Protokół nr XXIX.17
z obrad XXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się 25 kwietnia 2017 roku
w godz. 1100 - 1148 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
W sesji uczestniczyło 22 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
W sesji nie uczestniczył radny Bogusław Wisowaty.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XXIX sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XXIX zwyczajną sesję Rady Miasta Ełku”. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad - w chwili obecnej w sesji uczestniczy 21 radnych, co
wobec ustawowego składu rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Prezydenta Miasta Tomasza
Andrukiewicza, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego, Skarbnika Miasta
Jarosława Wróbla, naczelników wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich zebranych.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji - protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń do
protokołu z ostatniej sesji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
stwierdził, że radni przez aklamację przyjęli protokół nr XXVIII.17 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do zaproponowanego
porządku obrad.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek obrad: 21 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzym.” - jednomyślnie
„za” radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady (nr XXVIII.17).
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,
3) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
4) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego
„Ełk – Lazurowa”,
5) Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku,
6) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełk za rok 2016.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Oświadczenia i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Na salę obrad wszedł radny Michał Tyszkiewicz i uczestniczył w dalszej części sesji.
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Pkt 4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od 27 marca 2017 r. do
21 kwietnia 2017 r., w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w uzupełnieniu informacji, którą radni otrzymali na
piśmie przedstawił działania jakie były dokonywane w ostatnim okresie międzysesyjnym, między
innymi poinformował:
Zakończyła się inwestycja na dostawę i montaż urządzeń siłowni terenowej oraz monitoringu
na osiedlu Jeziorna w Ełku (przy promenadzie). Łączna wartość inwestycji - 95 119,37 zł.
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku pozyskało 125 tys. zł dofinansowania na realizację
zadań związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju w 2017 r. w ramach Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Wśród licznych zadań nie
zabraknie: warsztatów z zakresu przyrody, ekologii i ochrony środowiska, aktywnego wypoczynku na
świeżym powietrzu: spływy kajakowe, rajdy rowerowe, wyjazdy do parków narodowych i
krajobrazowych, spacery ornitologiczne, spacery krajoznawczo-turystyczne po Ełku.
30 marca 2017 r. w Urzędzie Miasta Ełku Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz spotkał się
z przedstawicielami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Salos Ełk”. Podczas spotkania została
podpisana umowa na realizację zadania samorządu miasta Ełku z zakresu kultura fizyczna i sport.
Łączna wartość przyznanej dotacji to 7200 zł.
Od 31 marca 2017 r. trwa remont nawierzchni ełckich ulic: Towarowej, Jana Pawła II, Św. M.
M. Kolbego, Baranki oraz Łukasiewicza.
Ponadto wiosenna aura sprzyja drogowcom, więc ruszają kolejne remonty na miejskich ulicach. Tym
razem będą to prace polegające na cząstkowych naprawach powstałych spękań i uszkodzeń. Robotami
drogowymi będą objęte ulice: Zamkowa, Tuwima, Sikorskiego, Toruńska oraz część Wojska
Polskiego. Łączny koszt prac 93 799,80 zł. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec kwietnia
2017 r.
Miejski Zakład Komunikacji w Ełku od 1 kwietnia 2017 r. na wniosek mieszkańców
uruchomił dodatkowy kurs autobusowy na linii nr 5 (od poniedziałku do piątku) przez ulicę
Przemysłową o godz. 1505 z Zakładów Mięsnych. Natomiast na linii autobusowej nr 17 zostają
włączone do ruchu 4 nowe przystanki w miejscowości Bartosze. Dwa z nich zlokalizowane są
w okolicy nowego cmentarza komunalnego.
Zakończyła się kontrola NIK (Najwyższej Izby Kontroli) w ełckim Ratuszu. Sprawdzano takie
działania jak: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego czy wypłacanie świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+”. Miasto za swoją
działalność otrzymało „ocenę pozytywną”. NIK stwierdził, że zadania zlecane przez rząd, Urząd
Miasta Ełku realizuje poprawnie, nie wykrył żadnych uchybień, a więc nie wskazał żadnych zaleceń
naprawczych.
Prezydent Miasta Ełku podjął decyzję o przyznaniu środków dla 6 kolejnych przedsięwzięć
realizowanych w 2017 r. w ramach „Inicjatywy Lokalnej” mieszkańców. Są to następujące działania:
1. Murale (grafika artystyczna) wykonana na bloku przy ul. Kilińskiego 27 A,
2. Siłownia plenerowa przy SP nr 4 w Ełku,
3. Plac zabaw przy Parafii Miłości Bożej, ul. Słowackiego 26,
4. Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu "Perełka" w Ełku, ul. Armii Krajowej 4,
5. Ełckie Towarzystwo Muzyczne - 2 koncerty Chóru Kontrapunkt i Ełckiej Orkiestry Kameralnej:
- pierwszy koncert odbędzie się w czerwcu (zagrane zostaną utwory współczesnych kompozytorów,
m. in. Johna Ratter’a i Karla Jenkinsa), Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku.
6. Doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku "Ekoludki" w Ełku.
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Na wniosek młodych ełczan, stałych użytkowników skateparku przy ul. Parkowej, Prezydent
Miasta Ełku podjął decyzję o jego rozbudowie i montażu nowych urządzeń typu street workout.
Przewidywany koszt inwestycji to ok 420 tys. zł.
W ramach inwestycji skatepark zostanie rozbudowany o nowe przeszkody takiej jak: funbox,
minirampa, quoter duży, quoter mały - 2 szt., rura, spine, wall.
Od 2 do 4 kwietnia br. przedstawiciele Urzędu Miasta Ełku wraz z przedstawicielami
Ministerstwa Rozwoju i miast uczestniczących w projektach "Modelowej rewitalizacji miast", wzięli
udział w wizycie studyjnej w Lipsku (Leipzig) w Niemczech. Celem wizyty było poznanie dobrych
praktyk z zakresu rewitalizacji miasta Lipska, który dzięki wdrażaniu przez ok. 15 lat spójnej
i zintegrowanej strategii rozwoju stał się miastem nowoczesnym, otwartym na nowe inicjatywy
społeczne, przyjaznym mieszkańcom.
6 kwietnia Prezydent Miasta Ełku podpisał 5 kolejnych umów z przedstawicielami organizacji
pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, oświaty i wychowania oraz sportu masowego. Łączna wartość przyznanych grantów
33 tys. zł.
Zostały wręczone dotacje na remonty ełckich zabytków w roku 2017. To już VII edycja
konkursu, w ramach którego od 2011 r. samorząd miasta udziela wsparcia finansowego ełckim
zabytkom. Maksymalny poziom dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50%
nakładów koniecznych na wykonanie prac. W latach 2011 – 2017 przyznano w sumie 38 dotacji na
łączną kwotę 1 631 000 zł. W 2017 roku na konkurs wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę
305 106,37 zł. Prezydent podjął decyzję o dofinansowaniu renowacji wszystkich 7 projektów
rekomendowanych przez Komisję Konkursową. Kwota wszystkich przyznanych dotacji wyniesie
238 tys. zł.
Żołnierze międzynarodowej Batalionowej Grupy Bojowej NATO stacjonujący w Orzyszu oraz
Bemowie Piskim zostali oficjalnie przywitani na Mazurach przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudę. W uroczystości uczestniczył Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz.
18 kwietnia 2017 r. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz spotkał się z przedstawicielami
ełckich organizacji pozarządowych w celu podpisania umów na realizację zadań samorządu w roku
2017:
Ochrona i promocja zdrowia:
· Ełckie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Problemami Psychicznymi oraz Zagrożonych Marginalizacją
"OSTOJA",
· Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "IMPULS".
Profilaktyka uzależnień:
· Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "IMPULS".
Łączna wartość przyznanych grantów to 53 tys. zł.
Na Placu Jana Pawła II przy rzece, wzdłuż promenady, a także przy ulicach: Zamkowej,
Kochanowskiego oraz Wyszyńskiego dzieci z ełckich szkół posadzili drzewa, m.in. kasztanowca,
jesionu, platanu, buku oraz głogu.
Natomiast na prośbę mieszkańców ul. Wyszyńskiego, na początku kwietnia zostało posadzonych
100 krzewów kwitnących - forsycji i krzewuszki. Koszt zakupu sadzonek - 25 tys. zł, środki
finansowe pochodzą z budżetu miasta.
Rusza sezon na wspinaczkę. MOSiR od soboty 22 kwietnia 2017 r. zaprasza do parku
linowego przy ul. Grunwaldzkiej 10. Ponadto w poniedziałki, czwartki i soboty można także korzystać
ze ścianki wspinaczkowej w hali sportowej przy SP nr 2
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Nowoczesny sprzęt do wczesnego wykrywania raka piersi został zakupiony i zainstalowany
w miejskim szpitalu "Pro-Medica" Sp. z o.o. Z bezpłatnego badania piersi mogą skorzystać kobiety
w wieku 50-69 lat, które nie wykonały badania mammograficznego w ciągu ostatnich 2 lat oraz
kobiety na zlecenie lekarzy specjalistów z poradni onkologicznych. Łączny koszt urządzenia to ponad
200 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu miasta Ełku.
Od 11 maja 2017 r. rusza pilotażowy program Ministerstwa Cyfryzacji „mDokument”.
W ramach programu mieszkańcy oraz ełcki ratusz będą testować usługę mobilnego dowodu
osobistego. Obok Ełku do projektu zostały włączone także Łódź i Koszalin. Do skorzystania
z testowanej usługi będzie niezbędny telefon komórkowy i otrzymany za pomocą sms kod
autoryzacyjny.
Postępowania, realizowane od 28 marca 2017 r.:
✔ Zapewnienie wsparcia eksperckiego w projekcie „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze
środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 przez specjalistów
(4 części) CZĘŚĆ I Psycholog ,
✔ Zapewnienie wsparcia eksperckiego w projekcie „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze
środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 przez specjalistów
(4 części) CZĘŚĆ II 3 ekspertów do obsługi procesu rekrutacyjnego,
✔ Zapewnienie wsparcia eksperckiego w projekcie „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze
środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 przez specjalistów
(4 części) CZĘŚĆ III ekspertów/trenerów do przeprowadzenia treningu interpersonalnego,
✔ Zapewnienie wsparcia eksperckiego w projekcie „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze
środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 przez specjalistów
(4 części) CZĘŚĆ IV 2 ekspertów/trenerów do przeprowadzenia sesji treningowych
Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
✔
✔
✔

Projekt budowy parkingów przy ul. Okulickiego w Ełku,
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 29 w Ełku,
Zapewnienie wsparcia eksperckiego w projekcie „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze
środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 przez specjalistów (z
podziałem na 2 części). CZĘŚĆ 1 – Facylitator.

Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
✔ Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta
Ełku,
✔
ewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum
Hidtorycznego w Ełku - I etap,
✔ Projekt budowy ulicy 07KDW na osiedlu Tuwima w Ełku,
✔ Utwardzenie ciągu pieszo jezdnego między ulicą Augustowską a ulicą Bema w Ełku,
✔ Rewitalizacja ełckich podwórek - Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej
w Śródmieściu – Centrum” – I etap, z podziałem na 2 części CZĘŚĆ 1 - Zagospodarowanie terenu
przy ul. Świackiego Sępa 1 i ul. Moniuszki 17, 19 w Ełku,
✔ Rewitalizacja ełckich podwórek - Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej
w Śródmieściu – Centrum” – I etap, z podziałem na 2 części CZĘŚĆ 2 - Zagospodarowanie terenu
przy ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21 w Ełku,
✔ Projekt budowy ul. Św. Dominika Savio w Ełku,
✔ Projekt budowy ulicy Baczyńskiego.
Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
 Naprawa zabytkowej lokomotywy parowej, wąskotorowej serii Px48-1752 wraz z tendrem,
 Zapewnienie 8 STREETWORKERÓW w projekcie „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze
środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 (z podziałem na 8 części) ,
 Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy Oratorium Św. Jana Bosko w Ełku.
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W związku z brakiem formalnych zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do wiadomości sprawozdanie
z działalności Prezydenta Miasta.
Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20172027, w załączeniu do protokołu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel poinformował, że projekt uchwały szczegółowo omawiano
w poszczególnych komisjach. W imieniu prezydenta miasta wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska poinformowała,
że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w zaproponowanym brzmieniu.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIX.311.17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2017– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok, w załączeniu do protokołu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel poinformował, że projekt uchwały wraz z autopoprawką
szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. W imieniu prezydenta miasta wniósł
o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
 Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIX.312.17 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o przyjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIX.313.17. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych
na rzecz najemców, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zwanego „Ełk – Lazurowa”, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz uzasadnił potrzebę podjęcia uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji w temacie.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w zaproponowanym brzmieniu.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIX.314.17 w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Lazurowa”, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku, w załączeniu
do protokołu.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że w dniu dzisiejszym
prezydent miasta przedłożył radnym jednolity tekst projektu uchwały z uwzględnieniem wniosków
zgłaszanych przez komisje.
Prezydent Miasta
Tomasz Andrukiewicz w formie autopoprawki zgłosił wniosek
o wykreślenie w § 4 pkt 4) lit. d) wyrazów „i eksponowane w miejscach nieprzeznaczonych dla
publiczności”, czyli po wyrazie imprezy stawiamy kropkę. Wniósł o przyjęcie uchwały
z autopoprawką.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
 Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja zapoznała się
z projektem uchwały, nie wnosząc uwag.
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja zgłosiła wnioski do regulaminu oraz zgłosiła wniosek o przedłużenie
prac nad opracowaniem regulaminu poprzez powołanie zespołu, który by ten regulamin
dopracował do kolejnej sesji.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że wnioski zgłoszone
w trakcie obrad komisji zostały przez prezydenta uwzględnione.
Poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski:
1) wniosek Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego dotyczący przedłużenia prac nad
projektem uchwały poprzez powołanie zespołu, który regulamin dopracował do kolejnej sesji : za
przyjęciem wniosku głosował 1, „przeciw” 20, wstrzym. się od głosu 1. Przewodniczący Rady Miasta
stwierdził, że wniosek został odrzucony.
2) wniosek zgłoszony przez radnego Tomasza Przekopa o wykreślenie w § 2 ust. 3 wyrazów: „mecze
piłki nożnej oraz”. Za przyjęciem wniosku głosowało 2, „przeciw” 17, wstrzym. się od głosu 3.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że wniosek został odrzucony.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem autopoprawki wniesionej przez prezydenta.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIX.315.17 w sprawie Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Ełku,
w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku, w
załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej I. Dzienisiewicz poinformował, że Komisja po
zapoznaniu się z dokumentami związanymi ze skargą
oraz po wysłuchaniu informacji
przedstawionych przez Andrzeja Semeńczuka – Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego, głosując
– jednomyślnie „za”, uznała za bezzasadną skargę z dnia 14.03.2017 r., która została przekazana do
rozpatrzenia przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody w Olsztynie pismem z
dnia 20.03.2017 r., znak: BW-I.1411.8.2017, uznała za bezzasadną skargę na działalność Prezydenta
Miasta Ełku.
W wyniku powyższego rozpatrzenia skargi komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie jak wyżej wraz z uzasadnieniem, który został przedłożony radnym.
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Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały, uznając
skargę za bezzasadną.
Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja zapoznała się z dokumentami.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z następującym zapisem:
„§ 1. Uznać za bezzasadną skargę Pani *…………
§ 2. Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”
(* w związku z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 92)z tekstu dla celów publikacji zostały usunięte dane.

W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXIX.316.16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność na działalność Prezydenta
Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełk za rok 2016.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta
Ełk za rok 2016 została na piśmie przedłożona radnym. Szczegółowo omówiono na komisjach. Radni
nie wnieśli uwag. Poprosił o ewentualne uwagi i zapytania.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja nie
wniosła uwag.
Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja zapoznała się.
Nie podjęto dyskusji.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu i brakiem zastrzeżeń do przedstawionej
informacji Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do wiadomości
ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Miasta Ełk za rok 2016, która jest załącznikiem do
niniejszego protokołu.
Pkt 7. Interpelacje i zapytania radnych.
W tym punkcie radni nie zgłosili żadnych spraw.
Pkt 8. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Jan Stradczuk w imieniu swoim oraz radnych Ireny Markowskiej i Mirosława
Sawczyńskiego zgłosił wniosek o wprowadzenie do budżetu miasta zadania wieloletniego pod nazwą
roboczą „Teren rekreacyjny na os. Północ II” celem wykonania planu zagospodarowania tego terenu
(jeszcze w tym roku i późniejszej realizacji) oraz o ogłoszenie konkursu na nadanie nazwy dla tzw.
jeziorka wokół, którego położony będzie ten teren rekreacyjny.
Pkt 9. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zakończył sesję
wypowiadając formułę: „Zamykam XXIX zwyczajną sesji Rady Miasta.”

Protokołowała:

Przewodniczył:
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Elżbieta Liziewska

Dariusz Wasilewski
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