Protokół nr 25.17
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w dniu 27 marca 2017 roku w godzinach 1330 – 1500
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 10
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 10. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
Prezes „Pro-Medica” sp. z o.o. - Andrzej Bujnowski,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
Radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
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Pkt.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska. po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 13.30 otworzyła posiedzenie Komisji
witając członków Komisji oraz gości.
Członkowie Komisji w obecności 8 radnych; jednogłośnie poprzez aklamację przyjęli
porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Analiza dostępności do usług medycznych dla mieszkańców na terenie miasta. Bieżąca
działalność szpitala „Pro-Medica” oraz zmiany związane z planowaną reformą zdrowia
wprowadzającą sieć szpitali.
4. Propozycje programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej na 2017 rok. Program
profilaktyki raka piersi.
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2016 rok.
7. 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.
8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” za rok 2016.
9. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2016.
10. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa na lata 20142016” za rok 2016.
11.Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Seniora” za rok 2016.
12. 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 przyjęcia do realizacji projektu „Wsparcie ełckich rodzin”,
4) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 28 marca 2017 r.
i dotyczących prac Komisji.

13. Sprawy różne i wolne wnioski.
pkt.2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 24.17 z dnia 27 lutego 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
pkt. 3 i 4.
- Analiza dostępności do usług medycznych dla mieszkańców na terenie miasta. Bieżąca
działalność szpitala „Pro-Medica” oraz zmiany związane z planowaną reformą zdrowia
wprowadzającą sieć szpitali.
- Propozycje programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej na 2017 rok. Program
profilaktyki raka piersi.
Prezes „Pro-Medica” sp. z o.o. Andrzej Bujnowski omówił stan nadwykonań (informacja
na 28.02.2017 .) :
• Leczenie szpitalne – 650.031,12 zł tj. 13,27% ( największe na poziomie 27%-32% w
oddziale wewnętrznym, neonatologicznym i ginekologiczno-położniczym w zakresie
porodów).
• Program lekowy – leczenie ciężkiej astmy - 16511,74 zł tj 197,23% - zarówno w lekach
jak i osobodniach.
• AOS – świadczenia kosztochłonne – 19889 zł tj. 13,62% ( największe nadwykonania w
zakresie tomografii komputerowej – 26,81% ).
• AOS – poradnie specjalistyczne – 139529,38 zł tj. 14,33% ( największe nadwykonania na
poziomie od 30%-55% w poradni urologii, ginekologiczno-położniczej, chorób płuc
i gruźlicy, kardiologii dziecięcej i kardiologii).
Jeśli chodzi o kolejki oczekujących ( ilość osób) na świadczenia pierwszorazowe – stan na
28.02.2017r. Wygląda to następująco:
• Leczenie szpitalne – największa ilość oczekujących w kolejce w ośrodku chirurgii
ogólnej, bariatrycznej i onkologicznej – 130 osób, oddział ginekologiczno-położniczy –
55 osób i ośrodek rehabilitacji dziennej – 141 osób.
• AOS – świadczenia kosztochłonne – badania endoskopowe ( gastroskopia i kolonoskopia)
– 397 osób, tomografia komputerowa – 251 osób.
• AOS – poradnie specjalistyczne – największa ilość osób oczekujących w poradniach:
endokrynologiczna – 310 osób, kardiologiczna – 308 osób, urazowo-ortopedyczna – 306
osób, alergologiczna – 229 osób, gastroenterologiczna – 197 osób, ginekologicznopołożnicza- 192 osoby, neurologiczna – 152 osoby, kardiologii dziecięcej – 149 osób,
urologiczna – 143 osoby i diabetologiczna – 121 osoby.
Kolejka oczekujących (czas oczekiwania) na świadczenia pierwszorazowe – stan na
28.02.2017r.:
• Leczenie szpitalne – najdłuższy czas oczekiwania w kolejce notuje się w oddziale
rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej – 1033 dni tj. około 3 lat w trybie stabilnym,
ośrodek rehabilitacji dziennej – 578 dni tj. 1,5 roku w trybie stabilnym, pododdział
rehabilitacji neurologicznej – 495 dni tj. 1 rok i 4 m-ce w trybie stabilnym. W pozostałych
oddziałach pacjenci oczekują w kolejce w trybie stabilnym nie dłużej niż 3 m-ce. Pacjenci
w trybie pilnym oczekują w kolejce znacznie krócej.
• AOS – świadczenia kosztochłonne – badania endoskopowe ( gastroskopia i kolonoskopia)
– czas oczekiwania w trybie stabilnym 62 dni czyli 2 m-ce, tomografia komputerowa –
czas oczekiwania w trybie stabilnym 114 dni czyli 4 m-ce
• AOS – poradnie specjalistyczne – najdłuższy czas oczekiwania w kolejce w trybie
stabilnym odnotowuje się w poradniach: urologiczna – 166 dni ( ok. 6 m-cy ),
endokrynologiczna – 161 dni ( ok. 5,5 m-cy ), neonatologiczna - 135 dni ( ok. 4,5 m-ca ),
gastroenterologiczna - 134 dni ( ok. 4,5 m-ca ), alergologiczna - 127 dni ( ok. 4 m-cy ),
logopedyczna - 123 dni

( ok. 4 m-cy ), kardiologiczna – 115 dni ( ok. 4 m-cy ) pozostałe poradnie, gdzie czas
oczekiwania w trybie stabilnym wynosi do 3 m-cy.
W bieżącej działalność szpitala "Pro-Medica" sp. z o.o. w Ełku - umowy zawarte z NFZ
na 1/2 roku tj. do 30.06.2017r: leczenie szpitalne, chemioterapia, program lekowy – leczenie
ciężkiej astmy, rehabilitacja lecznicza, ratownictwo medyczne, świadczenia kosztochłonne,
świadczenia odrębnie kontraktowane – tlenoterapia domowa, leczenie uzależnień,
profilaktyczne programy zdrowotne – mammografia, ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
Umowy zawarte z NFZ na 1 rok tj. do 31.12.2017r: opieka długoterminowa, nocna
i świąteczna opieka zdrowotna, POZ – transport sanitarny.
Programy z zakresu profilaktyki zdrowotnej na 2017r.:
• szczepienia p/grypie dla mieszkańców Ełku urodzonych do dnia 31.12.1950 r.
• szczepienie p/grypie dla mieszkańców Gminy Stare Juchy,
• szczepienia profilaktyczne przeciw pneumokokom dzieci urodzonych w 2013 r.- obecnie
finansowane przez MZ, koordynowane przez lekarzy rodzinnych,
• szkoła rodzenia,
• program badań przesiewowych raka jelita grubego – NFZ + MZ,
• program badań przesiewowych raka piersi – NFZ,
• program badań przesiewowych raka jajnika - NFZ .
Do rozważenia rozszerzenie działalności profilaktycznej o:
• szczepienia HPV przeciwko rakowi szyjki macicy (dla dziewcząt w wieku
przedprokreacyjnym),
• przesiewowe badania jakości snu dla kierowców zawodowych,
• program badań TK raka płuca
Prezes „Pro-Medica” sp. z o.o. Andrzej Bujnowski poruszył problem opieki nocnej
i weekendowej. Dużo osób zgłasza się w tym okresie o pomoc doraźną, jest to duże
obciążenie kosztowe dla szpitala i obsługującego personelu medycznego. Ministerstwo
Zdrowia uważa jednak to za standard.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – może należałoby zaprosić przedstawicieli
lekarzy rodzinnych i naświetlić im problem, jak oni widzą rozwiązanie tego problemu.
Prezes „Pro-Medica” sp. z o.o. Andrzej Bujnowski omówił następnie kwestie związane
z reformą zdrowia.
(W trakcie omawiania punktu doszła spóźniona radna Joanna Porucznik).
Szpitale w PSZ będą podzielone na trzy podstawowe stopnie, a ponadto wyodrębnione
zostaną szpitale onkologiczne i pulmonologiczne, pediatryczne, a także ogólnopolskie. Profile
działalności poszczególnych stopni będzie określał Minister Zdrowia. Do I stopnia będą
należeć szpitale o zasięgu powiatowym, do II stopnia „byłe szpitale wojewódzkie”, u nas
znalazły się szpitale w Giżycku i Ostródzie, zaś III stopnia – wieloprofilowe szpitale
specjalistyczne. Do sieci szpitali ogólnopolskich zaliczono placówki prowadzone przez MON
i MSWiA, które będą miały ryczałt na świadczenia zdrowotne.
Nasz szpital jest w I poziomie kwalifikacji. Zaraz po świętach powinien być komplet
rozstrzygnięć prawnych. Katalog świadczeń zdrowotnych będzie przypisany do każdego
oddziału. W ramach ryczałtu mają się znaleźć nasze poradnie specjalistyczne. Niestety nie
przewiduje się tutaj Poradni Medycyny Sportowej. Powstanie więc problem i konieczność
badań robionych odpłatnie.
Zatem na pewno w tej sieci szpitali jesteśmy, część usług będzie jednak w procedurze
przetargowej np. oddział kardiologiczny, chorób płuc. Pozostała działalność usług
zdrowotnych będzie finansowana w formie ryczałtu. Będziemy chcieli w ramach „interny”
umieścić kardiologię i oddział „płucny”.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się, by materiały omawiane przez
Pana Prezesa przekazać radnym do wiadomości.
(Doszedł spóźniony radny Bogusław Wisowaty).

pkt. 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że Ustawa o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek
podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych,
inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie
sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw
nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania
pomocy ich rodzinom.
Ustawodawca wskazał gminom źródło pozyskania środków finansowych na realizację
wskazanych zadań własnych.
Jest to tzw. fundusz alkoholowy, czyli dochód gminy pochodzący z opłat za korzystanie z
zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i nie może być przeznaczony na inne
cele. Oznacza to, że środki pochodzące z tych opłat, są ściśle powiązane z realizacją
gminnego programu i nie mogą być przeznaczone na inne, nie związane z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi, zadania.
Szczegóły w sprawozdaniu.
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
pkt. 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że
w 2016r. w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych od Narkotyków i ich
Rodzin prowadzone były dyżury terapeuty.
Prowadzone były warsztaty z zakresu uzależnienia od narkotyków dla uczniów ełckich szkół
i rad pedagogicznych oraz zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień dla wolontariuszy
z terenu miasta Ełku.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poruszyła problem dopalaczy.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że ten
problem jest zauważany. Pozyskiwane są środki na działania prowadzone w szkołach. Są to
tez inne uzależnienia behawioralne np. od internetu. Staramy się działać szerokofalowo.
Uczniowie biorą udział w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień.
Szczegóły w sprawozdaniu.
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
pkt. 7. 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.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że na
terenie Ełku podejmowane są działania mające na celu pomoc rodzinom dotkniętym przemocą
w rodzinie zgodne z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz wynikające z Programu i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
na lata 2014-2020. Program stanowi interdyscyplinarną strategię działań na rzecz
zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie przez instytucje i organizacje zobligowane do
podejmowania działań w tym zakresie, działające na terenie miasta Ełku. Niniejsze
sprawozdanie stanowi wynik monitoringu Programu w roku 2016.
Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy w Ełku.
Program realizowany jest przy współpracy z jednostkami, przedstawicielami, służbami oraz
organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką przemocy w rodzinie.
W ramach realizacji Programu podejmowanych jest wiele inicjatyw mających na celu
wdrożenie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania określone w
Programie realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. Podejmowanie skutecznych

działań w ramach Programu było możliwe dzięki pracy i wsparciu finansowym ze strony
Samorządu Miasta Ełku oraz instytucji zaangażowanych w jego wdrożenie. Wiele inicjatyw
zrealizowano dzięki środkom finansowym pochodzącym z otrzymanych dotacji na realizację
projektów.
Dokument przygotowany został w oparciu o dane uzyskane od realizatorów Programu tj.
Urzędu Miasta Ełku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkół, przedszkoli, placówek oświatowych,
Komendy Powiatowej Policji w Ełku, Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno –
Pedagogicznej w Ełku, organizacji pozarządowych, instytucji kościelnych. Dzięki
współrealizatorom Programu oraz podejmowanym inicjatywom realizowane były działania i
strategie wynikające z Programu, mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Szczegóły w sprawozdaniu.
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
pkt. 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018” za
rok 2016.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że 3 –
letni program pn. „Program Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018” został przyjęty do
realizacji uchwałą Nr XV.165.16 Rady Miasta Ełku z dnia 23 lutego 2016 r., który powstał
we współpracy z kluczowymi jednostkami, działającymi na terenie Ełku, tj. Urzędem Miasta
Ełku, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku, Sądem Rejonowym w Ełku,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, Komendą Powiatową Policji w Ełku,
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ełku, Poradnią Leczenia Uzależnień, Poradnią
Rodzinną działającą przy Urzędzie Miasta Ełku, Powiatowym Centrum Pomocy
Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Ełku, Zespołem Interdyscyplinarnym w Ełku, Strażą Miejską w Ełku,
szkołami i przedszkolami z terenu Ełku, instytucjami ochrony zdrowia oraz placówkami
wspierającymi dzieci i młodzież.
Celem głównym Programu jest skuteczny system opieki nad dzieckiem i rodziną
sprzyjający prawidłowemu jej rozwojowi w mieście Ełku.
W ramach realizacji Programu podejmowanych jest wiele inicjatyw mających na celu
wdrożenie i promowanie działań wspierających rodziny zagrożone kryzysem.
Działania określone w Programie realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem
realizacji. Podejmowanie skutecznych działań w ramach Programu było możliwe dzięki
środkom z budżetu miasta Ełku oraz instytucji zaangażowanych w jego realizację, a także
funduszy zewnętrznych m.in. w ramach „Programu asystent rodziny i koordynatora pieczy
zastępczej” finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W sprawozdaniu przedstawione zostały osiągnięte wskaźniki w roku 2016, dotyczące
realizacji 3 – letniego Programu. Sprawozdanie z realizacji zadań opracowane zostało na
podstawie danych przekazanych przez ełckie instytucje, podmioty i organizacje pozarządowe
zaangażowane w realizację Programu i działające w obszarze pomocy dziecku i rodzinie.
Szczegóły w sprawozdaniu.
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
pkt. 9. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2016.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że od
1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku do Wydziału Polityki Społecznej wpłynęło 90 wniosków o
wydanie Ełckiej Karty Rodziny 3+. Łącznie wydano 442 kart rodzinom wielodzietnym.
W bieżącym roku sprawozdawczym zniżki/ulgi udzielane były u 65 partnerów, w tym w
jednostkach miejskich oraz u prywatnych przedsiębiorców. Katalog zniżek poszerzony został
o ofertę przedsiębiorstw: ZOMAR Usługi Handlowo – Transportowe Marek Łubowicz,
WRZOS Wioletta Nietupska, a także Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka i Rodziny

ZACISZE. W związku z zawieszeniem działalności z partnerstwa zrezygnował sklep
„Bąbelek”.
Dane na podstawie, których sporządzone zostało sprawozdanie, pozwalają stwierdzić, że
Ełcka Karta Rodziny 3+ cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta.
Statystyka związana z wydaniem oraz przedłużeniem Kart świadczy o tym, że ełczanie
korzystają z przywilejów związanych z jej posiadaniem.
Jesteśmy też pośrednikiem w wyrabianiu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny czy
Ogólnopolskiej Karty Seniora – zbieramy i przekazujemy wnioski.
Szczegóły w sprawozdaniu.
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
pkt. 10. Sprawozdanie z realizacji „Programu Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa na
lata 2014-2016” za rok 2016.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że
realizacja Programu „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” skoncentrowana jest na
działaniach związanych z rodziną, gdyż stanowi ona podstawową, a zarazem najważniejszą
komórką społeczną. Realizacja działań wynikających z założeń Programu „Ełk miastem
szczęśliwego rodzicielstwa” zmierza do tworzenia przyjaznych warunków do rozwoju, życia i
funkcjonowania ełckich rodzin. Ponadto wspomagania rodziców w procesie wychowania
dzieci oraz kształtowania pozytywnego wizerunku rodzin, a tym samym promowania
rodzicielstwa.
Program „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” obejmuje działania już realizowane
w naszym mieście oraz planowane do realizacji.
Program „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” realizowany jest od 2014 r. Jak wynika z
przedstawionych w nim danych, kluczowe miejsce zajmuje cel, jakim jest umacnianie i
wsparcie funkcjonowania ełckich rodzin. Jego osiągnięcie warunkowane jest działaniami
związanymi, m.in. z funkcjonowaniem Ełckiej Karty Rodziny 3+, programem szczepień
profilaktycznych przeciw pneumokokom oraz zniżkami dla rodzin z małymi dziećmi.
W 2016 roku 501 rodzin otrzymało Ełcką Kartę Rodziny 3+, co przekłada się na 2 611
osób w tych rodzinach. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika świadczy o dużym
zainteresowaniu oraz efektywności funkcjonowania Ełckiej Karty Rodziny 3 +. Szczepienia
profilaktyczne również stanowią jedno z priorytetowych działań. W roku 2016 na 355
uprawnionych dzieci, skorzystało 166 dzieci. W roku 2016 Wydział Świadczeń Rodzinnych i
Funduszu Alimentacyjnego Urzędu Miasta Ełku aktywnie wspierał rodziny poprzez Program
500+.
W minionym roku pomoc finansową przyznano dla 4 315 rodzin z terenu naszego miasta.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla rodziny, w ramach której organizowane są
spotkania, pikniki, festyny, konkursy oraz zawody, a także Ełckie Dni Rodziny, to istotny
element działań prorodzinnych. Cieszy się on dużą popularnością wśród mieszkańców Ełku
oraz daje możliwość spędzenia czasu w rodzinnym gronie. W roku 2016 zorganizowano 148
takich wydarzeń, które odbyły się w ramach Ełckich Dni Rodziny. W 2016 r. do obchodów
Ełckich Dni Rodziny aktywnie włączyli się seniorzy naszego miasta.
Jednym z celów programu „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” jest między innymi
podnoszenie kompetencji rodziców. Cel ten realizowany jest poprzez działania związane z
funkcjonowaniem bezpłatnej Szkoły Rodzenia, bezpłatnej Poradni Laktacyjnej oraz Poradni
Rodzinnej przy Urzędzie Miasta Ełku. W roku 2016 z usług Szkoły Rodzenia skorzystało 54
ciężarnych wraz z osobami towarzyszącymi, w ramach czego odbyło się 6 turnusów. Z porad
Poradni Laktacyjnej skorzystało 510 kobiet, natomiast z porad świadczonych przez Poradnię
Rodzinną przy Urzędzie Miasta Ełku –1937 osób. Osiągnięcie tak wysokich wskaźników
świadczy o dużym zainteresowaniu, a jednocześnie zapotrzebowaniu na tę formę działań.
Wsparcie dzieci i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i
przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze odbywa się poprzez funkcjonowanie
asystentów rodziny oraz pedagogów ulicznych. W 2016 roku na terenie Ełku pracę

prowadziło 6 asystentów, którzy swoim wsparciem objęli 91 rodzin. Ponadto na terenie
miasta działało 4 pedagogów ulicznych, którzy animowali czas wolny 150 dzieciom.
Przedstawione dane świadczą nie tylko o zapotrzebowaniu na tę formę pracy, ale także i
problemie, który wciąż wymaga sukcesywnych i skoordynowanych działań.
W celu przekazywania informacji dotyczących usług dla rodzin z dziećmi, w roku 2014
powstały dwie podstrony internetowe, dotyczące polityki społecznej oraz Ełckiej Karty
Rodziny 3+. W ubiegłym roku podstrony odwiedziło 5 003 osoby.
W związku z powyższym istnieje zapotrzebowanie na kontynuację realizacji
dotychczasowych działań na rzecz ełckich rodzin oraz wdrażanie działań mających na celu
umacnianie i wspieranie rodzin z terenu naszego miasta.
Szczegóły w sprawozdaniu.
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
pkt. 11. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Seniora” za rok 2016.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że Ełcka
Karta Seniora cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszego miasta.
Wzrasta również liczba partnerów, w tym głównie prywatnych przedsiębiorców, którzy
zainteresowani są udzielaniem zniżek/ulg dla seniorów stanowiących znaczną,
a zarazem fundamentalną część lokalnego społeczeństwa.
Do dnia 31 grudnia 2016 r. porozumienie dotyczące współpracy w ramach Ełckiej Karty
Seniora podpisało 23 przedsiębiorców. Do akcji dołączyły również 3 miejskie jednostki
organizacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ełckie Centrum Kultury oraz Muzeum
Historyczne w Ełku.
Nie wszystkie podmioty uczestniczące w inicjatywie Ełckiej Karty Seniora były w stanie
dokonać sprawozdawczości za rok ubiegły. W praktyce bowiem nastręcza to znaczne
trudności, w związku z czym w niniejszym sprawozdaniu przedstawione zostały tylko te
dane, które przekazali poszczególni partnerzy inicjatywy Ełckiej Karty Seniora.
Do końca ubiegłego roku wniosek o wydanie Ełckiej Karty Seniora złożyło 2 564 osoby, zaś
karty wydano 2 300 osobom.
Szczegóły w sprawozdaniu.
Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem, nie wniesiono uwag.
pkt.12. 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 w części merytorycznie dotyczącej prac komisji.
Proponowane zmiany obejmują:
w pkt. 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.
w pkt. 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
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.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 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; 10 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017
rok.
3) Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
do realizacji projektu „Wsparcie ełckich rodzin”. Celem głównym projektu jest zwiększenie
dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Spójny i efektywny system wsparcia ełckich rodzin oraz rozwój usług
społecznych poprzez udział osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców Ełku
w projekcie w okresie od 01.10.2017 r. do 31.10.2019 r. Nasz wkład własny do projektu to
27 tys zł.
Dyrektor MOPS Aneta Ruszczyk dodała, że dotyczy to osób lub rodzin zagrożonych
wykluczeniem społecznym i doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
spełniających przesłanki:
a) korzystające z pomocy społecznej,
b) przeżywające problemy opiekuńczo-wychowawcze,
c) z niepełnosprawnością,
d) z zaburzeniami psychicznymi,
e) osoby/rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym gdzie 1 opiekun/rodzic nie pracuje
zawodowo z uwagi na sprawowanie opieki,
f) bezrobotne III profil.
Zastosowanie nowych form aktywizacji społecznej poprzez zwiększenie dostępności usług
społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozwoli
zmienić społeczny odbiór działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
Wprowadzone zostaną niestandardowe formy wsparcia klientów. Wartością dodaną będzie
wzmocnienie roli rodziny, wzrost umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz
przywrócenie do pomyślnego funkcjonowania społecznego osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym poprzez wielostronne wsparcie klientów pomocy społecznej.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Wsparcie ełckich
rodzin”.
4) Komisja nie opiniowała innych projektów uchwał z planowanego porządku sesji Rady
Miasta Ełku.
pkt.13. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Piotr Karpienia zwrócił się z wnioskiem, by na ulicy Tuwima wykonać progi
zwalniające w okolicach przejść dla pieszych w takiej formie, by nie utrudniały przejazdu

autobusom MZK, natomiast zmuszały kierowców samochodów osobowych do zmniejszenia
prędkości.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że wniosek zostanie przekazany
merytorycznemu Wydziałowi Urzędu Miasta do rozpatrzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Irena Markowska
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15.00.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodnicząca Komisji
Irena Markowska

