
Wyrównawcza 17,2 mln zł
Dotacje 62,8 mln zł
Sprzedaż mienia 6 mln zł
Pozyskane środki 49,3 mln zł
Wydatki 276,2 mln zł
Wydatki inwestycyjne 65,6 mln zł
Wydatki bieżące 210,7 mln zł
Szczegółowy wykaz inwestycji zawiera 64 pozycje, które będą realizowane w cyklu jednorocznym
i wieloletnim.
Przedsięwzięcia nie ujęte w budżecie, w szczególności te mniejsze (zgłoszone przez Panie i Panów
Radnych), zgodnie z naszym zwyczajem - w trakcie uwalniania i pojawiania się wolnych środków
budżetowych.
Korzystna sytuacja finansowa, wynikająca z oszczędnego gospodarowania środkami finansowymi,
pozyskiwaniem dodatkowych źródeł (zwroty), lokowaniem środków – daje gwarancję realizacji zadań
w roku 2017 oraz latach kolejnych, dla których to posiadamy rezerwy wolnych środków. Pomimo
licznych inwestycji, a także nowych zadań zleconych, nie wzrasta poziom zadłużenia miasta na koniec
roku 2017 i pozostaje on na poziomie 26 % - w związku z pozyskiwaniem środków finansowych z Unii
Europejskiej i innych źródeł, odzyskiwaniem wydatkowanych środków – w związku z ogłaszaniem
konkursów na zrealizowane inwestycje oraz lokowaniem wolnych środków na lokatach.
W perspektywie najbliższych 3-4 lat zrealizowane zostaną szczególne inwestycje w zakresie dróg,
transportu, rewitalizacji miasta, ochrony środowiska, oświaty, sportu, kultury, przedsiębiorczości,
polityki społecznej
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni – w poczuciu odpowiedzialności za rozwój Ełku – proszę o przyjęcie budżetu miasta Ełku na rok 2017,
dzięki któremu rozpoczniemy kolejny etap rozwoju naszego miasta.
Deklaruję współpracę i proszę o nią Panie i Panów Radnych.”
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że Skład Orzekający
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydał pozytywną opinię o projekcie budżetu na
2017 rok zawartą w:
 uchwale Nr RIO.IV-0120-434/16 z dnia 14 grudnia 2016 r.,
 uchwale Nr RIO.IV-0120-433/16 w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ełku
projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027,
 uchwale Nr RIO.IV-0120-435/16 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej miasta Ełku na 2017 rok.
Uchwały stanowią załącznik do protokołu. Były one przedmiotem obrad na posiedzeniach komisji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii 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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zabieranie głosu w dyskusji nad
budżetem miasta na 2017 rok.

W dyskusji głos zabrał Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan
Stradczuk, który uważa, że przyjęty budżet jest budżetem bezpiecznym, bardzo dobrym
i rozwojowym. Wyraził słowa podziękowania Prezydentowi Miasta za uwzględnienie
wszystkich sugestii i wniosków radnych w trakcie prac nad budżetem miasta. Na ręce
Prezydenta Miasta złożył podziękowanie wszystkim, którzy pracowali nad projektem budżetu
na 2017 rok.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu Przewodniczący Rady Miasta Dariusz
Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV.276.16 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2017, w załączeniu do
protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz podziękował za przyjęcie budżetu miasta Ełku na
2017 rok, zadeklarował współpracę przy jego realizacji.
Radny Krzysztof Wiloch w imieniu Klubu Radnych „Łączy nas Ełk” wyraził opinię na temat
budżetu miasta Ełku na 2017 rok. Poinformował, że przyjęty budżet jest bardzo dobry, mimo, że
zadłużenie rośnie. Stwierdził, że należy zaciągać kredyty, aby realizować inwestycje, są to wydatki jak
najbardziej uzasadnione. Klub Radnych „Łączy nas Ełk” głosował jednogłośnie za przyjęciem
budżetu.
* * *
13) Projekt uchwały w sprawie zmieniany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, w załączeniu do protokołu.

Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu
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Przewodniczący Rady Miasta
przyjętych przez komisje:

Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii

 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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXV.279.16 w sprawie zmieniany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia
publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Przyjęcie postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu 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.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz wprowadził w temat i wniósł o podjęcie
postanowienia w zaproponowanym brzmieniu.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu stanowiska.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do projektu postanowienia.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie postanowienie w
sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni postanowienie w sprawie
nieprzystąpienia do zmiany fragmentu 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, które stanowi załącznik do protokołu.
Pkt 7. Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Ełku.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że raport z konsultacji społecznych z
mieszkańcami miasta Ełku szczegółowo omawiany był w poszczególnych komisjach.
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 postanowienia.
> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu postanowienia..

Nie podjęto dyskusji
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się z raportem konsultacji
społecznych z mieszkańcami miasta Ełku, który stanowi załącznik do protokołu.
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Pkt 8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że projekt planu pracy
Komisji Rewizyjnej na 2017 rok wszyscy radni otrzymali. Poprosił o zgłaszanie uwag, bądź innych
tematów do kontroli.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i w głosowaniu jawnym; 22 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzymujących przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, w załączeniu do protokołu.
Pkt 9. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 10. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Mirosław Sawczyński zwrócił się do Prezydenta Miasta, aby nawiązał kontakt
z Polskimi Liniami Kolejowymi w Ełku w celu zrobienia 2. kładek zejściowych w tunelu
prowadzącym na oś. Zatorze i na kolej wąskotorową.
Radny Nikodem Kemicer poinformował, że na dzisiejszej komisji rewizyjnej podniesiono
problem kontroli działalności spółek prawa handlowego ze 100-proc. udziałem gminy. W stosunku do
spółek prawa handlowego komisja rewizyjna nie ma kompetencji do podjęcia kontroli bezpośrednio
w spółce. Zasady i mechanizmy kontroli w spółkach określiła ustawa Kodeks spółek handlowych.
Zwrócił się do Prezydenta Miasta o zawnioskowanie do ustawodawcy z zmianę przepisów w tym
zakresie.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz zasygnalizował odpowiedzi:
- wykonanie kładek – zobaczymy jakie są możliwości,
- zakres uprawnień komisji rewizyjnej wynika z zapisów ustawowych.
Następnie złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.
Przewodniczący Rady Miasta
świąteczne.

Dariusz Wasilewski złożył wszystkim obecnym życzenia

Pkt 11. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zakończył
sesję wypowiadając formułę: „Zamykam XXV zwyczajną sesji Rady Miasta.”
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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