Protokół nr XXXI.17
z obrad XXXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się 30 maja 2017 roku w godz. 11 00 1216 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
W sesji uczestniczyło 23 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XXXI sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XXXI 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, Sekretarza Miasta
Marcina Radziłowicza, naczelników wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich zebranych.
Pkt 2. Przyjęcie protokołów z sesji rady: nr XXIX.17 i nr XXX.17 - protokoły były do wglądu
w Biurze Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń do
protokołów nr XXIX.17 i nr XXX.17 z sesji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski stwierdził,
że radni przez aklamację przyjęli protokoły nr XXIX.17 i nr XXX.17 z sesji, bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz zgłosił formalny wniosek o zdjęcie z porządku obrad
podpunktu 6) w punkcie 7. z tematem podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, zwanego „EŁK – OSIEDLE JEZIORNA III”, a w to miejsce
wpisać podjęcie uchwały w sprawie Transgranicznego Programu Karty Dużych Rodzin.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek, z uwzględnieniem wniosku wyżej zacytowanego: 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 protokołów z sesji rady: nr XXIX.17 i nr XXX.17.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
5. Dwadzieścia lat Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. - osiągnięcia
i perspektywy rozwoju.
6. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Rady Miasta.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2016 rok oraz sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia,
2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
4) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,
5) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
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6) Transgranicznego Programu Karty Dużych Rodzin,
7) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku (z dnia 18.04.2017 r., która została
przekazana do rozpatrzenia przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody
w Olsztynie pismem z dnia 28.04.2017 r.),
8) rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku (z dnia 19.04.2017 r., która została
przekazana do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie pismem
z dnia 26.04.2017 r.)
8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za rok 2016.
9. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za
rok 2016.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Oświadczenia i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
W trakcie głosowania nieobecni radni: Dariusz Dracewicz i Krzysztof Wiloch.
Pkt 4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od 24 kwietnia 2017 r. do
26 maja 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:
Postępowania, realizowane od 25 kwietnia 2017 r. na które zawarto umowę:
✔ Projekt budowy parkingów przy ul. Okulickiego w Ełku,
✔ Projekt budowy ulicy 07KDW na osiedlu Tuwima w Ełku,
✔ Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 29 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.
Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
✔ Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Miasta Ełku,
✔ 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 20142020 (z podziałem na 8 części),
✔ Dostawa i montaż siłowni plenerowej przy Oratorium Św. Jana Bosko w Ełku,
✔ Przebudowa nawierzchni jezdni ulicy Norwida w Ełku
✔ Przebudowa i rozbudowa ełckich podwórek w centrum miasta Ełku w ramach projektu "Teraz
czas na zmiany" z podziałem na cztery części CZĘŚĆ I: ul. Gizewiusza 4-8,
✔ Przebudowa i rozbudowa ełckich podwórek w centrum miasta Ełku w ramach projektu "Teraz
czas na zmiany" z podziałem na cztery części CZĘŚĆ II : ul. Gdańska 30-38 oraz ul.
Gizewiusza 1,
✔ Przebudowa i rozbudowa ełckich podwórek w centrum miasta Ełku w ramach projektu "Teraz
czas na zmiany" z podziałem na cztery części CZĘŚĆ III: ul. Wojska Polskiego 14, 16, 18,
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✔ Przebudowa i rozbudowa ełckich podwórek w centrum miasta Ełku w ramach projektu "Teraz
czas na zmiany" z podziałem na cztery części CZĘŚĆ IV: ul. Wojska Polskiego 7 i 9,
Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
✔ Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum
Historycznego w Ełku - I etap,
✔ Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum
Historycznego w Ełku - I etap CZĘŚĆ 2 - RENOWACJA ZABYTKOWEGO WAGONU
POCZTOWEGO,
✔ Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum
Historycznego w Ełku - I etap CZĘŚĆ 3 - RENOWACJA ZABYTKOWEGO WAGONU
WĘGLARKI,
✔ Zapewnienie SUPERWIZORA i STREETWORKERA w projekcie "Teraz czas na zmiany"
współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska
(z podziałem na 2 części) CZĘŚĆ I: Superwizor,
✔ Zapewnienie SUPERWIZORA i STREETWORKERA w projekcie "Teraz czas na zmiany"
współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska
(z podziałem na 2 części) CZĘŚĆ II: Streetworker ul. Wojska Polskiego 7-9,
✔
Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
 Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku - Etap 2 i 3,
 Projekt budowy ulicy Baczyńskiego,
 Projekt budowy ulicy Św. Dominika Savio,
 Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności ełckiego centrum
rewitalizacji społecznej.
•
•

24 kwietnia Prezydent Miasta Ełku podpisał:
10 kolejnych umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań
samorządu w roku 2017. Łączna wartość przyznanych grantów to 61 100 zł.
7 kolejnych umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań
samorządu w roku 2017, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu. Łączna wartość przyznanych grantów
to 24 250 zł.

27 kwietnia br. w siedzibie PWiK odbyło się spotkanie podsumowujące 25-letnią działalność.
Ponadto ełcka spółka w ramach obchodów zorganizowała dni otwarte pod hasłem „Woda to życie”.
Za sprawą remontów elewacji, kolejne ełckie budynki zmienią swój wygląd. W tym roku
inwestycje obejmą 20 budynków, a koszt prac wyniesie prawie 2 mln 183 tys. zł. Te inwestycje
powodują nie tylko oszczędności energetyczne w związku z dociepleniem ścian, ale zmieniają także
wizerunek ełckich budynków.
Kolejna inwestycja samorządu w miejską infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Już wkrótce
boisko osiedlowe przy ul. Mickiewicza 29 w Ełku odzyska swój blask. Na nowe miejsce do gry
czekają szczególnie młodzi sympatycy sportów drużynowych. Zadanie zostanie zrealizowane
w ramach zadania „Mały sport na wielkich osiedlach”. Łączny koszt inwestycji to ok. 123 tys. zł.
2 i 3 maja ełczanie brali udział w miejskich obchodach świąt państwowych: Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Konstytucji Trzeciego Maja. Jak co roku przygotowano
atrakcyjny program.
5 maja Prezydent Miasta Ełku podpisał 8 kolejnych umów z przedstawicielami organizacji
pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie m.in. kultury fizycznej
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i sportu, oświaty i wychowania oraz profilaktyki uzależnień. Łączna wartość przyznanych grantów to
71 600 zł.
Rozpoczął się kolejny sezon funkcjonowania Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Od maja do
września 2017 r. organizowane są regularne przejazdy na trasie Ełk-Sypitki-Ełk. Indywidulane dla
ełczan oraz turystów, grupowe dla grup zorganizowanych oraz dzieci i młodzieży szkolnej, a także
wydarzenia na życzenie, klienci sami mogą wybrać trasę oraz usługi dodatkowe.
Od 11 maja 2017 r. w Ełku testowany jest pilotażowy program Ministerstwa Cyfryzacji
mDokument. W ramach programu z usługi mobilnych dowodów osobistych będzie można skorzystać
w Urzędzie Miasta załatwiając sprawę w Urzędzie Stanu Cywilnego, Biurze Działalności
Gospodarczej oraz Referacie Spraw Obywatelskich. Do skorzystania z testowanej usługi będzie
niezbędny telefon komórkowy.
15 maja 2017 r. na zaproszenie prezydenta Tomasza Andrukiewicza do Ełku przyjechała
Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska. Pani Minister spotkała się m.in. z pracownikami Urzędu Stanu
Cywilnego i Biura Działalności Gospodarczej, w których wdrażany jest program, a następnie z
samorządowcami z Subregionu Ełckiego w Parku Naukowo – Technologicznym podczas konferencji
nt. funkcjonowania „mDokumentów”.
18 maja Prezydent Miasta Ełku podpisał 9 kolejnych umów z przedstawicielami organizacji
pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Łączna wartość przyznanych
grantów to 20 050 zł.
24 maja Prezydent Ełku spotkał się z przedstawicielami białoruskich organizacji
pozarządowych. Goście z Białorusi byli zainteresowani przede wszystkim modelową współpracą
samorządu miasta Ełku z mieszkańcami, a w szczególności z sektorem pozarządowym (NGO).
Do końca maja 2017 r. potrwają wiosenne remonty na 10 miejskich placach zabaw. Prace
polegają m.in. na odświeżaniu, malowaniu drewnianych elementów, a także uzupełnianiu
i naprawianiu uszkodzonych bądź brakujących części wyposażenia poszczególnych placów zabaw.
Łączna koszt prac to ok. 24 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Ełku. Natomiast trzy miejskie
place zabaw przy ulicy Matki Teresy z Kalkuty, Chopina 19 oraz Gdańskiej 29 zostaną dodatkowo
doposażone w nowe zabawki. Łączna kwota inwestycji to ok. 71 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu
miasta Ełku.
Ełckie Centrum Kultury pozyskało 40 tys. zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na
realizację projektu „Modernizacja pomieszczeń i wyposażenia Kina ECK”. W ramach projektu
wyremontowane zostaną pomieszczenia techniczne projektorni, a także zostaną zakupione
odpowiednie meble oraz nowoczesny sprzęt multimedialny: odtwarzacz Blu-Ray i laptop.
W związku z realizacją kolejnych etapów prac na ul. Suwalskiej w Ełku została wprowadzona
tymczasowa organizacja ruchu polegająca na wyłączeniu jednej jezdni ul. Suwalskiej oraz zamknięciu
wjazdu w ul. Łukasiewicza (od strony ul. Suwalskiej) na ok. 3 tygodnie. Uczestnicy ruchu drogowego,
w tym autobusy komunikacji miejskiej będą korzystać z objazdu ul. Słoneczną.
Prezydent Ełku przyznał stypendia szkolne ok. 700 uczniom z ełckich szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za okres styczeń-czerwiec 2017 r. w roku szkolnym 2016/2017.
Do ubiegania się o stypendium szkolne, jako pomocy materialnej o charakterze socjalnym uprawniony
jest uczeń, który spełnia określone kryteria. Wypłaty stypendiów w ełckich szkołach rozpoczną się po
5 czerwca 2017 r.
Ełccy strażacy zneutralizowali substancję, która wyciekła do rzeki z kolektora deszczowego
zlokalizowanego przy ul. Towarowej w Ełku. Wstępne badania pobranych próbek nie wykazały
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substancji toksycznych. Dalszy wyciek został zatrzymany, a próbki do szczegółowego badania pobrał
WIOŚP oraz ełcki PWiK. Aktualnie trwa ustalanie rodzaju substancji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował:
➢ Prezydent Tomasz Andrukiewicz został uhonorowany „wyróżnieniem” w V edycji rankingu
Dziennika Gazety Prawnej „Perły Samorządu 2017" w kategorii „Włodarz – Gmina Miejska
do 100 tys. mieszkańców”. Nagrodę odebrał 25 maja 2017 r., w Muzeum Emigracji w Gdyni.
➢ Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełku został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”,
za szczególne zasługi w działalności społecznej i samorządowej oraz na rzecz społeczności
lokalnej. Odznaczenie odebrał osobiście z rąk Andrzeja Dudy Prezydenta RP. Uroczystość
odbyła się 29 maja w Pałacu Prezydenckim.
Przewodniczący Rady Miasta wyraził słowa uznania i złożył gratulacje Tomaszowi
Andrukiewiczowi Prezydentowi Miasta Ełku.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu i 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. Dwadzieścia lat Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. osiągnięcia i perspektywy rozwoju.
Pan Wojciech Kierwajtys Wiceprezes Zarządu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A. omówił działalność Podstrefy Ełckiej w okresie 20 lat funkcjonowania. Poinformował
o osiągnięciach i perspektywach rozwoju na przyszłość. Szczegółowa informacja w załączeniu do
protokołu.
Pkt 6. Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Rady Miasta.
Sprawozdania z działalności poszczególnych komisji Rady Miasta Ełku za rok 2016 stanowią
załącznik do niniejszego protokołu.
Wszyscy radni otrzymali treść niniejszych sprawozdań.
Nie wniesiono zastrzeżeń i nie podjęto dyskusji w temacie.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski stwierdził przyjęcie do wiadomości
sprawozdań z działalności poszczególnych komisji Rady Miasta Ełku za rok 2016.
Pkt 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) 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,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w dniu 31 marca 2017 roku przedłożył radnym
Zarządzenie Nr 1043.2017 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 r., które szczegółowo omawiano
i analizowano w poszczególnych komisjach.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje:
➢ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz poinformował, że Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ełku na podstawie:
a) sprawozdania finansowego - bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miasta Ełk
sporządzony na dzień 31.12.2016 r.,
b) sprawozdania z wykonanie budżetu miasta za 2016 rok - Zarządzenie 1043.2017 Prezydenta Miasta
Ełk z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za
2016 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie – Uchwała RIO.IV-0120-167/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2017 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ełku sprawozdaniu z wykonania
budżetu miasta za rok 2016,
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c) informacji o stanie mienia Gminy Miasta Ełku wg stanu na dzień 31.12.2016 r.
d) informacji uzupełniających do tego sprawozdania złożonych przez Skarbnika Miasta,
e) kontroli i analiz przeprowadzonych w 2016 roku,
- uznaje gospodarkę finansową Prezydenta Miasta Ełku za prawidłową.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o:
a) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za 2016 rok,
b) udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ełk za 2016 rok.
➢ Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe miasta Ełku za 2016 rok oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok wraz z informacją o stanie
mienia.
➢ Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe miasta Ełku za 2016 rok oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok wraz z informacją o stanie
mienia.
➢ Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego
i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe miasta Ełku za
2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok wraz
z informacją o stanie mienia.
➢ Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe miasta Ełku za 2016 rok oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok wraz z informacją o stanie
mienia.
➢ Przewodnicząca
Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe miasta Ełku za
2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok wraz z
informacją o stanie mienia.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały z zapisem:
„§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe miasta Ełku za 2016 rok.
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok wraz
z informacją o stanie mienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” - jednomyślnie, radni podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr XXXI.319.17 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 załączeniu do protokołu.
* * *
2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku, w załączeniu do
protokołu.
Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta wynika i zależy od rozpatrzenia:
- sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok,
- sprawozdania finansowego,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
- informacji o stanie mienia miasta Ełku,
- stanowiska Komisji Rewizyjnej.
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Kwestią absolutorium zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Komisja Rewizyjna
rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała:
- sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonanie budżetu miasta za 2016 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Miasta Ełku
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.,
i przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.
Kserokopię sprawozdania z wykonania budżetu wszyscy radni otrzymali. Temat szczegółowo
omawiany był na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miasta. Przewodniczący Rady Miasta
poprosił o przedstawienie opinii przez Komisję Rewizyjną.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje:
➢ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz poinformował, że Komisja Rewizyjna
na posiedzeniach: 21 kwietnia i 9 maja bieżącego roku po szczegółowej analizie pozytywnie
zaopiniowała:
- sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonanie budżetu miasta za 2016 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz informację o stanie mienia Gminy Miasta Ełku
wg stanu na dzień 31.12.2016 r.,
- i wnosi do Rady Miasta o udzielenie absolutorium za 2016 rok Panu Tomaszowi Mariuszowi
Andrukiewiczowi – Prezydentowi Miasta Ełku.
Komisja Rewizyjna wysłuchała i przyjęła wyjaśnienia Skarbnika Miasta odnośnie
realizowanego budżetu.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta za 2016 r., i wyraziła
opinię o wykonaniu budżetu.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium za 2016 rok Panu Tomaszowi
Mariuszowi Andrukiewiczowi - Prezydentowi Miasta Ełku.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
➢ za udzieleniem absolutorium - 5 głosów,
➢ przeciwko udzieleniu absolutorium – 0 głosów,
➢ wstrzymujących się – 0 głosów.
➢ Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja pozytywnie
zaopiniowała udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku.
➢ Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja pozytywnie
zaopiniowała udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku.
➢ Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Wojciech Kwiatkowski poinformował,
że komisja pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku.
➢ Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku.
➢ Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska poinformowała,
że komisja pozytywnie zaopiniowała udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku.
Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią w sprawie udzielenia absolutorium dla
Prezydenta, Przewodniczący Rady Miasta przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium został pozytywnie zaopiniowany przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.IV-0120-162/17 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania
wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Ełku za 2016 rok – wydała pozytywną
opinię.
Uchwała Nr RIO.IV-0120-162/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
z dnia 20 maja 2017 r., w załączeniu do protokołu.
Efektem tych prac jest projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, który po dyskusji
zostanie poddany pod głosowanie.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył dyskusję.
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W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w omawianym temacie Przewodniczący
Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium – cytuję:
„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm), Rada Miasta Ełku uchwala, co
następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Ełku za 2016 rok,
2) sprawozdaniem finansowym miasta Ełku za 2016 rok,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
4) informacją o stanie mienia miasta Ełku,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku,
- Rada Miasta Ełku udziela Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” – jednomyślnie, radni podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr XXXI.320.17 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku,
w załączeniu do protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20172027, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały wraz ze zmianami
budżetu miasta szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o przyjęcie uchwał
z uwzględnieniem autopoprawek przedłożonych w pismach: PSK.426.13.2017 z 23 maja 2017 r.,
MK-K.7021.15.50.2017 z 24 maja 2017 r.
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 23 radnych.
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Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXI.321.17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2017– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
4) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok, w załączeniu do protokołu.
Zaproponowane zmiany do budżetu omawiane były na poszczególnych komisjach.
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 sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXI.322.17 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok, w załączeniu do
protokołu.

5) 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.
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Uchwała Nr XXXI.323.17. w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych
na rzecz najemców, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny I.Dzienisiewicz.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie Transgranicznego Programu Karty Dużych Rodzin, w załączeniu do
protokołu.
Zastępca Miasta Artur Urbański 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
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
 Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, 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 XXXI.326.17 w sprawie Transgranicznego Programu Karty Dużych Rodzin,
w załączeniu do protokołu.
Radny K. Wiloch nieobecny na sali obrad w trakcie głosowania.
***
7) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 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 z dnia 18.04.2017 r., która została przekazana do
rozpatrzenia przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody w Olsztynie pismem z
dnia 28.04.2017 r.), oraz po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez:
- skarżącego,
- prezydenta miasta,
- radce prawnego
głosując – 4 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzym., postanowiła uznać za bezzasadną skargę.
Komisja przez aklamację zaproponowała usunąć z uzasadnienia wyrazy: „jest bezsporny”.
W wyniku powyższego rozpatrzenia skargi komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały w sprawie jak wyżej wraz z uzasadnieniem, który został przedłożony radnym.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że wniosek Komisji Rewizyjnej
odnośnie wykreślenia wymienionych wyrazów, zgłasza w formie autopoprawki.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały, uznając
skargę za bezzasadną.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował, że komisja
wydała pozytywną opinię do projektu uchwały, uznając skargę za bezzasadną.
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Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z zapisem w § 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 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXI.325.16 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność na działalność
Prezydenta Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Pkt 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za rok 2016.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że sprawozdania wymienione w
punkcie 8. i 9. zostały na piśmie przedłożone radnym. Zostały one szczegółowo omówione na
komisjach. Radni nie wnieśli uwag do sprawozdań. Poprosił o ewentualne uwagi i zapytania.
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.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja zapoznała
się ze sprawozdaniem.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska poinformowała,
że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.
Nie podjęto dyskusji.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu i brakiem zastrzeżeń do przedstawionego
sprawozdania Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do wiadomości
sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za rok 2016, które jest
załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 9. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku
za rok 2016.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja zapoznała
się ze sprawozdaniem.
> Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska poinformowała,
że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.
Nie podjęto dyskusji.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu i brakiem zastrzeżeń do przedstawionego
sprawozdania Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że radni zapoznali się i przyjęli do wiadomości
sprawozdanie z z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku za
rok 2016., które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.

Pkt 10. Interpelacje i zapytania radnych.
W tym punkcie nie wniesiono żadnych spraw.
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Pkt 11. Oświadczenia i wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty, przewodniczący Klubu Radnych
Dobro Wspólne poinformował, że do Klubu Radnych Dobro Wspólne wstąpił radny Michał Zdzisław
Tyszkiewicz. W obecnej chwili Klub Radnych Dobro Wspólne liczy 18 radnych.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że 27 maja 1990 roku odbyły się
pierwsze wybory samorządowe. Z tej okazji podziękował wszystkim za współpracę. Poinformował, że
w dniu wczorajszym uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem
Dudą, który przekazał życzenia wszystkim samorządowcom.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski złożył życzenia z okazji Dnia
Samorządowca. Następnie poinformował, że wpłynęło pismo podpisane przez radnych dot.
przesunięcia terminu sesji czerwcowej z 27 na 20 lub 22. Zapewnił radnych, iż ta propozycja zostanie
rozważona.
Pkt 12. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zakończył
sesję wypowiadając formułę: „Zamykam XXXI zwyczajną sesji Rady Miasta.”
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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