Protokół nr 32.17
z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 24 maja 2017 roku w godzinach 1230– 1345
Obrady Komisji otworzył i prowadził Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Karpienia.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 13
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Bogusław Wisowaty.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
• Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
• Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
• Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
• Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku – Kazimierz Bogusz,
• Pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Maciej
Juchniewicz,
• Radca prawny Urzędu Miasta – Zbigniew Rachwalski.
•

Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Karpienia po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 12.30 otworzył posiedzenie Komisji witając
członków Komisji oraz gości.
Wiceprzewodniczący Piotr Karpienia powiedział, że w części posiedzenia Komisji nie
będzie uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Ewa Awramik, gdyż jest członkiem Komisji
Konkursowej wyłaniającej dyrektorów w naszych placówkach oświatowych.
Następnie Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Karpienia poinformował, że do Komisji
wpłynęły dwa wnioski w ramach inicjatywy lokalnej, które komisja ma zaopiniować.
Wnioskuje zatem o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu, byłby to
pkt. 3 Opinia Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej. Kolejne punkty ulegają zatem przesunięciu w numeracji.
Komisja nie wniosła uwag i w obecności 9 radnych; jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęła
porządek posiedzenia wraz z dodatkowym punktem:
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.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok (sesja absolutoryjna).
5. Informacja dot. funkcjonowania Muzeum Historycznego w Ełku.
6. 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 30 maja 2017 r.
i dotyczących prac Komisji.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Karpienia poinformował radnych, że protokół z
Komisji był do wglądu w Biurze Rady Miasta; czy są uwagi?
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli

protokół Nr 31.17 z dnia 19 kwietnia 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Pkt. 3. Opinia Komisji do wniosków na realizację zadania publicznego miasta Ełku
w ramach inicjatywy lokalnej.
Radny Michał Tyszkiewicz powiedział, że może przybliżyć temat wniosku na realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego
Serca Jezusowego w Ełku na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego pt.: „Muzyka łączy pokolenia” - wniosek w załączeniu do
protokółu. Chodzi o wyposażenie sali w sprzęt muzyczny, by móc prowadzić w pełni
profesjonalne zajęcia, które będą odbywać się cyklicznie w czwartki i soboty począwszy od
czerwca do grudnia 2017 r. Spotkania muzyczne mają służyć dzieciom, młodzieży oraz
starszym osobom do nauki śpiewu a także do dobrego spędzania wolnego czasu.
Radny Michał Tyszkiewicz powiedział, że w posiedzeniu komisji nie mógł uczestniczyć
wnioskodawca. Został niestety zbyt późno poinformowany. Dlatego też prośba do
Pełnomocnika Prezydenta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Macieja
Juchniewicza, aby odpowiednio wcześniej informował zainteresowanych, że dany wniosek
będzie opiniowany przez komisję.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, iż uważa, że wniosek jest niekompletny. Brakuje
informacji, jaki sprzęt ma być zakupiony, za jaka cenę. Brak ilości krzeseł w tej ogólnej
kwocie. Czy dany sprzęt będzie później ogólnodostępny, kto będzie mógł korzystać.
Radny Nikodem Kemicer Komisja powiedział, że dlatego też wnioskuje o uzupełnienie
wniosku i wyszczególnienie, jaki sprzęt ma zostać zakupiony (m.in. koszt, typ: miksera,
kolumny, mikrofonu), podanie ilości krzeseł. Jaka będzie dostępność tego sprzętu dla ogółu
mieszkańców.
Wniosek, po jego uzupełnieniu mogłaby zaopiniować Komisja Budżetowa i Rozwoju Rady
Miasta Ełku na posiedzeniu 29 maja br. (jeśli może to zrobić ze strony formalnej) lub
ponownie Komisja Oświaty i Kultury Rady Miasta Ełku na kolejnym posiedzeniu.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2
glosach „wstrzymujących się” przyjęli powyższy wniosek.
***
Radny Michał Tyszkiewicz powiedział, że kolejny wniosek na realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w
Ełku na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.:
„Organy Kościoła NSJ – król instrumentów” dotyczy kolejnego etapu remontu organów –
wniosek w załączeniu do protokółu.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, że jego zdaniem kwota na remont organów jest zbyt
mała. Organy wymagają dużego remontu i należałoby to zrobić kompleksowo.
Radny Robert Klimowicz powiedział, że jest to kolejny etap i to wnioskodawca określa, ile
środków finansowych potrzebuje.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Karpienia poddał wniosek pod głosowanie.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 0
głosach „wstrzymujących się” (1 radny nie wziął udziału w głosowaniu) zaopiniowali
pozytywnie wniosek Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku na
zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Organy
Kościoła NSJ – król instrumentów”, w ramach inicjatywy lokalnej.
Pkt. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok (sesja absolutoryjna).
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za
2016 rok.
Plan dochodów 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi - 224 739 115 zł, w tym:
- dochody bieżące – 203 807 164 zł,

- dochody majątkowe – 20 931 951 zł.
Wykonanie dochodów za 2016 r. wynosi – 216 896 678,10 zł, w tym:
- dochody bieżące – 207 034 839,42 zł,
- dochody majątkowe – 9 861 838,68 zł.
Plan wydatków 2016 r. po dokonanych zmianach wynosi – 231 457 816 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 200 396 425 zł,
- wydatki majątkowe – 31 061 391 zł.
Wykonanie wydatków za 2016 r. wynosi – 204 777 688,27 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 193 143 169,98 zł,
- wydatki majątkowe – 11 634 518,29 zł.
Przychody budżetu wyniosły – 16 731 120,39 zł, rozchody budżetu wyniosły – 4 000 000 zł.
Nadwyżka budżetowa wyniosła – 12 118 989,83 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją
o stanie mienia komunalnego było rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną, która
przedstawiła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku
z uzasadnieniem.
Regionalna Izba Obrachunkowa rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Ełku za 2016 rok oraz opinią dotyczącą wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium wyraziła również pozytywną opinię.
***
O godz. 12.50 radny Robert Klimowicz wyszedł na 15 minut na posiedzenie Komisji
Powiatowej.
***
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Ełku za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia, w głosowaniu wzięło udział 9
radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta
Ełku za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok wraz
z informacją o stanie mienia.
Pkt. 5. Informacja dot. funkcjonowania Muzeum Historycznego w Ełku.
Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku Kazimierz Bogusz omówił sprawozdanie
z działalności Muzeum Historycznego w Ełku za okres 01.01.2016 – 20.05.2017 –
sprawozdanie w załączeniu do protokółu.
W ramach remontów odnowiona zostanie zachodnia część terenu Ełckiej Kolei
Wąskotorowej, w tym m.in. wykonane zostaną: adaptacja zabytkowego budynku stacji do
potrzeb działalności Muzeum Historycznego w Ełku, prace porządkowe polegające na
usunięciu obiektów w złym stanie technicznym, zagospodarowanie terenów zielonych wokół
zabytkowego budynku stacji, zainstalowanie elementów małej architektury, oświetlenie, a
także renowacja zabytkowego taboru (lokomotyw, wagonów).
Odnowione obiekty będą stanowić stałą ekspozycję na terenie EKW, otwartą dla
odwiedzających, która jeszcze dokładniej pomoże im zgłębić historię jednej z ważniejszych
atrakcji turystycznych naszego regionu. Zakres prac, które już zostały wykonane jest
omówiony w sprawozdaniu.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, że chciałby podziękować za szereg prac, które już
zostały wykonane. Jednocześnie zapytać, kiedy te wszystkie zamierzenia inwestycyjne
zostaną wykonane?
Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku Kazimierz Bogusz – pewne działania mogą się
trochę opóźnić liczyliśmy, że pierwszy etap będzie już w tym roku. Ale najpewniej będzie to
rok przyszły. Mamy już scenariusz pierwszej wystawy na tej odremontowanej części. Trzeba
tez poczekać na środki finansowe na pozostałą część.

Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę na potrzebę uregulowania sprawy znajdowania
przez osoby prywatne zabytkowych znalezisk czy artefaktów. Część z nich może być bardzo
cenna.
Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku Kazimierz Bogusz – to jest regulowane
przepisami prawnymi. Nie myślimy o muzeum archeologicznym.
Radny Marcin Przygodziński poruszył sprawę szkolenia przewodników. Czy ze strony
muzeum można byłoby coś takiego zorganizować umieszczając taką informację na stronie
internetowej muzeum?
Dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku Kazimierz Bogusz – pomyślimy, jak to
organizacyjnie można, by rozwiązać.
Pkt 6. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, który obejmuje zmiany:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2017, w tym:
1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 387 305 zł, w tym:
- dochody majątkowe o kwotę 387 305 zł (środki i dotacje na zadania inwestycyjne
realizowane z udziałem środków pochodzących z UE – dział 600 rozdział 60016
+ 43 790, dział 900 rozdział 9004 – 421 095 zł, dział 921 rozdział 92118 -10 000 zł);
2. Zmniejsza się wydatki budżetu 2017 r. o kwotę 31 095 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 300 000 zł (wspieranie rodziny w systemie pieczy
zastępczej – zwiększenie w dziale 855 rozdział 85508 – 300 000 zł, zwiększenie o kwotę
10 000 zł – pochodne od stypendiów sportowych – dział 926 rozdział 92695, zmniejszenie
wydatków na remonty w oświacie – 10 000 zł – dział 801 rozdział 80195),
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 331 095 zł (zmniejszenia wydatków
inwestycyjnych: „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni
terenów zieleni w mieście Ełk” dział 900, rozdział 90004 – zmniejszenie o kwotę 421 095 zł,
„Przebudowa tarasu w budynku MP Słoneczna Ósemka” – 100 000 zł – dział 801 rozdział
80104, „Demontaż kanału fi 600 i położenie nowego fi 800 + urządzenia podczyszczające
(separator i studnie wirowe) - ul. Matki Teresy z Kalkuty” – 120 000 zł – dział 900 rozdział
90001, „Projekt mostu pieszo - rowerowego na Jeziorze Ełckim przy Plaży Miejskiej
na osiedlu Jeziorna z wykonaniem dojść i dojazdów rowerowych” – 5 000 zł – dział 900
rozdział 90095, „Projekt lodowiska na stadionie MOSiR” – 2 000 zł – dział 926 rozdział
92695, zwiększenie wydatków inwestycyjnych: w SP9 w Ełki o kwotę 10 000 zł – dział
801 rozdział 80101, „Przebudowę ul Suwalskiej” – 30 000 zł – dział 600 rozdział 60016,
„Przebudowę ul. Kolonia” – 135 000 zł – dział 600 rozdział 60016, „Rozbudowa w budynku
Gimnazjum nr 2 „ – 122 000 zł – dział 801 rozdział 80110, „Projekt budowy separatora przy
ul. Kilińskiego” 20 000 zł – dział 900 rozdział 90001).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 356 210 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu 2017 r. wyniesie 17 404 082 zł.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta Ełku na 2017 rok w części dotyczącej prac komisji. Proponowane zmiany
obejmują (część opisowa zmian w budżecie miasta):
w pkt.I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Edukacji:
1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku zwiększa się plan wydatków
w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne. Szkoła
będzie realizowała inwestycję pn. „adaptacja pomieszczeń szkoły na przedszkole”.
Zwiększenie środków zabezpieczy obsługę inwestorską inwestycji.
2. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Ełku zwiększa się plan wydatków w rozdziale
80110 – gimnazja, paragraf 4270 – zakup usług remontowych. Szkoła planuje remont
łazienek w pawilonie B – dostosowując je do potrzeb dzieci młodszych. Środki niezbędne
są na wykonanie projektu.

3. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi
finansowanych w 2017 roku w zakresie:
W rozdziale 80104 - Miejskie Przedszkole Światełko – zwiększa się plan dochodów
i wydatków o kwotę 70,00 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków pozwoli na realizację
bieżących potrzeb zapewniających funkcjonowanie przedszkola.
w pkt. IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół
Inwestycji:
1. „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby
Muzeum Historycznego w Ełku – etap I” dział 921, rozdział 92118, § 6057, 6059.
W związku z treścią umowy o dofinansowanie projektu koryguje się kwoty wydatków
i dochodów przeznaczone na realizację inwestycji. Ogólne nakłady w budżecie nie zmieniają
się i wynoszą 5 263 942 PLN, w tym dofinansowanie ze środków unijnych po zmianach
wynosi 3 959 910 PLN, współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 441 273 PLN
wkład własny 862 759 PLN.
2. „Zabudowa tarasu w budynku Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka w Ełku
ul. Dobrzańskiego 3” dział 801, rozdział 80104 § 6050
Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w 2017 w kwocie 100 000 PLN w związku
z rezygnacją z wykonania zadania inwestycyjnego.
3. „Rozbudowa w budynku Gimnazjum nr 2 w Ełku o klatkę schodową” dział 801,rozdział
80110, § 6050
Zwiększenie wydatków ze środków własnych w roku 2017 o kwotę 122 000 PLN
z przeznaczeniem na wykonanie robót towarzyszących dobudowie klatki schodowej tj. drogi
dojazdowej do stołówki, wykonanie schodów zewnętrznych i przebudowę łazienek.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ełku na lata 2017-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017
rok.
3) W tym punkcie komisja nie opiniowała innych projektów uchwał z porządku sesji Rady
Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 30 maja 2017 r.
Pkt. 7. Sprawy różne i wolne wnioski
Radny Piotr Karpienia powiedział, że został przyjęty wniosek o uzupełnienie
i uszczegółowienie zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Rzymskokatolickiej
Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt.: „Muzyka łączy pokolenia”. Dlatego też, jeśli taka
informacja wpłynie można by spotkać się jeszcze przed sesją i zaopiniować wniosek.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę, że należy to zrobić formalnie rozpisując kolejne
posiedzenie Komisji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Karpienia
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13.45.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący obrad:
Piotr Karpienia

