Protokół nr XXVIII.17
z obrad XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się 28 marca 2017 roku
w godz. 1100 - 1159 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
W sesji nie uczestniczył radny Mirosław Sawczyński.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XXVIII sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XXVIII zwyczajną sesję Rady Miasta Ełku”. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad - w chwili obecnej w sesji uczestniczy 21 radnych, co
wobec ustawowego składu rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Prezydenta Miasta Tomasza
Andrukiewicza, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego, Sekretarza Miasta
Marcina Radziłowicza, 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 XXVII.17 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz zgłosił formalny wniosek o zdjęcie z porządku obrad
podpunktu 11) w punkcie 5. z tematem podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze
Stadionu Miejskiego w Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zgłosił wniosek o uzupełnienie o pkt 4. z
tematem: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w protokole nr XXIV.16 z obrad XXIV
zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 29 listopada 2016 roku.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek, z uwzględnieniem wniosków wyżej zacytowanych: 21 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 XXVII.17).
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w protokole nr XXIV.16 z obrad XXIV zwyczajnej
sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 29 listopada 2016 roku.
5. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
6. 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) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
4) przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej i wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży,
5) przyjęcia do realizacji projektu "Wsparcie ełckich rodzin",
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6) przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji
rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie
Gminy Miasta Ełku oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia
określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności,
7) 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,
8) udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie miasta Ełku,
9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
„Ełk – Miłosza”,
10) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2019 r.
7. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Seniora” za rok 2016.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” za rok 2016.
9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
10. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2016 roku.
11. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020” za rok 2016.
12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Ełku oraz „Programu
Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” za rok 2016.
13. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2016.
14. Sprawozdanie za lata 2015-2016 z realizacji „ Programu Opieki nad Zabytkami miasta Ełku na
lata 2015-2018”.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Oświadczenia i wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w protokole nr XXIV.16 z obrad XXIV zwyczajnej
sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 29 listopada 2016 roku.
Przewodniczący Rady Miasta odczytał treść sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
w protokole nr XXIV.16 z obrad XXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu
29 listopada 2016 roku w godzinach 11 00 - 1212 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy
Marsz. J. Piłsudskiego 4.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie
przyjęcie odczytanego sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w protokole nr XXIV.16.
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 treść sprostowania
oczywistej omyłki pisarskiej w protokole nr XXIV.16, która stanowi załącznik do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny Tomasz Dawidowski.
Pkt 5. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od 27 lutego 2017 r. do 24 marca
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:
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1 marca obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Złożono kwiaty
i zapalono znicze przy tablicy pamiątkowej na budynku dawnej Siedziby Państwowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Ełku.
1 marca Prezydent Miasta Ełku podpisał 25 kolejnych umów z przedstawicielami NGO-sów
na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie m.in. ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki
uzależnień od alkoholu, kultury fizycznej i sportu oraz oświaty i wychowania – integracji i współpracy
międzypokoleniowej. Łączna wartość przyznanych grantów to 192 300 zł.
2 marca Prezydent Tomasz Andrukiewicz spotkał z przedstawicielami Grupy Integracji Sił
NATO w Polsce. Rozmowa dotyczyła pobytu amerykańskich żołnierzy w okolicach Ełku oraz
współpracy z naszym miastem.
Do 2 marca rodzice oraz opiekunowie mogli składać wnioski o przyjęcie dzieci do miejskich
przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. W tym roku na 307 wolnych miejsc wpłynęła rekordowa liczba
wniosków rodziców dzieci 3-letnich, a zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne przewyższa
oferowaną liczbę wolnych miejsc i zabraknie łącznie miejsc dla 250 dzieci. Mając na uwadze duże
zapotrzebowanie społeczne i rosnącą liczbę ełczan Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz podjął
decyzję o utworzeniu co najmniej 8 kolejnych (nowych) oddziałów przedszkolnych i ogłoszenie
naboru uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 dla co najmniej 200 dzieci. Biorąc pod uwagę
możliwości utworzenia nowych oddziałów w istniejących placówkach, brane są pod uwagę trzy
lokalizacje: Przedszkole „Słoneczna Ósemka” z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr
9 im. Jana Pawła II na osiedlu Konieczki, Miejskie Przedszkole „Bajka” na osiedlu Jeziorna oraz
Przedszkole Ekoludki. Rozważana jest również możliwość utworzenia dodatkowej grupy w centrum
miasta. Wiąże się to z dużymi kosztami inwestycyjnymi dotyczącymi adaptacji i modernizacji
poszczególnych obiektów, a także z trwałymi kosztami utrzymania nowych oddziałów
przedszkolnych. Prezydent zaznaczył, że będą to środki wygospodarowane z oszczędności
i
rezerw. Prezydent zapowiedział, że rozważana będzie możliwość budowy nowego lub rozbudowy
istniejącego przedszkola w centrum miasta.
9 marca Prezydent Miasta Ełku podpisał 7 kolejnych umów z przedstawicielami organizacjami
pozarządowymi na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie m.in. profilaktyki uzależnień
poprzez sport, kultura fizyczna – współzawodnictwo oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Łączna wartość przyznanych grantów to 23 150 zł.
16 marca w Warszawie podczas Forum Samorządowego przedstawiciele gmin, miast,
powiatów i województw z całej Polski wyrazili sprzeciw wprowadzanym i zapowiadanym przez rząd
zmianom prawa samorządowego. W spotkaniu udział wzięli: Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta
Ełku, Dariusz Wasilewski Przewodniczący Rady Miasta, Paweł Odolecki Wiceprzewodniczący Rady
Miasta.
17 marca Prezydenta Ełku przyznał dotacje oraz „Sportową Markę Miasta” na rozwój ełckich
klubów sportowych oraz sportowców. Łączna wartość przyznanych dotacji to 66 000 zł.
Od 17 do 19 marca gościliśmy w Ełku przedstawicieli samorządu z naszego partnerskiego
miasta Orbassano we Włoszech: Burmistrza Orbassano Eugenio Gambetta i Lino Tiozzo odpowiedzialnego za współpracę miast ze strony włoskiej. Z udziałem przedstawicieli Ełckiego
Towarzystwa Muzycznego oraz dyrygenta ełckiego chóru Kontrapunkt Rafała Sulimy omawiano
szczegóły przyjazdu chóru z Orbassano do Ełku, który planuje koncertować w dniach 7-10 lipca.
Podczas wizyty zaprezentowano film „Aktywny Ełk” oraz w wersji multimedialnej przedstawiono
inwestycje naszego miasta.
21 marca zostały zakończone prace związane z wykonaniem rozbiórki oraz usunięciem
istniejących garaży i pozostałości po garażach na osiedlu garażowym przy ul. Ciepłej. Na wykonanie
prac uzyskano decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę, wydaną przez Starostę Ełckiego.
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23 marca Prezydent Miasta Ełku podpisał 12 kolejnych umów z przedstawicielami organizacji
pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej – współzawodnictwo i sport masowy.
Łączna wartość przyznanych grantów to 43 380 zł.
Prezydent Miasta Ełku ogłosił kolejne 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań samorządu
miasta Ełku w roku 2017, z zakresu poradnictwa zdrowia psychicznego, wypoczynku letniego dzieci
i młodzieży, organizacji pomocy sąsiedzkiej, a także Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów
Społecznych.
Prezydent Miasta Ełku spotkał się z Dyrektorem Oddziału Gazowniczego w Olsztynie
Polskiej Spółki Gazownictwa Edwardem Gollentem. Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące
dalszych działań samorządu mających na celu podnoszenie jakości powietrza w Ełku, poprzez
ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, eliminację pieców węglowych w budynkach
jednorodzinnych oraz dużego zainteresowania mieszkańców zastosowaniem gazu ziemnego (obecnie
najbardziej przyjaznego dla środowiska) jako paliwa alternatywnego dla węgla oraz oleju opałowego.
Przed kilkoma miesiącami Prezydent Ełku złożył wniosek do Polskiej Spółki Gazownictwa z prośbą
o rozpoczęcie nowych inwestycji dotyczących położenia sieci gazowej i podłączenia do niej, w celu
ogrzania osiedli: Pod Lasem, Wczasowe, Zatorze i Grunwaldzkie oraz obszar SSSE Podstrefa Ełk.
Prezydent Miasta Ełku zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zasad
sytuowania reklam, szyldów i ogrodzeń w naszym mieście. Ankietę można wypełnić w formie
elektronicznej oraz papierowej. Badanie potrwa do 22 maja 2017 r.
Trwa nabór wniosków w XI edycji konkursu o przyznanie Nagrody Białej Lilii za wybitny wkład
w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2016. Wnioski przyjmowane są do końca marca 2017 r.
Trwa II etap przebudowy ul. Jaćwingów.
Na ulicach: Suwalskiej i Kolonia trwają prace przygotowawcze zgodnie z harmonogramem
inwestycji drogowych w naszym mieście.
Trwa przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza 35, 37, 37 A-C.
Na salę obrad wszedł radny Tomasz Dawidowski i uczestniczył w dalszej części sesji.
Postępowania, realizowane od 28 lutego 2017 r. na które zawarto umowę:
✔ Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Kochanowskiego na odcinku od ul. Matejki do ul.
Emilii Plater,
✔ 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, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
✔ Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie miasta Ełku w 2017 r.,
✔ Zapewnienie wsparcia eksperckiego w projekcie „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego
ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 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 2014-2020 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 2014-2020 przez specjalistów
(4 części) CZĘŚĆ III ekspertów/trenerów do przeprowadzenia treningu interpersonalnego,
✔ Zapewnienie wsparcia eksperckiego w projekcie „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego
ze środków
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✔ Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 przez specjalistów (4 części)
CZĘŚĆ IV 2 ekspertów/trenerów do przeprowadzenia sesji treningowych,
✔ Projekt przebudowy ul. Dąbrowskiego w Ełku.
Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
✔ Projekt budowy parkingów przy ul. Okulickiego w Ełku,
✔ Projekt budowy ulicy 07KDW na osiedlu Tuwima w Ełku.
Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta
Ełku,
 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum
Hidtorycznego w Ełku - I etap,
 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 29 w Ełku,
 Utwardzenie ciągu pieszo jezdnego między ulicą Augustowską a ulicą Bema 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 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20172027, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały wraz ze zmianami
budżetu miasta szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o przyjęcie uchwał.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska poinformowała,
że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w zaproponowanym brzmieniu.
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 XXVIII.301.17 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.
5

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
 Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVIII.302.17 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVIII.303.17. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny B. Wisowaty.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gruntowej
zabudowanej i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży, w załączeniu do
protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz przypomniał, że Komisja Mienia Komunalnego,
Prawa i Porządku, oraz Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku na
posiedzeniu w dniu 23.11.2015 r., rozpatrzyły wniosek Prezydenta Miasta i wydały pozytywną opinię
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu przez najemców, prawa własności nieruchomości
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gruntowej położonej w Ełku przy ul. Suwalskiej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
w wysokości 99 % od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z uwagi na szczególną sytuację ich rodziny (wielodzietna
rodzina). Następnie 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 nie
wydała opinii – wynik głosowania był następujący „za” 3 głosy, „przeciw 3 głosy, 4 radnych
wstrzymało się od głosu.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz przypomniał, że podczas obrad w komisjach radni sprawę
szeroko komentowali. Uważa za wysoce niesprawiedliwe przyznawanie komukolwiek 99% bonifikaty
pod pretekstem, że zainwestował tam swoje środki - to zdaniem radnego kiepski argument. Jeżeli ktoś
dostaje bonifikatę w wysokości 90%, to wiemy o tym, że musi zainwestować swoje środki i to jest
dodatkowy motywator, żeby lokal, dom czy mieszkanie doprowadzić do stanu używalności. Zdaniem
radnego taką decyzją naruszy się pewien konsensus i stworzy niebezpieczny precedens, który
w przyszłości może obrócić się przeciwko nam. Zgłosił formalny wniosek o wpisanie 90% bonifikaty,
jaka powszechnie stosowana jest w naszym mieście.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie poddał wniosek
zgłoszony przez radnego I. Dzienisiewicza, o wpisanie 90% bonifikaty, zamiast 99% w projekcie
uchwały; za przyjęciem wniosku głosowało 3, „przeciw” 14, wstrzym. się od głosu 3. Przewodniczący
Rady Miasta stwierdził, że wniosek został odrzucony.
W głosowaniu nie wzięła udziału radna I. Markowska. Radny B. Wisowaty nieobecny na sali obrad
w trakcie głosowania.
Nie podjęto dalszej dyskusji w temacie.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w zaproponowanym brzmieniu.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 15 radnych, „przeciw” – 2, „wstrzymujących”- 2.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 15 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVIII.304.17 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
gruntowej zabudowanej i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży, w załączeniu
do protokołu.
Radne: I. Markowska, J. Porucznik nie głosowały.
Radny B. Wisowaty nieobecny na sali obrad w trakcie głosowania.
***
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Wsparcie ełckich rodzin",
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 Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
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 Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXVIII.305.17 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Wsparcie ełckich rodzin", w
załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do
zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących
się na terenie Gminy Miasta Ełku oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia
Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności,
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 XXVIII.306.17 w sprawie przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań
należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Ełku oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku
do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane
czynności, w załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt 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, 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.
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> 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.
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 XXVIII.307.17 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, w załączeniu do protokołu.
***
8) Projekt w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie miasta Ełku, w
załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w formie autopoprawki zgłosił wniosek
o wykreślenie z treści projektu uchwały wyrazów: „zał nr 1”, ponieważ jest tylko 1. załącznik, a więc
nie ma potrzeby, aby go numerować. Następnie 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, z uwzględnieniem autopoprawki wniesionej przez prezydenta, wyżej
zacytowanej.
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 XXVIII.308.17 w sprawie udzielenia w 2017 roku dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na
terenie miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
9) Projekt w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk – Miłosza”, 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.
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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 XXVIII.309.17 w sprawie uprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Miłosza”, w załączeniu do protokołu.
***
10) Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r., w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że do przedłożonego projektu
uchwały są pozytywne opinie: Kuratorium Oświaty, ZNP, Związku Pracowników Oświaty. 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.
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 XXVIII.310.17 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r.
do dnia 31 sierpnia 2019 r., w załączeniu do protokołu.
Pkt 7. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Seniora” za rok 2016.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że sprawozdania do punktu 14.
włącznie zostały na piśmie przedłożone radnym. Zostały one szczegółowo omówione na komisjach.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdań. Poprosił o ewentualne uwagi i zapytania.
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 realizacji „Ełckiej Karty Seniora” za rok 2016, które jest załącznikiem do niniejszego
protokołu.
Pkt 8. Sprawozdanie z realizacji Programu „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” za rok 2016.
Radni nie podjęli 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 realizacji Programu „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” za rok 2016, które jest
załącznikiem do niniejszego protokołu.
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Pkt 9. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
Radni nie podjęli 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 merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok, które jest załącznikiem do niniejszego
protokołu.
Pkt 10. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2016 roku.
Radni nie podjęli 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 merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2016 roku, które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 11. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020” za rok 2016.
Radni nie podjęli 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 realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełku na lata 2016-2020” za rok 2016, które jest
załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 12. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Ełku oraz „Programu
Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” za rok 2016.
Radni nie podjęli 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 realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Ełku oraz „Programu Wspierania
Rodziny na lata 2016-2018” za rok 2016, które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 13. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2016.
Radni nie podjęli 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 realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2016, które jest załącznikiem do
niniejszego protokołu.
Pkt 14. Sprawozdanie za lata 2015-2016 z realizacji „ Programu Opieki nad Zabytkami miasta Ełku
na lata 2015-2018”.
Radni nie podjęli 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 za lata 2015-2016 z realizacji „ Programu Opieki nad Zabytkami miasta Ełku na lata
2015-2018”, które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 15. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Robert Klimowicz poinformował, że na Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki
Społecznej prezes „Pro-Medici” poinformował, że będzie likwidowana Poradnia Medycyny Sportowej
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w Ełku. Zwrócił się z zapytaniem, czy problem znany jest władzom miasta? Jeżeli tak, to w jaki
sposób będzie rozwiązany w kontekście powstałej Szkoły Sportowej?
Radny Ireneusz Dzienisiewicz zabrał głos odnośnie monitoringu miejskiego. Poinformował,
że dwa tygodnie temu mieliśmy mecz sparingowy, na którym doszło do nieprzyjemnych incydentów.
Jednak niestety w trakcie meczu ktoś przesunął kamerę na stadion i prawdopodobnie oglądał mecz.
Kamera nie obejmowała terenu na jaki była wcześniej skierowana i nie można było odtworzyć
przebiegu zdarzenia w tym miejscu.
Radny Bogusław Wisowaty zwrócił się z zapytaniem, czy miasto planuje dołączyć się
finansowo do remontu i modernizacji dróg na SSSE Podstrefa Ełk.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz zasygnalizował odpowiedzi:
- sprawa likwidacji Poradni Medycyny Sportowej w Ełku jest znana. Rozważamy w pierwszej
kolejności zapewnienie opieki takiej opieki dla uczni Szkoły Sportowej,
- SSSE Podstrefa Ełk - w bieżącym roku mamy w planach połączenie kolejnych ulic,
- monitoring – jedna z kamer była skierowana bezpośrednio na mecz, druga inaczej była skierowana,
ale też nie można z niej było rozpoznać twarzy kibiców.
Pkt 16. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Nikodem Kemicer zawnioskował, aby przy sporządzaniu kolejnych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego terenu zastosowano zasadę, która obligowałaby
deweloperów do utworzenia miejsc parkingowych ogólnodostępnych dla mieszkańców tej
nieruchomości w stopniu 25% wszystkich tworzonych miejsc parkingowych dla tej nieruchomości.
Pkt 17. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zakończył sesję
wypowiadając formułę: „Zamykam XXVIII zwyczajną sesji Rady Miasta.”

Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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