Protokół nr XXVI.17
z obrad XXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 31 stycznia
2017 roku w godzinach 1100 - 1151 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy
Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XXVI sesję Rady Miasta
Ełku wypowiadając formułę: „Otwieram XXVI zwyczajną sesję Rady Miasta Ełku”. Na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad - w chwili obecnej w sesji
uczestniczy 20 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 23 radnych
stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Pierwszego Zastępcę
Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego, Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Skarbnika
Miasta Jarosława Wróbla, Adama Dobkowskiego Kierownika Biura Regionalnego w Ełku
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, naczelników wydziałów,
przedstawicieli mediów i wszystkich zebranych.
Pkt 2. Wręczenie zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego.
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Ełku Jolanta Wilczyńska wręczyła
zaświadczenie o uzyskaniu mandatu radnego, informując, że stosownie do art. 449 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska
Komisja Wyborcza w Ełku stwierdza, że w wyborach, które odbyły się dnia 18 grudnia
2016 r. Pan PRZYGODZIŃSKI Marcin Łukasz wybrany został RADNYM MIASTA
EŁKU.
Pkt. 3. Złożenie ślubowania przez radnego.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, iż zgodnie z art. 23a
ustawy o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonania mandatu radni składają
ślubowanie. Prosił, aby po odczytaniu roty ślubowania, radny potwierdził wolę złożenia
ślubowania słowem „Ślubuję” lub „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski odczytał rotę ślubowania:
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej
mieszkańców."
Radny Marcin Łukasz Przygodziński złożył ślubowanie wypowiadając słowa: „Ślubuję. Tak
mi dopomóż Bóg”.
Pkt 4. 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 XXV.16 bez uwag.
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Pkt 5 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że na pisemny
wniosek prezydenta miasta wnosi o uzupełnienie proponowanego porządku obrad o punkty z
tematami kolejno:
 podpunkt 13) w punkcie 7. z tematem podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja
Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie.
 punkt 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Gminę Miasto Ełk.
 punkt 11. Stanowisko w sprawie likwidacji Placówki Sekcji Przewozów Regionalnych Sp.
z o.o. w Ełku wraz z posterunkiem rewizji.
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:
20 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach
„wstrzym.” - jednomyślnie „za”
radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Wręczenie zaświadczenia o uzyskaniu mandatu radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnego.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady (nr XXV.16).
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,
3) zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w Ełku na rok 2017,
4) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemców,
5) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży
nieruchomości,
6) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku,
7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku oraz ich
zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
8) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku,
9) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku,
10) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
11) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz w
sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2

dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych oraz zatwierdzenia
przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta Ełku,
13) wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko –
Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie.
8. Opinia w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk na terenach położonych w obrębach
Przykopka i Szeligi – Buczki, a także wyznaczenie przebiegu projektowanej drogi S-61
do S-8 oraz drogi krajowej nr 16 oraz wskazanie aktualnej strefy ochronnej
komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ełk.
9. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach wynikających ze zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za 2016 rok.
10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Miasto Ełk.
11. Stanowisko w sprawie likwidacji Placówki Sekcji Przewozów Regionalnych Sp. z o.o.
w Ełku wraz z posterunkiem rewizji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Oświadczenia i wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad.
Pkt 6. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od 19 grudnia 2016 r.
do 27 stycznia 2017 r., w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański w uzupełnieniu informacji, którą radni
otrzymali na piśmie przedstawił działania jakie były dokonywane w ostatnim okresie
międzysesyjnym, między innymi poinformował:
Zakończyła się budowa ulicy Jesiennej (ok. 280 m) i Letniej (ok. 160 m) w Ełku.
Prace obejmowały m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowa kanalizacji
deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED, budowa kanalizacji
teletechnicznej, a także wykonanie nawierzchni jezdni oraz nawierzchni wjazdów,
chodników, ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej. Na koniec wykonano oznakowanie
poziome i pionowe. Inwestycję realizowała firma DROGBUD Ełk Chocian Kucewicz sp. j. w
Ełku. Całkowity koszt inwestycji 811 953,20 zł.
Miasto Ełk pozyskało prawie 2,4 mln zł na utworzenie 4 parków. W różnych
częściach Ełku powstaną nowe tereny zielone. Na ten cel samorząd pozyskał prawie 2,4 mln
zł z funduszy unijnych. Cztery nowe parki mają powstać na osiedlach:
 Bogdanowicza przy ul. Pięknej. koszt: 657 373,01 zł,,
 Grunwaldzkie przy ul. Książąt Mazowieckich, koszt: 534 178,75 zł,
 Kajki przy ul. Miłosza, koszt: 1 013 147,80 zł,
 Kajki między ul. Szosa Obwodowa, a ul. Tuwima, koszt: 934 484,69 zł.
Będą to miejsca do odpoczynku, integracji społecznej i aktywnego spędzania wolnego czasu
z rodziną i ich czworonożnymi pupilami. Został już rozstrzygnięty przetarg i wyłoniony
wykonawca na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez
zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” - etap I.
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23 grudnia 2016 r. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, po zapoznaniu się
z rekomendacją Kapituły ds. Stypendiów i Nagród Sportowych, postanowił przyznać dwie
nagrody: Tomaszowi Zawadzkiemu i Kamilowi Mindze zawodnikom MMA Team Ełk,
w dziedzinie kultury fizycznej w kategorii zawodnik.
29 grudnia 2016 r. Prezydent Tomasz Andrukiewicz podpisał w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowę
o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei
Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I".
Został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa na przebudowę drogi dojazdowej
(o długości ok. 88 m) do posesji przy ul. Mickiewicza 35, 37, 37 A-C w Ełku. Zakres prac
obejmuje m.in:

wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,

przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,

budowę kanalizacji deszczowej,

regulację wysokości istniejących studni deszczowych,

budowę oświetlenia ulicznego w technologii LED,

wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej,

wykonanie oznakowania pionowego.
Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S. A.
w Ełku i ELMO S.A. w Siedlcach. Całkowity koszt inwestycji to 349 674,74 zł.
Przewidywany termin zakończenia prac to koniec maja 2017 r.
Prezydent Ełku oraz Marszałek Województwa Gustaw Brzezin 29 grudnia w Olsztynie
podpisali umowy na realizację 3 inwestycji w przestrzeni naszego miasta.
Projekt I - „Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni
publicznej w Śródmieściu-Centrum”. Zakłada modernizację 11 różnych podwórek (m.in.
przy ul. Świackiego Sępa, Moniuszki, Orzeszkowej i Mickiewicza, Wojska Polskiego)
położonych w centrum miasta. Na odnowionych terenach, którym nadane zostaną nowe
funkcje, pedagodzy ulicy oraz animatorzy poprowadzą zajęcia społeczno-integracyjne
i aktywizujące dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców Ełku. Całkowita wartość
projektu – 6,9 mln zł,(dofinansowanie – 3,9 mln zł zł, wkład własny – 2 mln 970 tys. zł.).
Przewidywany termin zakończenia inwestycji - wrzesień 2018 roku.
Projekt II "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby
Muzeum Historycznego w Ełku – etap I". W ramach projektu odnowiona zostanie zachodnia
część terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej, w tym m.in. wykonane zostaną: adaptacja
zabytkowego budynku stacji do potrzeb działalności Muzeum Historycznego w Ełku, prace
porządkowe polegające na usunięciu obiektów w złym stanie technicznym, zagospodarowanie
terenów zielonych wokół zabytkowego budynku stacji, zainstalowanie elementów małej
architektury, oświetlenie, a także renowacja zabytkowego taboru (lokomotyw, wagonów).
Całkowita wartość projektu – 5,3 mln zł,
(dofinansowanie – 4,4 mln zł, wkład
własny – 853 tys. zł.). Inwestycja będzie realizowana w b.r.
Projekt III „Rewitalizacja pokoszarowego obiektu przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na
potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej”. W ramach inwestycji
zostaną wykonane następujące prace m.in. modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A,
będącego obecnie w złym stanie techniczny, zagospodarowanie terenu wokół budynku
i wykonanie drogi dojazdowej do obiektu wraz z miejscami postojowymi. Docelowo
w zrewitalizowanym budynku powstanie Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS) –
miejsce, gdzie zostaną utworzone pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia
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umiejętności zawodowych oraz współpracy międzypokoleniowej. Będą tam prowadzone
działania aktywizujące społecznie dzieci, młodzież i dorosłych, a także zawodowo dorosłych.
Z Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej będą korzystać także ełccy animatorzy
i pedagodzy ulicy, którzy będą realizowali zajęcia wspierające dzieci, młodzież i dorosłych,
borykających się z różnymi problemami. Całkowita wartość projektu: 5,2 mln zł,
(dofinansowanie – 4,4 mln zł, wkład własny – 778 000 zł). Przewidywany termin zakończenia
- wrzesień 2018 r.
30 grudnia 2016 r. odbyło się przekazanie nowego sprzętu dla zespołów ratownictwa
medycznego Szpitala Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. za łączną kwotę 77 770,75 zł. W ramach
dotacji Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zostały zakupione:
- 3. krzesełka kardiologiczne EZ-GLIDE (28 786,75 zł) - wyposażone w gąsienicowy system
płozowy do zjeżdżania po schodach. Pozwala to na bezpieczne transportowanie pacjenta po
schodach bez narażania na przeciążenia i urazy kręgosłupa.
- Urządzenie do kompresji klatki piersiowej - model LUCAS 2 (42 984 zł). Jest w pełni
elektryczne urządzenie, które w razie wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia służy do
kompresji klatki piersiowej. System LUCAS wykonuje zabieg ciągłego uciskania klatki
piersiowej ze stałą częstotliwością i siłą, w celu przywrócenia naturalnego krążenia. Pracuje
automatycznie od chwili uruchomienia na miejscu zdarzenia po dowóz pacjenta do szpitala.
System wymusza stały przepływ krwi od chwili włączenia, zwiększając szanse pacjenta na
przeżycie.
W wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej w 2017 i 2018 roku miasto Ełk
zapłaci o ok. 15% mniej w porównaniu do kosztów poniesionych w 2016 r. W ciągu dwóch
lat przyniesie to oszczędność ok. 436 tys. zł. Środki będzie można przeznaczyć na inne
wydatki miejskie. Do grupy skupiającej 4 członków należą: placówki i instytucje Miasta
Ełku, Powiatu Ełckiego, MZK sp. z o. w Ełku oraz 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Ełku.
Miasto Ełk pozyskało 4,4 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja
pokoszarowego obiektu przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego
Centrum Rewitalizacji Społecznej”. W ECRS będą świadczone usługi mające na celu
aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych, znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej i finansowej. Inwestycja rozpocznie się w czerwcu 2017 r. Zakończenie planowane
jest we wrześniu 2018 roku.
Miasto Ełk zawarło porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Świt” w sprawie
przejęcia obszaru stawu oraz terenu wokół niego na osiedlu Północ II (3 ha) za 1 zł. Na tym
terenie powstanie ogólnodostępny park sportowo-rekreacyjno-edukacyjny dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, natomiast SM „Świt” wykona ogólnodostępny parking wraz z placem
nawrotowym przy ul. Szafera.
Prezydent Ełku 10 stycznia 2017 r. spotkał się z przedstawicielami ełckich firm
SERWISTAL Sp. z o.o. oraz IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o., które zostały
wyróżnione przez Gazetę „Rzeczpospolitą” i znalazły się w zestawieniu „Lista 2000”
najbardziej dynamicznych i ambitnych przedsiębiorstw, wizytówek polskiej gospodarki.
11 stycznia 2017r. Prezydent Ełku spotkał się z ełckimi przedsiębiorcami, którzy
w tym roku zostali uhonorowani tytułem „Gazele Biznesu 2016”. Ranking ogłoszony został
przez „Puls Biznesu” po koniec grudnia ubiegłego roku. Celem rankingu jest przede
wszystkim promowanie małej i średniej przedsiębiorczości oraz uhonorowanie tych firm,
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które w kolejnych edycjach rankingu osiągają dobre wyniki weryfikowane za okres pełnych
trzech poprzedzających lat.
Prezydent Miasta Ełku ogłosił nabór wniosków do VII edycji konkursu o udzielenie
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanym do rejestru zabytków usytuowanych na terenie miasta Ełku. Wnioski można
składać do 15 lutego 2017 r. Kwota przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi:
300 tys. zł. Informacji udziela Wydział Strategii i Rozwoju.
Kolejny etap promenady i ścieżek rowerowych wokół Jeziora Ełckiego. Porozumienie
intencyjne w sprawie ochrony wód Jeziora Ełckiego oraz budowy kolejnego etapu promenady
i ścieżek rowerowych, zostało podpisane 11 stycznia 2017 r., pomiędzy miastem Ełk, gminą
Ełk, powiatem ełckim oraz Nadleśnictwem Ełk. Od 2012 roku miasto Ełk posiada
opracowaną koncepcję rozbudowy promenady na odcinku od Chruściel do Ełku (do ul.
Zamkowej). Do tej pory jednak nie było źródeł finansowania na realizacje tych planów.
Aktualnie ogłoszone zostały konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014 – 2020 oraz innych programów operacyjnych. W związku z tym, miasto Ełk
przewidziało do realizacji kolejne inwestycje, które będą spójne z budową plaży miejskiej na
cyplu na os. Jeziorna. Dlatego w przyszłości z cypla do Chruściel planowana jest –
w przypadku pozyskania źródeł finansowych z UE – budowa mostu pieszo – rowerowego,
która zamknie w całość to przedsięwzięcie.
Pod koniec roku 2016 r. zostały wykonane audyty oświetlenia wewnętrznego
w 15 placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Ełk. Na ten cel samorząd
pozyskał prawie 74 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Olsztynie. Łączny koszt prac to 105 000 zł. Przedsiębiorstwo LEDEOS Sp. z o.o. z
Katowic w terminie 14 listopada – 28 grudnia 2016 r. wykonało audyty instalacji oświetlenia
wewnętrznego. Prace polegały na:
 wykonaniu inwentaryzacji istniejącego oświetlenia wewnętrznego,
 kalkulacji oszczędności energii elektrycznej w skali roku, jakie przyniesie wymiana
oświetlenia typu jarzeniowego i żarowego na oświetlenie typu LED,
 wykonaniu projektów obliczeń fotometrycznych,
 opracowaniu kosztorysów i przedmiarów wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego na
podstawie projektów obliczeń fotometrycznych.
Przeprowadzone audyty istniejących instalacji oświetleniowych pozwalają określić jak
obecne instalacje oświetleniowe spełniają swoją funkcję oraz jakie generują koszty.
W 2016 r. nowej elewacji doczekało się kolejnych 25 budynków. Na ten cel została
wydatkowana kwota ok. 3,2 mln zł. Termomodernizacje budynków poprawiają komfort życia
mieszkańców Ełku. Te inwestycje powodują nie tylko oszczędności energetyczne w związku
z dociepleniem ścian, ale zmieniają także wizerunek miasta.
12 stycznia Prezydent Ełku podpisał 9 umów z przedstawicielami NGO-sów na
realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie zapewnienie wypoczynku podczas ferii
zimowych dla dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu, profilaktyki uzależnień, polityki
społecznej i promesy wkładu własnego. Łączna wartość przyznanych grantów to 131 000 zł.
27 stycznia Zastępca Prezydenta Ełku podpisał 5 kolejnych umów z przedstawicielami
NGO-sów na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie oświaty i wychowania,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także promocji i ochrony zdrowia. Łączna
wartość przyznanych grantów to 31 000 zł.
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Prezydent Ełku przyznał 16 dotacji na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży, na
łączną kwotę 69 900 zł. Podczas ferii zostanie zorganizowanych 13 form stacjonarnych
i 6 wyjazdowych (zimowiska i obozy sportowe), w ramach których z wypoczynku skorzysta
aż 1347 osób.
18 stycznia Prezydent Miasta Ełku przyznał 11 stypendiów artystycznych z dziedziny
śpiewu, tańca i muzyki na rok 2017. Stypendia otrzymały osoby szczególnie utalentowane,
reprezentujące wysoki poziom artystyczny, jako wyraz uznania dla osiągnięć, a także jako
wsparcie dalszego rozwoju artystycznego. Łączna wartość przyznanych stypendiów
43 000 zł.
Prezydent Ełku wyróżniony medalem „Zasłużony dla Polskiego Rynku
Nieruchomości”. Podczas XI Krajowej Konferencji Rynku Nieruchomości odbywającej się w
Łodzi, której organizatorem było Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku
Nieruchomości, Prezydent Ełku został uhonorowany medalem Zasłużony dla Polskiego
Rynku Nieruchomości „Pro aequo et bono”. Wśród tegorocznych laureatów, prezydent Ełku
był jedynym przedstawicielem samorządów terytorialnych, który otrzymał to prestiżowe
odznaczenie. Medal włodarzowi Ełku Tomaszowi Andrukiewiczowi wręczyła
Przewodnicząca Kapituły Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska – Stasiak wraz z Sekretarzem
Kapituły Zbigniewem Kubińskim.
Miasto Ełk otrzymało nagrodę specjalną „dla samorządu przyjaznego
przedsiębiorczości”, przyznaną przez Wschodni Klaster Budowlany oraz gazetę Kurier
Poranny. Wyróżnienie odebrał osobiście prezydent Tomasz Andrukiewicz podczas Wielkiej
Gali Biznesu, która odbyła się 20 stycznia 2017 r. w Białymstoku.
W Ełku powstanie kolejna siłownia zewnętrzna, zlokalizowana zostanie przy
promenadzie na os. Jeziorna. Będzie to już piąty obiekt w naszym mieście, dzięki któremu
mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie korzystać z urządzeń do ćwiczeń na świeżym
powietrzu. Łączny koszt - 95 tys. zł.
Postępowania, realizowane od 20 grudnia 2016 r. na które zawarto umowę:
 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni
w mieście Ełk część I- Park na osiedlu Bogdanowicza przy ul. Pięknej,
 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni
w mieście Ełk część II- Park na osiedlu Grunwaldzkim przy ul. Książąt Mazowieckich,
 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni
w mieście Ełk część III - Park na osiedlu Kajki przy ul. Miłosza,
 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni
w mieście Ełk część IV - Park na osiedlu Kajki między ul. Szosa Obwodowa,
a ul. Tuwima,
 Przebudowa ulicy Jaćwingów w Ełku,
 Przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza 35, 37, 37 A-C w Ełku,
 Budowa ulicy Spacerowej i Wiosennej w Ełku.
Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Miasta
Ełk w 2017 roku,
 Remonty cząstkowe nawierzchni z elementów betonowych na terenie Gminy Miasta Ełk
w 2017 r,
 Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Matejki do
ul. Emilii Plater,
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 Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie miasta Ełku
w 2017 r.
 Rozwój, koordynowanie i monitorowanie procesu streetworkingu w mieście Ełk
w ramach projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu
Współpracy
Interreg
V-A
Litwa-Polska
2014-2020
Specjalista
ds.
STREETWORKINGU.
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 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2016-2027, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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.
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 XXVI.280.17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2017– 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.
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 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.
Nie podjęto dyskusji.
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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVI.281.17 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok,
w załączeniu do protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania
prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2017, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił 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.
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” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVI.282.17. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2017, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
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
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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” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVI.283.17 w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego na rzecz najemców, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej przy sprzedaży nieruchomości, 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVI.284.17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017 roku, 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:
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 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVI.285.17 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełku w 2017
roku, w załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Ełku
oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVI.286.17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Miasta Ełku oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w załączeniu do protokołu.
***
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8) Projekt w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy Miasta Ełku,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVI.287.17 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne na terenie Gminy
Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Ełku, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 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 XXVI.288.17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
10) Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w załączeniu do protokołu.
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Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 XXVI.289.17 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w załączeniu do protokołu.
* * *
11) Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, w załączeniu.
Zastępca Prezydenta Miasta wniósł o podjęcie uchwały.
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” –19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVI.290.17 w wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno –wypoczynkowe, w załączeniu do
protokołu.
***
13

12) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych oraz
zatwierdzenia 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 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 XXVI.291.17 zmieniająca uchwałę u w sprawie ustalenia składów osobowych
oraz zatwierdzenia przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Miasta
Ełku, w załączeniu do protokołu.
* * *
13) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze
spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie, 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 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 XXVI.292.16 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto
Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie, w
załączeniu do protokołu.
Pkt 8. Opinia w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ełk na terenach położonych w obrębach
Przykopka i Szeligi – Buczki, a także wyznaczenie przebiegu projektowanej drogi S-61
do S-8 oraz drogi krajowej nr 16 oraz wskazanie aktualnej strefy ochronnej
komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ełk.
Zastępca Prezydent Miasta Artur Urbański wprowadził w temat i wniósł o podjęcie
opinii w zaproponowanym brzmieniu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
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 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu opinii w
sprawie jak wyżej.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu opinii.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do projektu opinii.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie podjęcie
opinii 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 przyjęli Opinię w sprawie
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Ełk na terenach położonych w obrębach Przykopka i Szeligi – Buczki, a także
wyznaczenie przebiegu projektowanej drogi S-61 do S-8 oraz drogi krajowej nr 16 oraz
wskazanie aktualnej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta
Ełk, która stanowi załącznik do protokołu.
Pkt 9. Informacja o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach wynikających ze
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za 2016 rok.
Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt omówiła informację, zgodnie z załączonym do
protokołu dokumentem.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja nie
wniosła uwag do przedłożonej informacji.
> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja komisja
nie wniosła uwag do przedłożonej informacji.
Nie podjęto dyskusji
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się z informacją o
zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach wynikających ze zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego za 2016 rok, która stanowi załącznik do protokołu.
Pkt 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Miasto Ełk.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański wprowadził w temat i wniósł o przyjęcie
sprawozdania.
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 przedłożonego sprawozdania..
 Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania.
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do przedłożonego
sprawozdania.
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 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania.
Nie podjęto dyskusji.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu i brakiem zastrzeżeń do
przedstawionego sprawozdania
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni
zapoznali się i przyjęli do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 11. Stanowisko w sprawie likwidacji Placówki Sekcji Przewozów Regionalnych Sp.
z o.o. w Ełku wraz z posterunkiem rewizji, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydent Miasta Artur Urbański wprowadził w temat i wniósł o podjęcie
stanowiska w zaproponowanym brzmieniu.
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 stanowiska
w sprawie jak wyżej.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu stanowiska.
Radny Michał Tyszkiewicz jako formalny wniosek zgłosił, aby dopisać wyraz Ełckiej
przed wyrazami: „Placówki Sekcji Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. wraz z posterunkiem
rewizji” w całym stanowisku i uzasadnieniu.
W wyniku głosowania jawnego; 21 głosami za” – jednomyślnie, radni wniosek przyjęli.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie stanowisko w
sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem przyjętego wniosku.
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 stanowisko w
sprawie likwidacji Ełckiej Placówki Sekcji Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w Ełku wraz
z posterunkiem rewizji, które stanowi załącznik do protokołu.
Pkt 12. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 13. Oświadczenia i wolne wnioski.
Przewodniczący Klubu Radnych Dobro Wspólne Bogusław Wisowaty poinformował,
że radny Marcin Łukasz Przygodziński przystąpił do Klubu Radnych Dobro Wspólne
i obecnie Klubu Radnych Dobro Wspólne liczy 17 radnych.
Pkt 14. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zakończył sesję wypowiadając formułę: „Zamykam XXVI zwyczajną sesji Rady Miasta.”
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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