Protokół nr XXXIII.17
z obrad XXXIII zwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się 27 czerwca 2017 roku
w godz. 1100 - 1139 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku, przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 4.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
W sesji uczestniczyło 21 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
W sesji nie uczestniczyli radni: Dariusz Dracewicz, Michał Tyszkiewicz.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XXXIII sesję Rady Miasta Ełku
wypowiadając formułę: „Otwieram XXXIII 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: Pierwszego Zastępcę Prezydenta
Miasta Artura Urbańskiego, Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Kierownika Biura
Regionalnego w Ełku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Adama
Dobkowskiego, naczelników wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich zebranych.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z sesji rady: nr XXXI.17 i nr XXXII.17.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że w dniu dzisiejszym
będzie przyjmowany tylko protokół nr XXXI.17.
Protokół nr XXXII.17 z sesji nadzwyczajnej będzie przyjmowany na następnej sesji - jest on w trakcie
przygotowania.
Następnie poprosił o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń do protokołu nr XXXI.17 – protokół był do wglądu
w Biurze Rady Miasta oraz został przesłany mailem.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
stwierdził, że radni przez aklamację przyjęli protokół nr XXXI.17 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zgłosił formalny wniosek o wykreślenie
przyjęcia protokołu nr XXXII.17 z sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 22 czerwca, ze względu na
to, że jest on w trakcie przygotowania.
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 obrad.
2. Przyjęcie protokołu nr XXXI.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) emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018,
4) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku,
5) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku
celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
6) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
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7) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku,
8) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza
Kościuszki w Ełku,
9) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka
Sienkiewicza w Ełku,
10) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława
Szafera w Ełku,
11) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii
Konopnickiej w Ełku,
12) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku,
13) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami
Integracyjnymi w Ełku,
14) przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II
w Ełku.
6. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu
Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2016”.

7. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023.
8. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie z działalności prezydenta miasta za okres między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od 29 maja 2017 r. do
23 czerwca 2017 r., w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański usprawiedliwił nieobecność na dzisiejszej sesji
Prezydenta Miasta. Poinformował, że Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz ze skarbnikiem są
w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie na spotkaniu, podczas którego zostaną podpisane umowy
z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem na:
- realizację projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu ul.
Parkowej i Wojska Polskiego” ,
- na budowę „Parku Odkrywców Kolei" na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej.
Następnie w uzupełnieniu informacji, którą radni otrzymali na piśmie przedstawił działania
jakie były dokonywane w ostatnim okresie międzysesyjnym, między innymi poinformował:
1 czerwca 2017 r. na Placu Jana Pawła II w Ełku odbył się XII Ogólnopolski Festyn Rodzinny
z okazji Dnia Dziecka. Ełcki festyn rodzinny jest największym wydarzeniem plenerowym z okazji
Dnia Dziecka w Polsce. Co roku do Ełku przyjeżdża ok. 20 tys. dzieci.
1 czerwca w sali konferencyjnej ełckiego ratusza odbyła się Dziecięco-Młodzieżowa sesja
Rady Miasta Ełku. W jej skład weszło 24 radnych – po dwóch uczniów z każdej z ełckich szkół
podstawowych i gimnazjalnych oraz Zespołu Szkół Sportowych.
Rozpoczęła się kolejna inwestycja drogowa w mieście. Przebudowana zostanie nawierzchnia
jezdni ulicy Norwida (ok. 215 m). Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych
i ziemnych, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, budowę wpustów kanalizacji
deszczowej, przebudowę zwieńczeń studni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,
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przebudowę istniejącego słupa energetycznego, roboty wykończeniowe – w tym wykonanie
trawników.
5 czerwca Prezydent Ełku podczas uroczystej gali w Ełckim Centrum Kultury wręczył
nagrody laureatom olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2016/2017. W gronie laureatów
znalazło się 27 uczniów z miejskich podstawówek i gimnazjów (14 – ze szkół podstawowych i 13 –
z gimnazjów).
7 czerwca Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz wręczył 43 stypendia najlepszym uczniom
miejskich szkół podstawowych i gimnazjów, za wyniki w nauce i aktywność społeczną. Łączna kwota
przyznanych stypendiów to 46 tys. zł.
8 czerwca Park Naukowo-Technologiczny w Ełku zorganizował konferencję dedykowaną
pracodawcom z regionu na temat: „Zatrudnianie cudzoziemców w teorii i praktyce. Legalizacja
i kontrola zatrudnienia cudzoziemców z perspektywy praktyków”. Udział był bezpłatny.
Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz powierzył Pani Dorocie Teresie Karpińskiej
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ełku na okres od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia
2021 r.
W związku z zaplanowanymi pracami konserwatorskimi Park Wodny jest nieczynny
w terminie od 12 czerwca do 2 lipca 2017 r.
Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała ponad 27 tys. zł dotacji z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w 2017 r. Zbiory biblioteki zostaną
uzupełnione o ok. 900 nowych woluminów (książek), w tym bestsellery i nowości ukazujące się
aktualnie na rynku wydawniczym.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. kontynuuje budowę nowoczesnej instalacji
odpylania w ciepłowni przy ul. Ciepłej 10. Inwestycja praktycznie w 100% wyeliminuje emisję pyłów
do atmosfery. Wartość inwestycji to ok. 6 mln zł.
Inwestycja polega na wymianie dotychczasowej, mechanicznej instalacji odpylania, na nowoczesną
i bardziej efektywną instalację opartą na elektrofiltrach. Modernizacja obejmuje kotły nr 2 i 3.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to listopad 2017 r.
Straż Miejska w Ełku została wyposażona w dwa nowoczesne defibrylatory. Urządzenia
zostały zakupione i sfinansowane w ramach Inicjatywy Lokalnej. Łączny koszt urządzeń to ok. 13 tys.
zł. Jedno z urządzeń zamontowane zostało na parterze budynku Urzędu Miasta Ełku, przy
ul. Piłsudskiego 4, pokój 102 Straży Miejskiej. Natomiast drugie urządzenie stanowi wyposażenie
patrolu zmotoryzowanego Straży Miejskiej.
14 czerwca podpisanych zostało 7 kolejnych umów z przedstawicielami organizacji
pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie m.in. wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży, profilaktyki uzależnień oraz oświaty i wychowania. Łączna wartość przyznanych
grantów to 26 300 zł.
Samorząd miasta opracował publikację skierowaną do obywateli z Ukrainy, w której znajdują
się wszystkie niezbędne informacje dotyczące Ełku, dzięki którym mieszkający w mieście mieszkańcy
Ukrainy będą mogli zaplanować wypoczynek oraz aktywnie uczestniczyć w życiu miasta.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku pozyskał blisko 94 tys. zł dotacji na realizację
„Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Pozyskane środki
umożliwią zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze
poprzez pracę asystentów rodziny. Dzięki dotacji w 2017 r. zostanie kontynuowane zatrudnienie
6 asystentów rodziny.
Postępowania, realizowane od 30 maja 2017 r. na które zawarto umowę:
✔ Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Miasta Ełku,
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✔ Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum
Historycznego w Ełku - I etap,
✔ 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,
✔ 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, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty (przed podpisaniem
umowy):
✔ Naprawa zabytkowej lokomotywy parowej, wąskotorowej serii Px48-1752 wraz z tendrem,
✔ Projekt budowy ulicy Baczyńskiego,
✔ Projekt budowy ulicy Św. Dominika Savio.
Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
✔ Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku - Etap 2 i 3,
✔ Remont nawierzchni jezdni i chodników na terenach wewnętrznych przy ul. Wileńskiej 3
w Ełku,
✔ Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności ełckiego
centrum rewitalizacji społecznej.
Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
 Rozbudowa Skateparku przy ul. Parkowej w Ełku,
 Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 w Ełku o klatkę schodową.
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. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20172027, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że projekt uchwały wraz ze zmianami
budżetu miasta szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Wniósł o przyjęcie uchwał.
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 zaproponowanym brzmieniu.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.327.17 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.
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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.328.17 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok,
w załączeniu do protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018, w załączeniu do
protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbanski 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.
 Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Irena Markowska
poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
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W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.329.17 w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018,
w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej 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
rozpatrzeniu ponownej skargi Pani *…………z dnia 5 czerwca 2017 r. na działalność Prezydenta
Miasta Ełku oraz po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez:
- Zastępcę Prezydenta Miasta ,
- naczelnika Wydziału PG
głosując – 4 głosami „za” - jednomyślnie uznała za bezzasadną skargę.
W wyniku powyższego rozpatrzenia skargi komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie jak wyżej wraz z uzasadnieniem, który został przedłożony radnym.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały, uznając
skargę za bezzasadną.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z zapisem w § 1. Uznaje za bezzasadną ponowną skargę Pani * …………….
z dnia 5 czerwca 2017 r. na działalność Prezydenta Miasta Ełku i podtrzymuje swoje stanowisko
wyrażone w uchwale nr XXXI.325.17 Rady Miasta Ełku z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
§ 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.330.16 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność na działalność
Prezydenta Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, w załączeniu do
protokołu.
Zastępca Prezydenta 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 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.
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Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.331.17 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, w załączeniu do
protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta 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 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 D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.332.17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia, w załączeniu do protokołu.
Nie głosował radny Nikodem Kemicer.
* * *
7) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta 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 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 D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.333.17 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ełku, w załączeniu do protokołu.
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***
8) Projekt w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im.
I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że zgodnie z reformą ustroju
szkolnego oraz w świetle art. 117 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) - organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego prowadzący dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową – w drodze uchwały,
stwierdza jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową. W związku z tym, z dniem 1 września
2017 roku dotychczasowa szkoła podstawowa obejmująca strukturą organizacyjną klasy I -VI staje się
szkołą podstawową obejmującą strukturą organizacyjną klasy I – VIII. Wniósł o przyjęcie uchwał
kolejno do podpunktu 14).
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 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.334.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
9) Projekt w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im.
Henryka Sienkiewicza w Ełku, 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 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.335.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
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10) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr
4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, 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 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.336.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
11) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, 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 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.337.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
12) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
Sportowej nr 6 w Ełku, 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 Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja wyraziła
pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
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Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.338.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej Sportowej nr 6 w Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
13) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, 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 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.339.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku, w załączeniu do protokołu.
***
14) Projekt uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, 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 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr XXXIII.340.17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku, w załączeniu do protokołu.
Pkt 6. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2016”.
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Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że sprawozdanie zostało na
piśmie przedłożone radnym. Zostało one szczegółowo omówione na komisjach. Radni nie wnieśli
uwag do sprawozdania. Poprosił o ewentualne uwagi i zapytania.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
✔ Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Ewa Awramik poinformowała, że komisja zapoznała
się ze sprawozdaniem.
✔ Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował - komisja zapoznała się ze
sprawozdaniem.
✔ Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - 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 realizacji „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz
wspólnoty samorządowej w roku 2016”, które jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 7. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że sprawozdanie zostało
szczegółowo prezentowane na komisjach.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
✔ Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.
✔ Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja zapoznała
się ze sprawozdaniem.
Radni nie podjęli 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 za 2016 rok z realizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023, które jest
załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 8. Sprawozdanie za 2016 rok z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
✔ Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem.
✔ Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Jan Stradczuk poinformował - komisja zapoznała
się ze sprawozdaniem.
Radni nie podjęli 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 za 2016 rok z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku 2020, które
jest załącznikiem do niniejszego protokołu.
Pkt 9. Interpelacje i zapytania radnych.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
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Pkt 10. Oświadczenia i wolne wnioski.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 11. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zakończył
sesję wypowiadając formułę: „Zamykam XXXIII zwyczajną sesji Rady Miasta.”
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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