Protokół nr 28.17
z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 24 marca 2017 roku w godzinach 1100 – 1410
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Wojciech Kwiatkowski.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 15
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 15. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
Naczelnik Wydziału Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami – Tomasz Szymański,
Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
Radca Prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska,
Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba.
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Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski po stwierdzeniu quorum pozwalającego
na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 11.00 otworzył posiedzenie Komisji
witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zapytał o uwagi do
przekazanego wcześniej porządku posiedzenia informując, że do porządku obrad komisji
w pkt. 6. dotyczącym opinii Komisji do projektów uchwał należy dodać następujące projekty
uchwał:
w pkt. 6) 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 pkt.7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk – Miłosza”,
Radny Michał Tyszkiewicz przypomniał temat stacji paliw, który miała przedyskutować
Komisja.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że na dzisiaj nie mamy
żadnych materiałów w tej sprawie, czekamy na pewne wyjaśnienia prawne, ale można już
teraz doprecyzować pewne kwestie.
Radny Michał Tyszkiewicz powiedział, że proponuje ten punkt na posiedzenie komisji
w kwietniu br.
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. Opinia Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej:
1) Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku,
2) Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu „Ekoludki” w Ełku.,

3) Grupy Mieszkańców na zadanie pt: „Murale na Kilińskiego”.
4. Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk.
5. Sprawozdanie za lata 2015-2016 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełku
na lata 2015-2018”.
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1)
2)
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Opinia Komisji do projektów uchwał:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2016-2027,
w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016,
w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców,
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej
i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży,
w sprawie przyjęcia 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 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 sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk – Miłosza”.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski 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 24 lutego 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Pkt. 3. Opinia Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.
Pan Marek Markowski omówił inicjatywę lokalną Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa
bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku.
Przedmiotem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu „Perełka” zlokalizowanym przy ul. Armii Krajowej 4. Chcemy wykonać
ogrodzenie od strony wjazdu na teren przedszkola oraz przyszkolnego parkingu oraz
wyposażenie placu zabaw w bezpieczne zabawki rozwijające aktywność fizyczną dzieci w
wieku przedszkolnym – szczegóły we wniosku.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poddał pod głosowanie wniosek Grupy
Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku, w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie wniosek Grupy Mieszkańców na zadanie: Poprawa bezpieczeństwa na placu
zabaw przy Miejskim Przedszkolu „PEREŁKA” w Ełku.
***
Pani Joanna Konopko omówiła wniosek Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i
doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu „Ekoludki” w Ełku – chcielibyśmy
zmodernizować część przestrzeni otaczającej przedszkole, wymienić sprzęt na nowoczesny,
estetyczny, dostosowany do wieku i możliwości fizycznych dzieci w wieku przedszkolnym
oraz spełniający normy bezpieczeństwa. Dzięki doposażeniu placu zabaw maluchy uzyskają
miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności
społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa – szczegóły
we wniosku.

Wywiązała się dyskusja.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że na placach zabaw dla
bezpieczeństwa dzieci powinna być nawierzchnia miękka. Tutaj jest zbyt dużo
zabrukowanych ścieżek. Ta uwaga dotyczy to wszystkich placów zabaw na terenie miasta.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, że w takim projekcie muszą być zachowane
odpowiednie reguły i jest ona wykonany przez fachowca. To miejsce jest najbardziej
newralgiczne w naszym mieście i dobrze, że zostanie ładnie zagospodarowane.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk powiedział, że wszystkie
place zabaw wymagają zgłoszenia i są kontrolowane.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poddał pod głosowanie wniosek Grupy
Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy Miejskim
Przedszkolu „Ekoludki” w Ełku, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych..
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie wniosek Grupy Mieszkańców na zadanie: Modernizacja i doposażenie placu
zabaw przy Miejskim Przedszkolu „Ekoludki” w Ełku.
***
Pan Marek Przygodziński omówił wniosek Grupy Mieszkańców na zadanie pt: „Murale
na Kilińskiego” - inicjatywa lokalna została podjęta przez mieszkańców nieruchomości przy
ul. Kilińskiego 27A. Jest to wykonanie dwóch Murali na szczytach budynku mieszkalnego
przy ul. Kilińskiego nr 27A przedstawiających panoramę miasta Ełku z perspektywy jeziora
Ełckiego wraz z historycznymi obiektami zabytkowymi miasta – szczegóły we wniosku.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poddał pod głosowanie wniosek Grupy
Mieszkańców na zadanie pt: „Murale na Kilińskiego”, w głosowaniu wzięło udział 13
radnych.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie wniosek Grupy Mieszkańców na zadanie pt: „Murale na Kilińskiego”
Pkt. 4. Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk powiedział, że radni
otrzymali informację dotyczącą analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
Miasto Ełk za 2016 rok – informacja w załączeniu do protokółu.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – co miasto zrobiło i co robi w kierunku
selektywnej zbiórki odpadów? Przyglądając się tym działaniom zauważa się raczej działania
na opóźnienie niż przyspieszenie a przecież w niedługim czasie będziemy musieli się
wykazać 50% selektywną zbiórką śmieci. Czy w przeciągu 3 lat zostanie wprowadzona
selektywna zbiórka śmieci?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk powiedział, że na dzisiaj
mamy poziom 25% a w samym ZUO jest 35%. Nieważne jest w, którym miejscu to nastąpi,
ważne są osiągnięte parametry. Działania będą prowadzone systematycznie.
Radny Nikodem Kemicer – może należy przeanalizować koszty budowy sortowni i jej
koszt utrzymania a wysokość kar.
Wydaliśmy kilkaset milionów złotych na 5 letnia inwestycję i teraz mamy mieć to
zmarnowane nie z naszej winy. Były przecież analizy był biznes plan tego zakładu.
Radny Krzysztof Wiloch powiedział, że został delegowany przez pana Prezesa, jako
przedstawiciel ZUO. W roku 2006 we wniosku do UE i ze studium wykonalności koszt
inwestycji został oceniony na 81 mln zł plus VAT. W wyniku 9 przetargów na budowę wyszło
86 mln zł netto i podjęto decyzję, że będziemy inwestycję realizowali. Otrzymaliśmy 45 mln
dofinansowania. Nasze stawki są jednymi z najniższych w Polsce.
Radny Nikodem Kemicer - jakie będą koszty wprowadzenia selektywnej zbiórki śmieci?
Radny Krzysztof Wiloch – zakład musi się przystosować, ale koszty to przede wszystkim
powstaną na stacjach odbioru. Koszty nie były jeszcze szacowane. Chodzi też o przebudowę
ramp, tak by mogły wjeżdżać duże samochody.

Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – jeśli linia technologiczna pracuje już
przy szczycie swoich możliwości, to może należy pomyśleć o krótszych liniach
technologicznych. A przede wszystkim oddzielić już u źródła odpady suche od mokrych.
Ważne jest prowadzenia działań edukacyjnych na stronie miasta Ełku.
Radny Tomasz Kłoczko poruszył sprawę wykorzystania pobitego szkła, może jest
możliwość jego tak drobnego zmielenia, że może być dodatkiem do kompostu.
Radny Krzysztof Wiloch – selektywna zbiórka odpadów nie podroży odbioru odpadów.
Nie ma potrzeby zmiany obecnej technologii w ZUO. Przed wybraniem tej technologii
odwiedziliśmy 3 zakłady funkcjonujące w Niemczech i jako pierwsi zastosowaliśmy
6 separatorów. To Minister Środowiska decyduje o selektywnej zbiórce odpadów.
Jeśli chodzi o odpady szklane, to nigdy tutaj nie uzyskamy kompostu, który nadaje się pod
uprawy rolne. W przypadku pobitego szkła, trzeba brać pod uwagę ekonomię.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi w Gminie Miasto Ełk za 2016 rok.
Pkt. 5. Sprawozdanie za lata 2015-2016 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami
Miasta Ełku na lata 2015-2018”.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła sprawozdanie za lata 20152016 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełku na lata 2015-2018”.
„Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2015-2018” został przyjęty uchwałą
nr XLIX.456.2014 Rady Miasta Ełku z 12 listopada 2014 r. Dokument określa zasadnicze
kierunki działań inicjowanych przez władze miasta w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego występującego w jego granicach administracyjnych, zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1446, z późn. zm.).
Na terenie miasta znajdują się 33 zabytki objęte ochroną prawną wynikającą z ujęcia ich
w rejestrze zabytków województwa warmińsko-mazurskiego, prowadzonym przez
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym śródmiejski układ
urbanistyczny. Ewidencja zabytków miasta Ełk, poza zabytkami wpisanymi do rejestru,
obejmuje także obiekty nierejestrowe. W ewidencji widnieje 289 obiektów.
Główne, długoterminowe cele polityki Miasta Ełk, związane z ochroną zabytków
i wynikające z przyjętego programu to:
1. rozpoznawanie potrzeb dotyczących podejmowania działań zmierzających do
zahamowania procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich
zachowania;
2. eksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
3. podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych,
turystycznych i edukacyjnych;
4. tworzenie warunków współpracy z właścicielami zabytków dla zapewnienia ich opieki;
5. włączenie problematyki ochrony zabytków do bieżących zadań Rady Miasta Ełku;
6. uwzględnianie uwarunkowań prawnych opieki nad zabytkami.
Zgodnie z ustawą Prezydent Ełku sporządza co 2 lata sprawozdanie z realizacji programu
opieki nad zabytkami, które przedstawia Radzie Miasta Ełku. Pierwsze sprawozdanie dla
„Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ełk na lata 2015-2018” sporządzane jest za lata
2015-2016. Powinno być zaprezentowane Radzie Miasta do końca marca 2017 r.
Szczegóły ujęte w sprawozdaniu.
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
Pkt.6. Opinia Komisji do projektów uchwał.
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, który obejmuje zmiany:
I. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2017 i 2018, w tym:

1. Zwiększa się dochody budżetu 2017 r. o kwotę 606 508 zł, w tym:
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 574 508 zł (część oświatowa subwencji ogólnej
– zwiększa się o kwotę 566 498 zł – dział 758 rozdział 75801, dotację z budżetu państwa
na zadania własne oświatowe – dział 801 rozdział 80101 – 24 000 zł, zmniejszenie udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 15 990 zł – dział 756 rozdział 75621),
b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 32 000 zł (wpłata środków finansowych
z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego, „Siłownia na powietrzu” – 32 000 zł – dział 926 rozdział 92695),
2. Zwiększa się wydatki budżetu 2017 r. o kwotę 1 776 498 zł, w tym:
a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 561 498 zł (wydatki na oświatę i wychowanie,
świetlice i żłobki – dział 801, 854, 855 – zwiększa się o kwotę 590 498 zł, MOSiR
– przeprowadzenie audytu – 16 000 zł – dział 926 rozdział 92604, zmniejsza się wydatki
bieżące w administracji publicznej – dział 750 rozdział 75023 o kwotę 45 000 zł),
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 215 000 zł (Budowa Hali sportowej przy
ZSS – dział 926 rozdział 92695 – zwiększanie o kwotę 700 000 zł, „Siłownia na powietrzu” –
wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy - dział 926 rozdział 92695 – zwiększanie
o kwotę 50 000 zł, zwiększenie wydatków program „Mały sport na wielkich osiedlach” –
dział 854 rozdział 85454 – 420 000 zł, zwiększa się wydatki inwestycyjne w administracji
publicznej – dział 750 rozdział 75023 o kwotę 45 000 zł),
3. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu 2018 r. o kwotę 2 050 000 zł (środki
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Hali sportowej przy ZSS).
4. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu 2018 r. o kwotę 2 800 000 zł (Budowa Hali
sportowej przy ZSS – dział 926 rozdział 92695).
5. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 1 169 990 zł z tytułu wolnych środków,
Zwiększa się przychody budżetu 2018 r. o kwotę 750 000 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu 2017 r. wyniesie 16 862 737 zł.
II. W załączniku nr 2 zmiany w roku 2017 i 2018, w tym:
Zwiększa się nakłady finansowe na realizację inwestycji „Hala sportowa przy ZSS” o kwotę
3 500 000 zł, (w 2017 r. o kwotę 700 000 zł, w 2018 r. o kwotę 2 800 000 zł).
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok.
Proponowane zmiany obejmują:
I. w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi:
Wolne środki z zakończonych naborów otwartych konkursów ofert w ramach ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przesuwane są na otwarte konkursy
ofert, w których nabór trwa i w których jest zwiększone zapotrzebowanie na realizację zadań
samorządu miasta Ełku wg poniższego:
Placówki wychowania szkolnego (Dział: 854, Rozdział: 85407, Paragraf: 2360, PUMA:
914009) – zmniejszenie o kwotę 11 000 zł,
Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży (Dział: 854, Rozdział: 85412, Paragraf: 2360,
PUMA: 914010) – zmniejszenie o kwotę 7 400 zł,
Polityka społeczna – centrum wolontariatu (Dział: 883, Rozdział: 85395, Paragraf: 2360,
PUMA: 914006) – zmniejszenie o kwotę 500 zł,
4) Ochrona i promocja zdrowia (Dział: 851, Rozdział: 85195, Paragraf: 2360, PUMA:
914004) zwiększenie o kwotę 18 900 zł.
II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Edukacji:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ogółem 590.498 zł, w tym:
- z tytułu otrzymania wyższej kwoty subwencji oświatowej na 2017 rok w stosunku do kwoty
planowanej o 566 498 zł z przeznaczeniem na realizacje zadań oświatowych,
- z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek

pedagogicznych, zgodnie z uchwałą 180/2015 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3. Program
rozwoju czytelnictwa realizowany będzie w Zespole Szkół Sportowych i Szkole Podstawowej
nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowe ogółem o kwotę 590.498 zł w tym
zmniejszenia
i zwiększenia wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:
- w rozdziale 80101 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 9.156 zł;
- w rozdziale 80103 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 5.522 zł,
- w rozdziale 80110 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 3.052 zł,
- w rozdziale 80120 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 6.916 zł,
- w rozdziale 80148 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 6.251 zł,
- w rozdziale 85505 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 805 zł,
- w rozdziale 85401 zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 17.154 zł,
ogółem zmniejszenia planu wydatków 48.856 zł,
- w rozdziale 80195 zwiększenie wydatków o kwotę 460.771 zł,
- w rozdziale 80104 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 20.857 zł,
- w rozdziale 80149 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 156.117 zł,
- w rozdziale 80150 zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1.609 zł,
III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół
Inwestycji:
1. „Siłownia na powietrzu” – wykonanie siłowni plenerowej w ramach inicjatywy
lokalnej - dział 926, rozdział 92695, § 6050
1. Wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania i przeznaczenie na ten cel kwoty 50 000
PLN. W ramach zadania przewiduje się dostawę i montaż siłowni terenowej przy Oratorium
św. Jana Bosko na osiedlu Jeziorna. W roku 2016 przeprowadzono dwa postępowania
o udzielenie zamówienia na wykonanie siłowni przy Oratorium. W pierwszym postępowaniu
przetargowym została podpisana umowa z wykonawcą, który odstąpił od realizacji umowy.
Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe i w trakcie trwania procedury wyboru oraz
terminu możliwości podpisania umowy środki przeznaczone na realizację zadania w kwocie
32 000 PLN zostały przeniesione na „niewygasy”. Wybrany w drugim postępowaniu
wykonawca nie podpisał umowy.
2. „Hala sportowa przy ZSS” dział 926, rozdział 92695, § 6050
Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu dwuletnim z dofinansowaniem ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Po opracowaniu dokumentacji projektowej
i oszacowaniu kosztów inwestycji niezbędne jest zwiększenie wydatków ze środków
własnych w roku 2017 o kwotę 700 000 PLN. W roku 2018 zwiększenie wydatków o kwotę
2 800 000 mln PLN i dochodów o kwotę 2 050 000 PLN.
Koszt inwestycji na lata 2017-2018 8 573 000 PLN, w tym:
środki własne 5 073 000 PLN, dofinansowanie 3 500 000 PLN, w tym:
- 2017 rok
1 773 000 PLN - środki własne 1 473 000 PLN / dofinansowanie 300 000 PLN
- 2018 rok
6 800 000 PLN - środki własne 3 600 000 PLN / dofinansowanie 3 200 000 PLN.
Brakującą ogólną kwotę w wysokości 1 468 000 PLN proponuje się pokryć z wolnych
środków.
3. „Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych dzieci i młodzieży w środowisku
otwartym – Mały sport na wielkich osiedlach” dział 851, rozdział 85154, § 6050
Zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 420 000 PLN z przeznaczeniem na
rozbudowę istniejącego skateparku przy ul. Parkowej.
Brakującą ogólną kwotę w wysokości 420 000 PLN proponuje się pokryć z wolnych
środków.
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji,
Sportu i Kultury:

Zwiększenie wydatków w dziale 926 rozdział 92604 § 4300 o kwotę 16 000 zł.
Wydatki dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku i wynikają z potrzeby
zwiększenia środków finansowych na wykonanie audytu bezpieczeństwa w Parku Wodnym
MOSiR. Celem audytu jest określenie stopnia i charakteru zagrożeń występujących w ww.
obiekcie.
V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny:
1. Zwiększenie kwoty planu wydatków w § 4440 działu 750 rozdziały 75011 i 75023 Odpisy na ZFŚS o kwoty odpowiednio: 100 zł i 25.000 zł. Zwiększenie planu konieczne jest
ze względu na zmianę od roku 2017 wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych – z kwoty 1.093,93 zł na jednego zatrudnionego do kwoty 1.185,66 zł.
2. Przesunięcie kwoty 45.000 zł między § 4430 a § 6050 w dziale 750 rozdział 75023. Kwota
zwiększenia potrzebna jest do zrealizowania inwestycji polegającej na ukończeniu w ramach
jednego montażu klimatyzacji na całej południowej ścianie budynku Urzędu Miasta przy
ulicy Piłsudskiego 4, co pozwoli na optymalizację kosztów tego zadania.
Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia wydatków budżetu Miasta.
VI) w zakresie pozostałych zmian:
1. Zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 15 990 zł
– dział 756 rozdział 75621 § 0010.
2. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 169 990 zł, zwiększają się przychody z tytułu
wolnych środków o kwotę 1 169 990 zł.
Wywiązała się dyskusja.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zwrócił się z pytaniem – co jest
planowane do wykonania przy rozbudowie skateparku przy ul. Parkowej?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że w ramach tego ogrodzonego
obszaru dostawione będą urządzenia służące rowerzystom plus dostawienie drabinek. Na
wykonanie ogłoszony zostanie przetarg. To miejsce cieszy się dużym zainteresowaniem
młodzieży.
Radny Tomasz Przekop zwrócił uwagę na duże środki finansowe dokładane do hali
sportowej przy ZSS, czy ta inwestycja była niedoszacowana?
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender wyjaśniła, że ustalając budżet na 2017
rok do projektu nie mieliśmy wykonanego kosztorysu. W tym roku w lutym otrzymaliśmy
własny kosztorys inwestorski. W ramach tego zadania będą wykonywane jeszcze drogi
dojazdowe, parkingi i całe zaplecze, stąd też taki koszt.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2017-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” przy 0 głosach
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok.
3) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia
oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców – najemcy lokali
wystąpili z wnioskiem o rozłożenia 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 – szczegóły w projekcie uchwały i uzasadnieniu.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali
mieszkalnych na rzecz najemców.
4) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Szymański omówił projekt
uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gruntowej
zabudowanej i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży.
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 Państwa Sz., jako najemców, prawa własności nieruchomości gruntowej
położonej w Ełku przy ul. Suwalskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1686/3 o pow.
0,2233 ha, 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).
Umowa najmu na budynek mieszkalny przy ul. Suwalskiej została zawarta w dniu 24.02.2015
r. na czas nieoznaczony. Aneksy do umowy: aneks nr 1 z dnia 1.09.2016 r., aneks nr 2 z dnia
2.11.2016 r. Zgodnie z treścią tych dokumentów:
- §1 ust. 2 - „Najemca zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie wykonać
remont oraz wszelkie roboty adaptacyjne nieruchomości na podstawie „Projektu adaptacji na
budynek jednorodzinny”
- §1 ust. 6 - „Strony nie przewidują możliwości zwrotu nakładów poniesionych przez najemcę
w związku z wykonaną adaptacją i remontem.”
- §6 ust. 1 - „W związku z tym, iż Najemca poniesie koszty remontu i adaptacji budynkubędzie zwolniony z opłaty czynszu do dnia 30.06.2016 r. Zgodnie z aneksem nr 1 – będzie
zwolniony z opłat czynszu przez okres od dnia 1.07.2016 r. do dnia 30.10.2016 r.
Po wykonaniu prac adaptacyjnych Państwo Sz. przekazali w dniu 25.10.2016 r. lokal przy
ul. Gdańskiej do dyspozycji „Administratora” Sp. z o.o. w Ełku i zamieszkali przy
ul. Suwalskiej.
Wnioskiem z dnia 09.11.2016 r. Państwo Sz. wystąpili do Prezydenta Miasta Ełku
o sprzedaż nieruchomości na ich rzecz jako dotychczasowych najemców.
Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w dniu 20.02.2017 r. przez
rzeczoznawcę majątkowego:
- wartość rynkowa prawa własności do zabudowanej działki gruntu w stanie aktualnym
wynosi 344.000,00 zł netto, w tym wyodrębniona wartość wg zasad rynkowych prawa do
działki gruntu obliczona przy uwzględnieniu cen transakcyjnych sprzedaży nieruchomości
niezabudowanych wynosi 99.000,00 zł;
- wartość wg zasad rynkowych nakładów poczynionych przez najemcę na nieruchomości
(poniesionych na budynku mieszkalnym) wynosi 169.000,00 zł netto.
Cena sprzedaży po uwzględnieniu bonifikaty 99% wynosi 3.440,00 zł netto.
Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia
umowy sprzedaży.
Udzielona bonifikata podlega zwrotowi, po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie
nieruchomość lub wykorzysta ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed
upływem 10 lat, licząc od dnia nabycia. Zwrot następuje na żądanie Prezydenta Miasta Ełku (art. 68
ust. 2 ww. ustawy).

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obejmowałby przedmiotową
nieruchomość.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Robert Klimowicz – naszych mieszkańców nie powinniśmy traktować wybiórczo.
Jeśli jednym dajemy 90% bonifikaty, to tutaj również powinna być zastosowana taka sama.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – dom przy ul. Suwalskiej był bardzo
zniszczony i potrzebne były duże środki finansowe by go wyremontować. W przetargu nie było
zainteresowanych, by go kupić.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz wyjaśnił, że jest to taki pierwszy przypadek i nie
odnosi się do wcześniejszych uchwał Rady Miasta. Takiej sprzedaży miasto jeszcze nie
dokonywało. 99% bonifikata jest maksymalną, jakiej możemy udzielić.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski przypomniał, że na wspólnym
posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku, oraz Komisja Budżetowa i
Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku w dniu 23.11.2015 r. zaopiniowano pozytywnie
99% bonifikaty.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – zostało zainwestowane w remont tej
nieruchomości prawie 170 tys zł. Możemy się zastanowić nad różnicą wynikającą z
zainwestowanych pieniędzy na remont i odjąć od obecnej wartości co daje nam kwotę 175 tys
zł i tutaj w przypadku 90% byłaby to kwota 17,5 tys zł. Obecnie przy wartości nieruchomości
344.000 zł bonifikata 95% daje nam 17,2 tys zł, czyli tyle, co w 2015 roku, natomiast 90%
zniżka daje nam kwotę dużo wyższą, niż ta, na którą ta rodzina była przygotowana. Byłoby to
z naszej strony niezbyt uczciwe.
Wnioskuje więc o zastosowanie bonifikaty w wysokości 95% od ceny nieruchomości.
Radny Dariusz Dracewicz – powinniśmy traktować naszych najemców jednakowo
i wnioskuje o ustalenie 90% bonifikaty od ceny nieruchomości..
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – w przypadku niższej bonifikaty będziemy musieli
się skonsultować z najemcą, ewentualne rozłożenie na raty również trafi na sesje w formie
projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poddał wnioski pod głosowanie:
1. Wniosek o zastosowanie 95% bonifikaty od ceny nieruchomości.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 3 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw”
i 6 głosach „wstrzymujących się” nie przyjęli wniosku o 95% bonifikatę.
2. Wniosek o zastosowanie 90% bonifikaty od ceny nieruchomości.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 4 głosami „za” przy 5 głosach „przeciw”
i 4 głosach „wstrzymujących się” nie przyjęli wniosku o 90% bonifikatę.
Członkowie Komisji przystąpili zatem do zaopiniowania projektu uchwały przedłożonego
przez Prezydenta Miasta, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 4 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw”
i 8 głosach „wstrzymujących się” nie wydali opinii do projektu uchwały w sprawie przyznania
pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości gruntowej zabudowanej i wyrażenia zgody na
udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży.
5) Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił projekt uchwały
w sprawie przyjęcia 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 dniu 10 marca wpłynęło pismo Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie w sprawie powierzenia Gminie Miastu Ełk prowadzenie zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów

i cmentarzy wojennych wraz z propozycją przyznania dotacji w kwocie 15.000 zł. Przyjęcie
uchwały jest podstawą podpisania przedmiotowego Porozumienia.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 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.
6) Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła projekt uchwały
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 - dnia 20 marca b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków w
sprawie udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku.
Ocenie poddano 7 wniosków złożonych w trybie konkursowym. Komisja dokonała oceny
wniosków według następujących kryteriów: dostępność zabytku dla ogółu społeczności
lokalnej i turystów, oraz rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej; promowanie
kultury oraz historii miasta; ranga zabytkowo-artystyczna obiektu; stan zachowania obiektu;
fakt kontynuowania prac; wysokość zaangażowanych środków własnych; sytuacja finansowa
i majątkowa wnioskodawcy.
Poniżej zestawienie pozytywnie zaopiniowanych wniosków z propozycją wysokości
udzielenia dotacji:
1. Parafia p.w. Św. Wojciecha w Ełku, ul. Kościuszki 16,– wniosek nr 1/2017 – 44,50 %
wydatków – 16 172,00 zł,
2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 11w Ełku – wniosek nr 2/2017 – 49,00 %
wydatków – 64 250,44 zł,
3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 25 w Ełku– wniosek nr 3/2017 – 49,03 %
wydatków – 21 402,70 zł,
4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 10 w Ełku – wniosek nr 4/2017 – 49,00 %
wydatków – 31 932,35 zł,
5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 18 i Chopina 2 w Ełku - wniosek nr
5/2017 – 49,12 % wydatków – 12 071,81 zł,
6. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej w Ełku, ul. Kościuszki 9 – wniosek nr
6/2017 – 24,18 % wydatków – 53 670,70 zł,
7. Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 2– wniosek nr
7/2017 – 39,69 % wydatków – 38 500,00 zł.
Na powyższy cel w 2016 roku w budżecie Miasta Ełku zabezpieczono środki finansowe w
wysokości 300 000 zł (Dział 921, rozdział 92120, Paragraf 2720).
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały 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.
7) Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Szymański omówił projekt
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk – Miłosza”. Celem opracowania planu jest zaktualizowanie
przeznaczenia terenów, określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Na
przedmiotowym obszarze występuje potrzeba uporządkowania i ujednolicenia odległości

zabudowy od pasa drogowego oraz aktualizacja zgodnie ze stanem faktycznym sposobu
przeznaczenia działek w nawiązaniu do zabudowy i przeznaczenia terenów znajdujących się w
bezpośrednim sąsiedztwie.
W wyżej wymienionej sprawie wpłynął wniosek o zmianę odległości nieprzekraczalnej linii
zabudowy od drogi publicznej oznaczonej w planie symbolem 04KDD z 7 m do 6 m od drogi.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę, że przy opracowywaniu każdego z miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego powinniśmy zwrócić uwagę na zapewnienie
ogólnodostępnych miejsc parkingowych.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – czy wniosek radnego ma wpływ na ten
plan?
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Szymański – plan dotyczy
realizacji kubatury budynku.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, że zatem zgłosi swój wniosek w punkcie - sprawy
różne i wolne wnioski.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za”przy 5 głosach „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
„Ełk – Miłosza”.
***
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że zostaje wycofany projekt uchwały
w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku. Projekt wymaga jeszcze
konsultacji ze służbami porządkowymi, m .in. z Policją.
Pkt.7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty powiedział, że ma informację z
Urzędu Gminy Ełk, że będzie realizowane przez Gminę ujęcie wody w Nowej Wsi Ełckiej.
Prośba, by na Komisję Budżetowa i Rozwoju zaprosić Prezesa PWiK, by wyjaśnić sytuację.
Wójt chce we wtorek – 28 marca ogłosić informację o przetargu.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk powiedział, że wpłynęło
pismo od Wójta Gminy Ełk do Prezydenta Miasta w sprawie stosowania hurtowych cen wody
dla gminy. Jeśli chodzi o sytuację przyszłego ujęcia wody w Nowej Wsi Ełckiej badania
geologiczne i hydrologiczne są niekorzystne, do tego dochodzi jeszcze kwestia uzdatnienia
tej wody. Koszt samej budowy stacji to kilka milionów złotych.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – jest to temat, który ciągnie się od 1,5 roku. Stawki
w gminie za wodę to 2,84 zł/m 3, natomiast w mieście 3,40 zł/m 3. To ujęcie wody, to nie
nowość.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – jeśli Wójt wybuduje swoje
ujęcie wody, czy nie będzie to miało wpływu na wzrost cen wody w mieście?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – jest to sprzedaż towaru
na zasadzie umowy cywilno-prawnej. My nie będziemy ingerować w stawkę obowiązującą
w Gminie.
Radny Nikodem Kemicer zgłosił wniosek, by przy opracowywaniu kolejnych planów
zagospodarowania przestrzennego w każdy z nich uwzględnić wyznaczenie procentowe
ogólnodostępnych miejsc parkingowych, ponadto współczynnik miejsc parkingowych
podnieść z 1,5 do 3 (jeśli jest to zgodne z przepisami prawnymi).
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Odolecki – może należałoby ustalić na terenie
miasta regulamin korzystania z parkingów.
Radny Nikodem Kemicer – może należałoby zacząć od parkingu przy Urzędzie Miasta i
stworzyć płatne miejsca parkingowe. Kolejna sprawa - należy przyjrzeć się

niewykorzystanym terenom usytuowanym w strefie ochronnej pod liniami wysokiego
napięcia wzdłuż ulic: Grajewska, Robotnicza, Jana Pawła II – czy nie można tych pasów
terenu wykorzystać i przeznaczyć na utwardzone parkingi, może ktoś byłby zainteresowany
np. dzierżawą,
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Tomasz Szymański wyjaśnił, że teren
przy ul. Robotniczej chcieliśmy już kilka razy zagospodarować i nikt nie był zainteresowany.
Natomiast pozostałe tereny są już poza linią ochronną i są w większości sprzedane. Pod samą
linią biegną sieci magistralne PWiK i nie można tam postawić żadnego obiektu
kubaturowego.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił jeszcze z prośbą o uporządkowanie numeracji
budynków w przypadku, gdzie dwa oddalone budynki mają ten sam numer – przykładem są
dwa budynki przy ul. Kilińskiego z numerami 40A oddalone od siebie o około 100 metrów.
Prośba również o obniżenie zbyt wysokiego krawężnika chodnika przy budynku mieszkalnym
usytuowanego przy ul. Matki Teresy z Kalkuty nr 3.
Radny Andrzej Surynt – prośba o przekierowanie linii autobusowej MZK nr 16 przez
Strefę – temat był poruszany podczas prezentacji studium komunikacji miasta Ełku.
Radny Dariusz Dracewicz zgłosił wniosek o wykonanie utwardzenia lewej strony ulicy
Jeziornej (od strony miasta), można do tego celu użyć materiałów porozbiórkowych
pozyskanych np. w momencie przystąpienia do przebudowy ul. Suwalskiej.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zgłosił wniosek o wykonanie
utwardzenia nawierzchni uliczki (drogi wewnętrznej) wraz z chodnikiem od ul. Kilińskiego
do ulicy Pięknej pomiędzy domkami jednorodzinnymi a płotem marketu budowlanego
„Chata”.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 14.10.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak
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