Protokół nr 26.17
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w dniu 24 kwietnia 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 8. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Michał Tyszkiewicz i Bogusław Wisowaty.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
• Prezydent Miasta – Tomasz Andrukiewicz,
• Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
• Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej - ks. mgr Paweł Tober,
• Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
• Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
• Pracownik Wydziału Polityki Społecznej – Magdalena Sulżycka,
• Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
• Radca Prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
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. Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej
ks. mgr Pawłem Toberem.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2016.
5. 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) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 25 kwietnia 2017 r.
i dotyczących prac Komisji.
6. 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 25.17 z dnia 27 marca 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Pkt.3. Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej
ks. mgr Pawłem Toberem.
Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej ks. mgr Paweł Tober
powiedział na wstępie, że rodzina, to kościół domowy, gdzie przekazywana jest wiara
i wartości religijne.
Biskup Diecezjalny, w trosce o tę pierwszoplanową dziedzinę duszpasterstwa i w celu
usprawnienia duszpasterskiej obecności Kościoła dla podtrzymania rodziny, powołuje

Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Wydziałem Kieruje Diecezjalny Duszpasterz Rodzin we
współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego.
Przeobrażenia dokonujące się w dzisiejszej rodzinie pod wpływem gwałtownych przemian
cywilizacyjnych i przeobrażeń specyficznie polskich wymagają innego niż dotąd spojrzenia
na małżeństwo i rodzinę. W takim kontekście wciąż aktualne pozostają pytania: W jaki
sposób ma się wyrażać dzisiaj troska Kościoła o małżeństwo i rodzinę? Jakie ma być dzisiaj
duszpasterstwo rodzin? Jakie są zadania duszpasterstwa rodzin? Jakich ma ono używać metod
i środków, aby najskuteczniej realizować założone cele? Kto ma być podmiotem
duszpasterstwa rodzin? To są pytania, które w obecnej rzeczywistości domagają się
klarownych odpowiedzi. Kościół wezwany do troski o małżeństwa i rodziny realizuje ja
przede wszystkim przez duszpasterstwo rodzin.
Do duszpasterstwa rodzin należy także wszechstronna troska o zapewnienie warunków
sprzyjających realizacji tej prawdy, oraz konkretna pomoc udzielana rodzinie w wypełnieniu
jej powołania .
Duszpasterstwo rodzin to propozycja skierowana do wszystkich rodzin. Celem naszego
duszpasterstwa jest odnowa i pogłębienie relacji z Bogiem oraz ze swoimi najbliższymi,
z którymi tworzymy jeden dom, wynikający z sakramentu małżeństwa oraz z rodzicielstwa.
Zapraszamy małżonków do włączenia się do naszej wspólnoty. Zapraszamy do miejsca,
w którym próbujemy razem - z Bogiem i ze sobą nawzajem - przeżywać swoją formację
chrześcijańską i rodzinną.
Dlatego duszpasterstwo rodzin, mając na uwadze jedność i spójność między małżonkami,
musi nie tylko troszczyć się o dobór partnerów oraz warunki bytowe, warunkujące jedność
i trwałość małżeństwa, ale także o to, żeby te wartości były znane i doceniane przez
kandydatów do małżeństwa. Należy dążyć do tego, aby rodzina wychodziła ze stanu
bierności, a z przedmiotu duszpasterstwa coraz bardziej stawała się jego podmiotem.
Pierwszym kluczowym obszarem duszpasterstwa rodzin, od momentu jego powstania, jest
obrona życia ludzkiego, i to obrona integralna – od poczęcia do naturalnej śmierci. Kolejnym
obszarem duszpasterstwa rodzin jest przygotowanie młodzieży do małżeństwa i życia
rodzinnego.
Przygotowanie bliższe obejmuje młodzież ponadgimnazjalną i jest swoistą formą
katechumenatu przed narzeczeństwem i przed zawarciem małżeństwa. Przygotowanie
bezpośrednie skierowane jest do narzeczonych przed zawarciem małżeństwa. Cechą wspólną
tych etapów jest wychowanie młodych ludzi do miłości realizującej się w sakramentalnym
związku małżeńskim i wspólnocie rodzinnej. Podstawą przygotowania do małżeństwa jest
wychowanie do miłości w rodzinie przez przykład rodziców, a także w szkole i na katechezie.
Ważnym zadaniem duszpasterstwa rodzin jest pomoc rodzinie. Istnieje wiele zjawisk, które
wprost uderzają w rodzinę: błędne pojmowanie nierozerwalności małżeństwa, duży zamęt w
rozumieniu autorytetu rodziców, stale wzrastająca liczba rozwodów, plaga przerywania ciąży,
utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia itd. Ważne jest wspieranie
rodziny nie tylko ze strony kościelnej ale i świeckiej.
Przygotowanie do pełnienia ról małżeńskich i rodzinnych jest procesem długotrwałym.
Oprócz rodziny, której wzór i oddziaływania odgrywają fundamentalną rolę, ważne stają się
także kontakty z rówieśnikami, z przyjaciółmi, modele propagowane przez środki masowego
przekazu, literaturę, a także oddziaływanie szkoły, parafii i katechetów.
Można by pomyśleć o cyklicznych wydarzeniach poświęconych rodzinie. Dużym
powodzeniem cieszą się warsztaty. Jest zapotrzebowanie na tego rodzaju spotkania, kwestia
jednak środków finansowych. Gdyby były pieniądze można byłoby pomyśleć o cyklicznym
programie, konferencji, gdzie zaprosiłoby się kompetentne osoby.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Andrzej Surynt – takie warsztaty i konsultacje mogłoby być bardziej efektywne.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – ten kryzys rodziny jest widoczny. Ważne zatem
by pracować z młodymi ludźmi już w szkołach i uczyć odpowiedzialności i zasad moralnych.
Wychowanie do życia w rodzinie polega powinno na kształtowaniu prawidłowej koncepcji
miłości. Powinna ona płynąć z właściwej wizji człowieka.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Ełckiej ks. mgr Paweł Tober
poruszył temat łatwego dostępu do pornografii. Negatywny wpływ pornografii potwierdzają
liczne badania naukowe, praktyka kliniczna i konieczność terapii osób uzależnionych. Jest to
temat, który powinien zostać szerzej naświetlony. Można byłoby pomyśleć o zaproszeniu
kompetentnej osoby w tym zakresie i zorganizować spotkanie.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska – prośba zatem o kontakt w tym zakresie
w ramach ewentualnej współpracy.
Pkt. 4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełku za rok 2016.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk powiedziała, że
sporządzona Ocena zasobów pomocy społecznej gromadzi wyniki przeprowadzonej analizy
potwierdzające stan zasobów systemu pomocy społecznej w mieście Ełku i stanowi źródło
informacji do planu budżetu na rok 2017 i 2018.
Obowiązek przygotowywania przez gminę corocznej Oceny zasobów pomocy społecznej
wynika z zapisów art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm). Podmiotem opracowującym zbiorczy dokument na
poziomie gminy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. MOPS po wprowadzeniu
i weryfikacji zebranych informacji z wymaganych obszarów, opracowuje wnioski końcowe
oraz rekomendacje i przedstawia je Radzie Gminy.
Wykazane zasoby obejmują w szczególności infrastrukturę polityki społecznej, kadry,
organizacje pozarządowe, nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. Ocena dotyczy
osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz ich rozkład
ilościowy. Formularz oceny, obok zadań pomocy społecznej wymaga wprowadzenia danych
z innych obszarów, takich jak: ochrona zdrowia, polityka mieszkaniowa czy oświata.
Informacje odnoszące się do sytuacji demograficznej i społecznej miasta Ełku zostały
automatycznie zasilone z rejestru Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu
Statystycznego przy wykorzystaniu systemów informatycznych.
Od kilku lat zauważa się regularny, w każdym roku wzrost liczby ludności miasta Ełku.
W stosunku do roku 2015 liczba mieszkańców w roku oceny wzrosła o 359 osób. Tendencję
wzrostową odnotowano wśród kobiet w wieku 0-17 oraz 60 lat i więcej, a także mężczyzn
w przedziale wiekowym 65 lat i więcej.
Wzrost liczby mieszkańców w wieku powyżej 60 lat przy nieznacznym wzroście kobiet
w wieku 0-17 uwidacznia proces starzenia się społeczeństwa miasta.
Z analizy danych na rynku pracy wynika, że od 2014 roku sukcesywnie maleje liczba
bezrobotnych mieszkańców miasta i to zarówno w grupie osób bezrobotnych długotrwale, jak
i osób bezrobotnych z prawem do zasiłku. W poddanym ocenie 2016 roku, zaobserwowano
wzrost liczby osób objętych zatrudnieniem subsydiowanym i spadek ilości osób
odbywających staże.
Informacje dotyczące infrastruktury społecznej wskazują na spadającą rokrocznie liczbę
mieszkań komunalnych w zasobie gminy jak również liczbę wniosków złożonych na
mieszkanie komunalne w tym zasobie. W roku oceny wrosła liczba osób oczekujących na
mieszkanie socjalne.
Odnotowano również wzrost liczby wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego.
Dane zestawione w tabeli obrazują sytuację osób i rodzin korzystających z pomocy
i wsparcia w mieście Ełk.
Przedstawione informacje ukazują liczbę osób i rodzin oraz liczbę osób w rodzinach, którym
udzielono pomocy i wsparcia zarówno w formie świadczeń pieniężnych jak i niepieniężnych.
Wyszczególnione zostały powody udzielenia pomocy i wsparcia, wśród których znalazło się:
ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, bezradność, bezdomność,
potrzeba ochrony macierzyństwa i inne.
Od 2014 roku obserwuje się spadek liczby osób, którym udzielono pomocy i wsparcia
zarówno w przypadku ogólnej liczby osób, jak i osób długotrwale korzystających z pomocy.
Analiza danych wskazuje, że od kilku lat zdecydowaną większość świadczeniobiorców
MOPS stanowią kobiety w różnym przedziale wiekowym. Może to wynikać z konieczności

pozostawania w domu z uwagi na opiekę nad dziećmi bądź osobami zależnymi i związanymi
z tym trudnościami powrotu na rynek pracy, niechęcią do podejmowania pracy zarobkowej z
obawy przed utratą świadczeń socjalnych ze względu na przekroczenie kryterium
dochodowego, brakiem odpowiedniego przygotowania zawodowego. Z analizy danych
zawartych w zamieszczonej w opracowaniu tabeli wynika, iż nastąpił spadek liczby osób,
którym przyznano świadczenia pieniężne i niepieniężne.
Dominującym czynnikiem skłaniającym osoby i rodziny do ubiegania się o świadczenia
z pomocy społecznej w 2016 r. było ubóstwo uwarunkowane długotrwałą lub ciężką chorobą,
bezrobociem oraz niepełnosprawnością. Tendencje spadkowe wykazuje liczba rodzin
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej alkoholizmem. Zjawisko
narkomani dotyka grupę rodzin na podobnym poziomie co w latach 2014-2015. Nadal
obserwuje się wzrost potrzeby ochrony macierzyństwa w rodzinach wielodzietnych.
W odniesieniu do roku 2015 pomoc osobom bezdomnym wskazuje niewielkie tendencje
wzrostowe. W roku oceny nastąpił spadek liczby rodzin, w których miała miejsce przemoc.
Badanie danych w obszarze usług opiekuńczych wskazuje na duże zainteresowanie tą formą
pomocy i wsparcia. Wzrost zapotrzebowania następuje zarówno w zakresie usług
opiekuńczych finansowanych ze środków własnych gminy, jak i specjalistycznych usług dla
osób z zaburzeniami psychicznymi finansowanych ze środków budżetu państwa.
Na przestrzeni lat 2014-2016 odnotowuje się wzrost zapotrzebowania na pracę socjalną.
Zgromadzone wyniki dotyczące udzielanych świadczeń z pomocy społecznej, zarówno
pieniężnych jaki i niepieniężnych oraz udzielonego wsparcia w ramach wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej ilustruje tabela w opracowaniu. Szczegółowe informacje w niej
zawarte wskazują, iż od roku 2014 sukcesywnie wzrasta liczba osób ubiegających się
o przyznanie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku stałego, co niesie za sobą wzrost
wydatków na realizację tego zadania. Z roku na rok obserwuje się spadek liczby osób
otrzymujących świadczenie w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego, świadczeń w
ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W roku oceny odnotowano znaczny spadek
zainteresowania pomocą w formie posiłków dla dzieci.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz dodał, że wzrasta aktywność seniorów w
naszym mieście. Poważnym wyzwaniem jest kwestia samotnych starszych osób. Często ich
rodzina nie wywiązuje się z obowiązku opieki i pomocy. Dlatego też staramy się działać
poprzez stowarzyszenia i organizacje, w tym pomoc sąsiedzką, by wspierać starsze osoby
w potrzebie.
Komisja zapoznała się z ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełku za rok
2016. - nie wniesiono uwag.
Pkt.5. 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, w tym:
1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu 2017 r. o kwotę 434 499 zł (zmniejsza się
dochody w oświacie o kwotę 450 000 zł dział 801 – różnica miedzy zaplanowanymi
dochodami własnymi, a przyznanymi dotacjami na realizację zadań oświatowych,
zwiększenie dochodów na pomoc społeczną o kwotę 13 633 zł (dział 852 rozdział 85219 i
wspieranie rodziny – dział 855 rozdział 85504 o kwotę 1 868 zł);
2. Zmniejsza się wydatki budżetu 2017 r. o kwotę 249 364 zł, w tym:
a) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 281 364 zł (zmniejsza się: wydatki na oświatę
i wychowanie – dział 801 o kwotę 464 000 zł – energia, usługi remontowe, dotacja na zadania
przedszkole i dla organizacji pozarządowych, zwiększa się: wydatki Urzędu Miasta o kwotę
57 135 zł – opłaty i koszty postępowania sądowego, dotacje dla organizacji pozarządowych
- 70 000 zł, dotację podmiotową dla ECK – dział 921 - 40 000 zł, wydatki MOPS – dział 852
i 855 o kwotę 15 501 zł, ),

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 32 000 zł (zakupy inwestycyjne w SP nr 3
– zmywarka - dział 801 rozdział 80148 – 14 000 zł, dotacja na zadania inwestycyjne w ECK
w Ełku 18 000 zł – dział 921 rozdział 92113),
5. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 185 135 zł z tytułu wolnych środków,
Deficyt budżetu 2017 r. wyniesie 17 047 872 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:
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi:
Zwiększenie wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych o kwotę 70 000 zł,
na otwarte konkursy ofert, w których nabór trwa i w których jest zwiększone zapotrzebowanie
na realizację zadań samorządu miasta Ełku, w tym:
1. Oświata i wychowanie (Dział: 801, Rozdział: 80195, Paragraf: 2360) – zwiększenie
o kwotę 10 000 zł.
2. Ochrona i promocja zdrowia (Dział: 851, Rozdział: 85195, Paragraf: 2360) – zwiększenie
o kwotę 20 000 zł.
3. Polityka społeczna – promesa wkładu własnego (Dział: 853, Rozdział: 85395, Paragraf:
2360) – zwiększenie o kwotę 10 000 zł.
4. Kultura fizyczna i sport (Dział: 926, Rozdział: 92695, Paragraf: 2360) – zwiększenie
o kwotę 30 000 zł.
Wydatki sfinansowane z wolnych środków.
5. Przesunięcie środków budżetowych na realizację zadania „Ełk – Miasto Bezpiecznego
Wypoczynku” - inicjatywa lokalna mieszkańców złożona przez Fundację Ratujmy Życie
– wykonanie dokumentacji projektowej oraz pomostu i wiaty do grilla z działu 900; Rozdział:
90095; par. 6050 do działu 926, Rozdział 92695, par. 6050.
III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Polityki Społecznej:
1. W związku z uczestnictwem Pani Anety Ruszczyk, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku, w planowanej przez Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego
w dniach 18-23 czerwca 2017 r. wizycie studyjnej specjalistów realizujących zadania
w obszarze polityki społecznej we Francji, tworzy się plan wydatków w rozdziale 85219
w § 4420 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 000 zł, dokonując przesunięcia
środków w wysokości 2 000 zł z rozdziału 85219 z § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia.
Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów przelotu samolotem z Warszawy do Paryża
i z powrotem, dojazdu na lotnisko, ubezpieczenie i dietę. Koszty zakwaterowania
i wyżywienia pokryje strona zapraszająca tj. Rada Departamentu Côtes d´Armor we Francji.
2. W związku z zawarciem umowy pomiędzy Starostą Ełckim reprezentowanym przez
Dariusza Kuprewicza – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a Panią Anetą Ruszczyk
- Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, planowana jest realizacja
warsztatów terapeutycznych pod nazwą „Pomaga człowiek, nie technika” oraz szkoleniowe
warsztaty doskonalące umiejętności pracowników pomocy społecznej z elementami
superwizji. Łączna kwota przyznana na realizację ww. warsztatów wynosi 15 501 zł.
W warsztatach udział weźmie 29 pracowników socjalnych i 4 asystentów rodziny. W związku
z tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 633 zł w rozdziale 85219 § 4700 i o kwotę
1 868 zł w rozdziale 85504 § 4700 co umożliwi pełną i terminową realizację zadania.
Jednocześnie przenosi się środki w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny, z § 4040
w wysokości 3 596 zł oraz z § 4210 w kwocie 328 zł na § 4440 - odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 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; 8 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017
rok.
3) Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powiedziała, że komisja powinna zapoznać się
ze skargą na działalność Prezydenta Miasta Ełku, gdyż dotyczy ona rodziny i warunków
mieszkaniowych.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański – skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna,
która uznała ją za bezzasadną. Skarżąca ma zaległości w opłatach za dotychczasowy lokal
komunalny a wnioskowała o zamianę na większe mieszkanie. Nie ma podstaw, by uznać skargę
za zasadną.
Radny Mirosław Sawczyński – na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej podnoszono również
problem niewłaściwego użytkowania mieszkania. Zasłonięte zostały kratki wentylacyjne przez
najemczynię. Mieszkanie jest niedogrzane, nie jest wietrzone przez co, zbiera się tam wilgoć
i pojawia się zagrzybienie. Zasłonięte kratki wentylacyjne, to zagrożenie dla życia i zdrowia
przebywających tam osób. Sprawa zostanie zgłoszona odpowiednim służbom, celem kontroli.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański - czynsz za to mieszkanie to 90 zł miesięcznie.
Kwestia rozwiązania sprawy spłacenia zaległości, by można było myśleć o jakiejkolwiek
możliwości zamiany tego lokalu. Ponadto mieszkanie musi być dogrzane i odpowiednio
wentylowane.
Radny Nikodem Kemicer – tej rodzinie należy się przyjrzeć i zaproponować np. pomoc w
formie asystenta rodziny. Ponadto przy okazji wiadomości miejskich nagrać i wyemitować
program, jak należy właściwe użytkować mieszkanie.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Prezydenta Miasta Ełku.
Pkt.6. Sprawy różne i wolne wnioski.
W tym punkcie nie wniesiono dodatkowych tematów pod obrady komisji.
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
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