Protokół nr XXVII.17
z obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 28 lutego
2017 roku w godzinach 1100 - 1235 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
(nieobecny radny Paweł Odolecki).

listą obecności

Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XXVII sesję Rady Miasta
Ełku wypowiadając formułę: „Otwieram XXVII 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, przedstawicieli Kuratorium Oświaty, Adama
Dobkowskiego Kierownika Biura Regionalnego w Ełku Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, 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 XXVI.17 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do porządku
obrad.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz zgłosił formalny wniosek o zdjęcie
z porządku obrad w punkcie 5. podpunktów 6) i 7) z tematami kolejno:
 podpunkt 6) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku
 podpunkt 7) podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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.
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 projektów
uchwał 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 z poprzedniej sesji rady (nr XXVI.17).
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
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4.
5.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawach:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,
ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu,
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat,
projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego,
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego "Ełk Matejki II",
8) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Oświadczenia i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od 30 stycznia 2017 r.
do 24 lutego 2017 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:
Od 13 lutego do 2 marca 2017 r. trwa rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez
miasto Ełk. W rekrutacji uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na obszarze
miasta Ełku, które w roku szkolnym 2016/2017 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych.
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole placówka
nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
Kandydaci mieszkający poza obszarem miasta Ełku mogą być przyjęci do publicznego
przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego,
miasto nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Dwutygodniowe ferie w naszym regionie trwały od 23 stycznia do 5 lutego 2017 r.
W tym czasie miasto przygotowało bogatą ofertę dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Trwa kampania samorządu: 1% z pożytkiem dla Ełku. Kampania ma na celu dodatkowe
wsparcie lokalnie działających organizacji pożytku publicznego. W ramach tej akcji
mieszkańcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przekazać część swojego
podatku dochodowego wybranym organizacjom. Kampania prowadzona jest na terenie miasta
Ełku oraz w mediach. Lista organizacji działających z pożytkiem dla Ełku opublikowana jest
na stronie Urzędu Miasta Ełku.
Kolejna planowana w tym roku inwestycja drogowa w Ełku, będzie polegała na
przebudowie nawierzchni jezdni ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Matejki do
ul. Emilii Plater w Ełku. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono
wykonawcę, jest nim Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o.
Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2017 r.
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Stacja monitoringu powietrza działa już w Ełku. Zgodnie z zapowiedziami od stycznia
2017 r. w Ełku działa stacja monitoringu jakości powietrza. Stacja zlokalizowana jest na
terenie stadionu miejskiego MOSIR w Ełku, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 27. Monitoring
powietrza nadzoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie. Stacja
monitoringu powietrza na bieżąco prowadzi badania w systemie automatycznym a wyniki
pomiarów można śledzić na stronie: www.powietrze.wios.olsztyn.pl
Prezydenta Ełku przyznał dotacje oraz stypendia na rozwój ełckich klubów
sportowych oraz sportowców. W Urzędzie Miasta Ełku 14 lutego 2017 r. odbyła się
uroczystość wręczenia dotacji z zakresu rozwoju sportu, dotacji z zakresu sportu masowego
i współzawodnictwa sportowego oraz laureatom konkursu ofert pn. Sportowa Marka Miasta
Ełku, a także stypendiów sportowych i nagród na rok 2017. Środki pieniężne w ramach
Sportowej Marki Miasta otrzymały 4 kluby sportowe, dotacjami z zakresu rozwoju sportu
zostało nagrodzonych 5 klubów sportowych, dotacje z zakresu sportu masowego
i współzawodnictwa sportowego otrzymało 11 klubów sportowych, natomiast stypendia
sportowe otrzymało 8 osób, a 1 osoba nagrodę sportową. Łączna kwota przeznaczona
z budżetu miasta na różnorodne formy wsparcia ełckiego sportu to 365 536 zł.
Samorząd realizuje „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych” oraz „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii” w formach
dostosowanych do aktualnych potrzeb lokalnych. W roku 2016 z budżetu Miasta Ełku została
wydatkowana kwota 960 tys. zł. Z różnego rodzaju świadczeń skorzystało łącznie 4.625 osób.
Rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową o Ełku. To już X edycja
Konkursu. Pula Nagród na ten rok wynosi 15 000 zł. Prace należy składać do 15 października
2017 r., w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku.
W roku 2016 na konkurs wpłynęło 16 prac: 9 prac magisterskich, 2 prace licencjackie, 4 prace
inżynierskie i 1 praca podyplomowa.
Tematyka prac była zróżnicowana, ale zawsze związana z miastem Ełk. Dotyczyły one m.in.
takich dziedzin jak: architektura krajobrazu, urbanistyka, gospodarka przestrzenna
i turystyczna, inżynieria środowiska, budownictwo, geodezja i kartografia.
Po zapoznaniu się z rekomendacją Kapituły konkursowej, Prezydent Ełku przyznał 5 nagród
i 2 wyróżnienia.
Trwa nabór kandydatów do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów w ramach realizowanego
projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy
Interreg V-A Litwa-Polska.
Do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów zostanie zrekrutowanych 10 osób, które wezmą
udział:
1) w 5 dniowym treningu interpersonalnym;
2) w 6 sesjach treningowych zorganizowanych w Polsce i na Litwie.
26 lutego 2017 r. odbył się Bieg Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Start zorganizowany
został przy Centrum Edukacji. W tym roku na linii startu, mimo niesprzyjającej aury
pogodowej, ustawiło się niemal 400 biegaczy z Ełku i okolic.
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Dokonano różnego rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych na 183 drzewach, takich jak:
klon, wierzba, wiśnia, dąb, lipa, morwa, topola i jesion. Do wycinki zakwalifikowano tylko
12 drzew. Miasto za każde wycięte drzewo dokonuje nowych nasadzeń drzew i krzewów.
Zabiegi przeprowadzono na drzewach rosnących wzdłuż ulic m.in.: Towarowa, Konwaliowa,
Warszawska, Baczyńskiego, Roosvelta, Wojska Polskiego, Gdańska 15 A, Świackiego Sępa,
Kilińskiego, Kochanowskiego, Parkowa, Targowa, Zamkowa, 11-go Listopada.
Dobiega końca sezon na łyżwy. Lodowisko czynne będzie do 5 marca b.r.
Postępowania, realizowane od 31 stycznia 2017 r. na które zawarto umowę:
 Remonty cząstkowe nawierzchni z elementów betonowych na terenie Gminy Miasta Ełku
w 2017 roku,
 Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Matejki do ul.
Emilii Plater,
Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
 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
Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):

Zapewnienie wsparcia eksperckiego w projekcie „Teraz czas na zmiany”
współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 20142020 przez specjalistów (4 części) CZĘŚĆ I Psycholog
 Zapewnienie wsparcia eksperckiego w projekcie „Teraz czas na zmiany”
współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 20142020 przez specjalistów (4 części) CZĘŚĆ II 3 ekspertów do obsługi procesu
rekrutacyjnego,
 Zapewnienie wsparcia eksperckiego w projekcie „Teraz czas na zmiany”
współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 20142020 przez specjalistów (4 części) CZĘŚĆ III eksperci/trenerzy do przeprowadzenia
treningu interpersonalnego,
 Zapewnienie wsparcia eksperckiego w projekcie „Teraz czas na zmiany”
współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 20142020 przez specjalistów (4 części) CZĘŚĆ IV 2 ekspertów/trenerów do przeprowadzenia
sesji treningowych,
 Projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego w Ełku.
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
2017-2027, w załączeniu do protokołu.
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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.
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 XXVII.293.17 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 2017 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 22 radnych.
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Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVII.294.17 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok,
w załączeniu do protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych
na rzecz najemców, w załączeniu do protokołu.
Prezydent 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 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 XXVII.295.17. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu WarmińskoMazurskiemu, w załączeniu do protokołu.
Prezydent 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 D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVII.297.17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko-Mazurskiemu, w załączeniu do protokołu.
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***
5) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat, w
załączeniu do protokołu.
Prezydent 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 D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVII.296.17 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu
bonifikat, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju
szkolnego, w załączeniu do protokołu.
Prezydent 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:
 Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, 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.
Na zapytanie radnego Ireneusza Dzienisiewicza, dlaczego w dniu dzisiejszym radni
otrzymali projekt uchwały z innym podziałem granic obwodów szkół, Naczelnik Wydziału
Edukacji Stanisław Zalewski poinformował:
W okresie pomiędzy złożeniem projektu uchwały do Biura Rady Miasta Ełku, a Sesją Rady
Miasta Ełku zaplanowaną 28 lutego 2017 roku odbywały się w poszczególnych szkołach
spotkania z rodzicami w sprawie projektu dostosowania sieci i obwodów szkół do nowego
ustroju szkolnego. W trakcie spotkań część rodziców wniosła uwagi, spostrzeżenia i wnioski
w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym uzasadnione uwagi wniesione przez
rodziców, zostały uwzględnione w projekcie uchwały t.j. w druku przekazanym Państwu
Radnym 28 lutego 2017 r.
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Radny M. Tyszkiewicz wyraził wątpliwości dot. prawnej i technicznej konstrukcji
projektu uchwały. Stwierdził, że mamy właściwie tylko podane granice obwodów, a brakuje
w tej uchwale warunków przekształcenia i dostosowania sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego. Brakuje w tych załącznikach liceum ogólnokształcącego, które na mocy
porozumienia z powiatem prowadzimy w naszym mieście. Ponadto radny podziękował za
uwzględnienie zgłaszanych przez niego na komisjach uwag, dotyczących wprowadzenia do
projektu sieci szkół, które prowadzone są przez inne organy niż samorząd miejski.
Radny zauważył błąd w §6 projektu uchwały, w którym wyszczególnione zostały uchwały,
które będą traciły moc. Znalazła się tam uchwała, która straciła moc w sierpniu 2013 r. po
wprowadzeniu uchwały dot. sieci przedszkoli. W omawianym projekcie uchwały mamy tylko
„zerówki”. Zdaniem radnego plan sieci wszystkich przedszkoli powinien zawierać się w
przedmiotowej uchwale, zwłaszcza że ma to istotne znaczenie jeśli chodzi o organizację pracy
w kilku szkołach, w których funkcjonują oddziały przedszkolne.
Radny zwrócił się z zapytaniem: jak wyglądały konsultacje tego projektu w poszczególnych
szkołach, a także ilu nauczycieli straci pracę w wyniku reformy?
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował:
przekształcenie Gimnazjum nr 2 w Ełku w ośmioletnią szkołę podstawową (SP nr 1 w Ełku
przy ulicy Koszykowej 1) nastąpi odrębną uchwałą Rady Miasta Ełku (propozycja – marzec
2017). Ponadto w trybie odrębnych uchwał Rady Miasta Ełku nastąpi przekształcenie
sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe.
Kwestia zawartego porozumienia z powiatem ełckim dotyczącego liceum ogólnokształcącego
zostanie podjęta w terminie późniejszym, gdyż w przypadku liceum nie obowiązuje obwód
szkolny. Przedłożony Państwu Radnym projekt uchwały dotyczy szkół podstawowych
i gimnazjów. Terminy spotkań z rodzicami w poszczególnych szkołach podstawowych były
wcześniej uzgadniane z dyrektorami szkół. W trakcie spotkań z rodzicami omawiano
koncepcję reformy oświaty z uwzględnieniem modelu docelowego, w tym tzw. ciągów
klasowych szkół (oddziały klas: a,b,c,d,..) Ponadto uwzględniono: demografię, tzw. objętość
szkolną budynków, jednozmianowość , kadrę pedagogiczną. Na potrzeby spotkań zapewniono
kolorowe mapy z siecią i obwodami szkół. Wszystkie przygotowane materiały pozostawiano
do wykorzystania w szkołach, przekazywano również rodzicom. Udzielano odpowiedzi na
zadawane pytania.
Ogłoszono 10. minutową przerwę.
Po przerwie obrady wznowił Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski i poprosił
o zabranie głosu przez Prezydenta Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz zgłosił w formie autopoprawki wniosek
o wykreślenie z projektu uchwały całego zapisu § 6, dotychczasowy § 7 staje się § 6.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem autopoprawki wniesionej przez Prezydenta Miasta
wcześniej zacytowanej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 18 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 3.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 18 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVII.299.17 w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół
podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju
szkolnego, w załączeniu do protokołu.
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* * *
7) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego "Ełk - Matejki II", 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, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radni nie kwestionowali zgodności zapisów planu ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zgodność zapisów planu ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku; 21 głosami „za”, przy 0
głosach „przeciw i 0 głosach wstrzymujących radni stwierdzili o przyjęciu zgodności zapisów planu
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.
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 XXVII.300.17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego "Ełk - Matejki II", w załączeniu do protokołu.

***
8) Projekt w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta Ełku, w załączeniu
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz poinformował, że Komisja
po zapoznaniu się z dokumentami związanymi ze skargami oraz po wysłuchaniu informacji
przedstawionych przez:
 Artura Urbańskiego – Zastępca Prezydenta Miasta Ełku,
 Jarosława Wróbla – Skarbnika Miasta
 Martę Herbszt – Naczelnika Wydziału PG
uznała za bezzasadne niżej wymienione skargi:
1) z dnia 10 lutego 2017 r., w sprawie odmowy udzielenia informacji o dacie złożenia przez
właścicieli nieruchomości dokumentów powykonawczych, dotyczących działki nr geod. 122;
2) z dnia 13 lutego 2017 r., na czynność Prezydenta Miasta Ełku w sprawie wydawania
zaświadczenia o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, dotyczącej budynku gospodarczego posadowionego na działce nr geod. 122.
W wyniku powyższego rozpatrzenia skarg komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie jak wyżej wraz z uzasadnieniem, który został przedłożony radnym.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały, uznając skargi za
bezzasadne.
Nie podjęto dyskusji.

Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z zapisem, aby uznać za bezzasadne wyżej wymienione skargi.
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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 XXVII.298.17 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Prezydenta Miasta

Ełku, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Interpelacje i zapytanie radnych.
Radny Michał Tyszkiewicz powiedział:
Ministerstwo Rozwoju, Polski Fundusz Rozwoju, a także Związek Miast Polskich wystąpiły
z inicjatywą zachęcającą władze miast i gmin do współpracy na rzecz tworzenia warunków
do rozwoju elektromobilności. Szczególną uwagę zwracają na rozwój zeroemisyjnego
publicznego transportu zbiorowego. W Polsce Plan Rozwoju Elektromobilności zakłada
osiągnięcie miliona aut elektrycznych do 2025 r. Do tego czasu ma powstać też silny przemysł
autobusów elektrycznych. Czy nasz samorząd nie powinien zainteresować się tym tematem
także w kontekście ewentualnego utworzenia tzw. miejskiej stacji paliw, rozwoju transportu
publicznego i lepszej jakości powietrza?
Radny Nikodem Kemicer:
Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, szanowni goście oraz koledzy
i koleżanki radni, proszę o rozważenie możliwości utworzenia w naszym mieście stacji paliw
która należałaby do jednej z naszych miejskich spółek. Prośbę swą ponawiam już
po raz 3. Wcześniej mówiłem o tym na komisjach - podobnie jak radny Dracewicz. Stacja ta
oprócz tradycyjnych paliw takich jak ON, PB czy LPG dysponowałaby paliwami
alternatywnymi jak stacja ładowania prądem czy wodorem. W naszym mieście ceny paliw
należą do najwyższych w regionie, dla przykładu w Grajewie w dniu dzisiejszym ON jest
tańszy o 36 groszy. Uważam że taka stacja mogłaby zaopatrywać w paliwo jednostki miejskie
jak również służby porządkowe itp. Cena miałaby z pewnością duże znaczenie dla
mieszkańców.
Radny Dariusz Dracewicz:
Miejska stacja paliw w Ełku była przedmiotem mojego wystąpienia na ostatniej sesji Rady
Miasta Ełku. Temat był również poruszany na komisji Mienia Komunalnego i Porządku
Publicznego RM Ełku. Powiedziałem radnym i władzom miasta, że ciągle dopłacamy do
utrzymania Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, a należałoby poczynić działania
i spróbować by zaczął on zarabiać. Byłoby to możliwe poprzez powstanie stacji paliw, której
organem założycielskim mogłyby być miejskie spółki, które posiadają ogromny tabor. Taka
inwestycja mogłaby być zlokalizowana przy Parku Naukowo-Technologicznym przy
obwodnicy miejskiej i jej zbudowanie spowodowałaby obniżenie cen paliw, które w Ełku są
najdroższe i nie należą do najtańszych. Kilka lat temu na mój wniosek Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów delegatura w Bydgoszczy badała sprawę tzw. zmowy cenowej
panującej w mieście. Wynikiem kontroli było stwierdzenie, że sprzedawcy stosują tzw.
naśladownictwo cenowe, a zmowy nie stwierdzono.
Rozmowa podniesiona na Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady
Miasta Ełku była okazuje się strzałem w przysłowiową 10., była ożywiona ale tylko z jednej
strony -strony radnych, którzy zauważyli potencjał tej inwestycji - odciążenie budżetu miasta
w związku z corocznym i ciągłym niekończącym się dopompowywaniem finansowym do
Parku Naukowo- Technologicznego w Ełku. Drugą intencją mi przyświecającą było wsparcie
mieszkańców miasta by koszt zakupu paliwa nie był tak wygórowany jak obecnie by w końcu skończyć drenaż portfeli mieszkańców przez miejscowych przedsiębiorców,
stosujących tzw. naśladownictwo cenowe. Przykłady płyną z kraju już m.in. w Rzeszowie
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i Tarnowie działają takie stacje. Po ich uruchomieniu ceny paliw w tych miastach spadły
o 15 groszy na litrze. Niestety tego tematu władze miasta i odpowiednie merytoryczne
wydziały/wydział mienia komunalnego i finansowy nie pociągnęły dalej, a według mojej
oceny nie trafił na podatny grunt. Piętrzą się problemy i tylko problemy oraz koszty.
Należałoby się jednak zmierzyć z problemami i pójść drogą korzystania z doświadczeń
innych samorządów i podjąć rękawicę w walce z naśladownictwem cenowym w Ełku.
Zawsze można powiedzieć, że nie jest to zadanie własne miasta - zawsze, że nie musimy
ingerować w wolny rynek. Mi nie chodzi o ingerencję tylko ustabilizowanie niezdrowej
sytuacji. Po zbudowaniu takiej stacji z ropą, benzyną, lpg ceny paliw spadną, ceny zakupów
paliwa dla miejskich spółek przyniosą tylko oszczędności, zatrudnienie znajdzie dodatkowo
kilka osób.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że problem jest znany, są
prowadzone rozmowy z innymi miastami. Ponadto zakupienie autobusów elektrycznych jest
bardzo kosztowne. Istniała stacja paliw przy MZK. Poprzedni dyrektor MZK zawnioskował
o jej likwidację, miedzy innymi ze względu na koszty utrzymania. Tematowi należy się
przyjrzeć i na Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego temat powinien być
ponownie poruszony.
Pkt 7. Oświadczenia i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski udzielił głosu obecnej na sali obrad Pani
Urszuli Podurgiel, która w imieniu Stowarzyszenia ADELFI poinformowała, że
stowarzyszenie będzie pisało projekt dotyczący współpracy radnych z mieszkańcami.
Przewodniczący Klubu Radnych „Łączy nas Ełk” Krzysztof Wiloch odczytał
stanowisko klubu dot. braku posiadania w Prezydium Rady Miasta Ełku reprezentanta klubu
w gronie wiceprzewodniczących rady. Stanowisko w załączeniu do protokołu.
Pkt 8. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zakończył sesję wypowiadając formułę: „Zamykam XXVII zwyczajną sesji Rady Miasta.”
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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