Protokół nr 28.17
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 27 lutego 2017 roku w godzinach 1000 – 1135
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 13
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Andrzej Koc.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
• Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
• Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
• Kierownik Referatu Komunalnego – Zdzisław Smalec,
• Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu – Barbara Dąbrowska,
• Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
• Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
• Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
• Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
• Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
• Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
• Radca Prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 10.00 otworzył posiedzenie Komisji witając
członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zapytał o uwagi do przekazanego
wcześniej porządku posiedzenia informując, że z porządku obrad w pkt. 4 zostaje zdjęty
podpunkt 6) w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku. Temat zostaje
przesunięty na miesiąc marzec.
Członkowie Komisji w obecności 10 radnych; jednogłośnie poprzez aklamację przyjęli
zmieniony porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja nt. wykorzystania środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami
pozarządowymi w roku 2016.
4. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,
3) w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców,
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu,
5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
7) w sprawie projektu dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego,

8) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 28 lutego 2017 r.
i dotyczących prac Komisji.
5. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt.2 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 27.17 z dnia 30 stycznia 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Pkt.3. Informacja nt. wykorzystania środków przeznaczonych na współpracę
z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych Maciej Juchniewicz
omówił informację dotyczącą środków budżetowych przekazanych na współpracę
z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Jest to stan na dzisiaj. Pełna informacja jest
przygotowywana po rozliczeniach do końca pierwszego kwartału i gotowa do końca maja.
Takie sprawozdanie zostanie przedłożone.
Członkowie Komisji zapoznali się z informacją – informacja w załączeniu do protokółu.
Pkt.4. Opinia Komisji do projektów uchwał.
1) Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
który obejmuje zmiany:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2017, w tym:
1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 181 341 zł (projekt: „Platforma
startowa Hub of talents” – dział 730 rozdział 73006 – 167 246 zł, refundacja prac
interwencyjnych - MOPS - dział 852 rozdział 85219 – 14 095 zł),
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 768 341 zł, w tym:
- wydatki bieżące o kwotę 211 341 zł (zakup usług i koszty postępowania sądowego
w Urzędzie Miasta – dział 750 rozdział 75023 – 30 000 zł, projekt: „Platforma startowa Hub
of talents” – dział 730 rozdział 73006 – 167 246 zł, wynagrodzenia i pochodne w MOPS –
prace interwencyjne - dział 852 rozdział 85219 – 14 095 zł),
- wydatki majątkowe o kwotę 557 000 zł (rozbudowę z nadbudową Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ełku – dział 852 rozdział 85219 – 557 000 zł).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 587 000 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 15 692 747 zł.
2) Główny specjalista ds planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła
następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok w części
merytorycznie dotyczącej prac komisji.
Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Strategii i Rozwoju:
1. Projekt: „Platforma startowa Hub of talents” – dział 730 rozdział 73006
W związku z niewykorzystaniem środków w 2016 r. projektu „Platforma startowa Hub of
talents” wynikającym ze zmiany harmonogramu realizacji działań, zwiększa się plan dochodów 2017 r. (§ 2707 – 142 159 zł i § 2709 – 25 087 zł) oraz plan wydatków w kwocie
167 246 zł. Projekt w całości finansowany ze środków z UE i budżetu państwa. Zmiany w
wydatkach związane są również z refundacją kosztów udostępnienia powierzchni biurowej
dla uczestników projektu oraz utworzeniem § 4277 - 128 zł, § 4279 - 22 zł.
2. Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” – dział 710 rozdział 71095
1) W związku ze zmianą w projekcie polegającą na przekazaniu do realizacji części zadań
przez organizację pozarządową - zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873), art. 5 ust.
2 pkt 1 - konieczne jest wprowadzenie do planu budżetu paragrafów 2360, 2368 i 2369
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Do planu ww. paragrafów
przesuwa się środki z grup paragrafów 4170 / 4178 / 4179 oraz 4210 / 4218 / 4219, z których
planowane było pierwotnie finansowanie zadań przekazywanych organizacji pozarządowej
w łącznej wysokości 109 400 zł. Kwota ta przekazana zostanie w formie dotacji dla
organizacji pozarządowej, która wygra otwarty konkurs ofert na realizację zadania
polegającego na organizacji warsztatów i działań społecznych w obszarze streetworkingu
i partycypacji społecznej dla mieszkańców Śródmieścia.
2) Z powodu zmiany na stanowisku specjalisty finansowego projektu i związaną z tym
zmianą kwoty składek na fundusz pracy, wymagane jest zwiększenie o kwotę 200 zł
paragrafów funduszu (4120, 4128 i 4129).
3) Konieczne jest także przesunięcie kwoty w wysokości łącznie 10 500 zł z planu
paragrafów 4170, 4178 i 4179 do planu 4300, 4308 i 4309. Związane jest to z realizacją
części zadań przez spółkę, w miejscu planowanej w projekcie osoby fizycznej.
Łączna kwota wydatków na Projekt oraz wysokość wkładu własnego Gminy Miasta Ełku nie
ulega zmianie.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:
Na wnioski dyrektorów szkół i przedszkoli w planie finansowym na 2017 rok przenosi się
pomiędzy rozdziałami i paragrafami kwotę ogółem 45 227 zł. Zmiany dotyczą przeniesień
i zmniejszeń planu wydatków w paragrafach 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz
zwiększenia w paragrafach 2900 w dziale 801 rozdział 80104 i 80106 – wpłaty gmin
i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ogółem
29 279 zł zabezpieczą zwroty dla innych gmin kosztów ponoszonych w przedszkolach
publicznych, do których uczęszczają mieszkańcy Ełku.
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji
Sportu i Kultury:
Przeniesienie w wydatkach budżetowych kwoty 3 000 zł w dziale 630 rozdział 63095
z § 4300 na § 2710, które jest związana z zabezpieczeniem środków finansowych na
opracowanie nowych informacji w aplikacji mobilnej Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego pn. „My Guide” (mobilny przewodnik i planer pobytu na Warmii i Mazurach)
o treści promującej miasto Ełk. Aplikacja zapewnia możliwość wspólnej prezentacji walorów
turystycznych oraz przyczynia się do rozwoju turystyki w regionie województwa, w tym
miasta Ełku.
Środki finansowe w wysokości 3 000 zł zostaną przekazane Samorządowi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej.
IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Polityki Społecznej:
1. Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 14 095 zł w dział 852 rozdział 85219 –
MOPS.
Działając w oparciu o art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac
interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów opłaconych
składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 864), w dniu 14.02.2017 r. zawarto
umowę nr.6/2017 pomiędzy Starostą Ełckim a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Ełku, o zatrudnienie bezrobotnego w ramach robót publicznych na stanowisku: pracownik
gospodarczy. Koszt zatrudnienia pracownika będzie refundowany ze środków finansowych
Funduszu Pracy. Realizację zadania planuje się na okres 6 miesięcy tj. od 16.02.2017 r. do
15. 08.2017 r. W związku z powyższym zwiększa się dochody i wydatki w § 4010 i 7 4110
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem.

2. Zwiększenie planu budżetu w dziale 852, rozdział 85219, § 6050 o kwotę 557 000,00 zł
z przeznaczeniem na rozbudowę z nadbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku:
- środki w wysokości 467 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę MOPS, były
zaplanowane w budżecie na 2016 r. Inwestycja miała być realizowana łącznie z remontem
części pomieszczeń Ośrodka, w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw
społecznych”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 937 000,00 zł z programu
Interreg Litwa – Polska. Jednak z powodu przedłużających się procedur konkursowych
realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2017 r., w związku z czym nie można było
przeprowadzić procedury przetargowej na realizację inwestycji w roku 2016. Środki
w wysokości 467 000,00 zł nie zostały wykorzystane i zwiększyły wolne środki budżetu
Miasta Ełku.
- środki w wysokości 90 000 zł zostały zaoszczędzone przez Ośrodek w ramach realizacji
programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. Na realizację
programu MOPS pozyskał dotacje w wysokości 105 818,00 zł. Zadanie zostało w większej
części zrealizowane w ramach środków MOPS, w związku z czym kwota w wysokości
90 000 zł nie została wykorzystana i zwiększyła wolne środki budżetu Miasta Ełku.
V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
„ Projekt mostu pieszo – rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej na
osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych” dział 900, rozdział
90095 § 6050
W związku z ustaleniem kosztów opracowania dokumentacji projektowej zmniejszenie
wydatków ze środków własnych o kwotę 13 400 PLN.
„Przebudowa infrastruktury publicznej na os. Konieczki - projekt” dział 900, rozdział
90004 § 6060
W związku z ustaleniem kosztów opracowania projektu zmniejszenie wydatków ze środków
własnych o kwotę 41 600 PLN.
„Budowa budynku socjalnego przy ul. Kolejowej – projekt” dział 700, rozdział 70095 §
6050.
Zwiększenie wydatków ze środków własnych w roku 2017 o kwotę 55 000 PLN. Środki
przeznaczone będą na opracowanie projektu budynku socjalnego w związku z opracowaniem
koncepcji zabudowy terenu przy ul. Kolejowej. Z przyczyn technicznych wskazane byłoby
rozpoczęcie realizacji od budynku położonego wzdłuż torów kolejowych
VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Organizacyjny:
Zwiększenie kwoty planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 § 4300 i 4610:
§ 4300 – o 24.000 zł, w celu uwzględnienia w planie wydatków kosztów usługi szkolenia
z zakresu finansów i księgowości dla jednostek podległych przeprowadzonego w dwóch
turach - pod koniec 2016 roku i w roku 2017. Koszty tej usługi planowane były pierwotnie
jako wydatki 2016 roku.
§ 4610 – o 6.000 zł – w celu zabezpieczenia środków na zapłatę zasądzonych kwot
w postępowaniach sądowych w sprawie z powództwa syndyka masy upadłości Firmy Kaszub
przeciwko Gminie Miasta Ełk oraz z powództwa wzajemnego Gminy Miasta Ełku przeciwko
syndykowi.
Pokrycie ww. wydatków nastąpi z wolnych środków z lat ubiegłych.
VII) w zakresie pozostałych zmian:
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 587 000 zł, zwiększają się przychody z tytułu
wolnych środków o kwotę 587 000 zł.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ełku na lata 2017-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017
rok.
3) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców. Najemcy lokali wystąpili z wnioskiem o rozłożenie na raty
części ceny sprzedaży lokali.
W obecnej chwili odsetki ustawowe w rozumieniu art. 359 Kodeksu cywilnego wynoszą
5% w kali roku, a oprocentowanie odpowiadające ich dwukrotności wynosi 10%.
Zgodnie z art. 70 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami rozłożona na raty niespłacona
część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski (obecnie wynosi 1,75 %).
Zgodnie z art. 70 ust.4 ustawy o gospodarce nieruchomościami Wojewoda w stosunku do
nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub sejmik
w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu
lub województwa, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż określona w ust. 3, stopy
procentowej.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców.
4) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
Chodzi tutaj o aplikację mobilną Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pn.
„My Guide” (mobilny przewodnik i planer pobytu na Warmii i Mazurach) o treści promującej
również miasto Ełk. Aplikacja zapewnia możliwość wspólnej prezentacji walorów
turystycznych oraz przyczynia się do rozwoju turystyki w regionie województwa, w tym
miasta Ełku. Środki finansowe w wysokości 3 000 zł zostaną przekazane Samorządowi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu.
5) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania
zwrotu bonifikat. Sprawa dotyczy odsprzedaży na rzecz podmiotu, który udzielił bonifikaty.
Lokal będzie mógł podlegać ponownemu zasiedleniu, dlatego też proponuje się wyrazić zgodę
na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty – szczegóły w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikat.
6) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę w
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom
wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i

wykorzystania. Wprowadzone zostają nowe zapisy w odniesieniu do stwierdzenia nieważności
zapisów uchwały przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powiedział, że ma uwagę techniczną do
zapisu w projekcie uchwały – czy nie powinno być, że dany ustęp „.. otrzymuje brzmienie..”.
Naczelnik Wydziału Stanisław Zalewski powiedział, że wyjaśni jeszcze sprawę zapisów w
projekcie tej uchwały.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz
zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
7) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie projektu
dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego. Ulega on jeszcze pewnej modyfikacji.
Projekt zakłada:
- zmiany w dotychczasowych obwodach szkół podstawowych, zgodnie z załącznikami do
projektu uchwały,
- w stosunku do poprzedniego projektu obecnie planuje się przekształcenie Gimnazjum nr 2 w
Ełku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 w Ełku, w której będą funkcjonowały oddz. kl. II i
III dotychczasowego Gimnazjum nr, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 127 ustawy
– Prawo oświatowe (z dniem 1 września 2017 roku likwiduje się klasę I, a w latach następnych
kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum).
W trakcie sporządzania planu sieci szkół i granic ich obwodów uwzględniono m.in. następujące
aspekty: istniejące zasoby materialne (baza lokalowa szkół), populację dzieci wg roczników
urodzeń – zameldowanych w Ełku na pobyt stały i czasowy, objętość szkół pod względem
ilości uczniów, dzienny czas pracy szkół, kadrę pedagogiczną szkół.
Sieć szkolna wraz z granicami obwodów – zgodnie z załącznikami – została przygotowana w
sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego z uwzględnieniem
drogi dziecka z domu do szkoły.
Przedmiotowa uchwałę przekazuje się właściwemu kuratorowi oświaty, który w ciągu 21 dni od
jej otrzymania opiniuj ją. Uchwala podlega również opiniowaniu przez związki zawodowe.
Wprowadzenie tych zmian rodzi również skutki finansowe w zakresie: uzupełnienia w sprzęt i
pomoce dydaktyczne, w tym pracowni przedmiotowych.
Poprawiony projekt zostanie dostarczony radnym przed sesją.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Michał Tyszkiewicz – ustawodawca przewiduje trzy progi przekształcenia, skąd
zatem wybór akurat wygaszania gimnazjów?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – rozważaliśmy wszystkie te formy. Wybraliśmy
taką, jaką uważamy za najbardziej właściwą dla naszego miasta. Wiele niejasności wymaga
jeszcze wyjaśnienia. Chcemy też spokojnie rozwiązać sprawę administracji gimnazjów.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – co z dziećmi z ościennych gmin, które uczą się w szkołach
miejskich? Jak miasto chce dokonywać weryfikacji?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – jako miasto mamy zabezpieczyć przede wszystkim
dzieci miejskie. Nie zamykamy się na dzieci z innych gmin, ale będą one przyjmowane do
szkół miejskich jedynie na zasadzie dopełniania oddziałów.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących się”zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie projektu

dostosowania sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Miasto Ełk do nowego ustroju szkolnego.
8) Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Marta
Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta
Miasta Ełku – projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokółu.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz powiedział, że skargę rozpatrywała szczegółowo Komisja
Rewizyjna i uznała ja za bezzasadną.
Członkowie Komisji zapoznali się z projektem uchwały, nie wniesiono uwag.
Pkt. 5. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk poinformował, że zostało przygotowane
i przedłożone członkom Komisji sprawozdanie z pracy Komisji za 2016 rok – czy są uwagi?
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i przyjęli przedłożone sprawozdanie jednomyślnie –
poprzez aklamację.
Pkt.6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Nikodem Kemicer prośba, by przedłożone zostało szczegółowe sprawozdanie
zawierające merytoryczne zestawienie rozliczenia wykorzystania środków finansowych
przeznaczonych na inicjatywy lokalne – co i za jaka kwotę zostało wykonane. Rady dodał, że
szczegóły omówi bezpośrednio z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds organizacji
pozarządowych Maciejem Juchniewiczem.
Radny Krzysztof Wiloch – przypomniał temat poruszany na posiedzeniu Komisji Mienia
Komunalnego i Porządku Publicznego, dotyczący realizacji ciągów komunikacyjnych przy ul.
Kilińskiego 37A.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – wykonany projekt wymaga
aktualizacji. Nieaktualne jest również pozwolenie na budowę. Trzeba tam również wykonać
„sieciówkę” oraz oświetlenie.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz dodał, że koszt tej inwestycji to około 500 tys zł.
W momencie pojawienia się oszczędności poprzetargowych można by wprowadzić
aktualizację projektu – koszt ok. 50 tys zł.
Radny Krzysztof Wiloch – prośba o przeliczenie kosztów tej inwestycji.
Radny Wojciech Kwiatkowski poruszył sprawę łącznika pomiędzy ulicą Kilińskiego a
ulicą Piękną. Miała ona być wykonana przy okazji realizacji parkingu naprzeciwko parafii
pw. Ducha Świętego.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – potrzebne jest tam dodatkowo wykonanie sieci
sanitarnej i kanału deszczowego. Łączny koszt to około 450 tys zł.
Temat będzie dyskutowany na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Porządku
Publicznego.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 11.35.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji
Jan Stradczuk

