Protokół nr XXXIV.17
z obrad XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu20 lipca
2017 roku w godzinach 830 - 910 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
W sesji uczestniczyło 18 radnych, zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
W sesji nie uczestniczyli radni: Awramik Ewa, Dariusz Dracewicz, Dawidowski Tomasz,
Nikodem Kemicer, Tyszkiewicz Michał.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. 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 wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
4. Zakończenie obrad.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył XXXIV nadzwyczajną
sesję Rady Miasta Ełku wypowiadając formułę: „Otwieram XXXIV nadzwyczajną sesję
Rady Miasta Ełku”. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad w chwili obecnej w sesji uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu rady
wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji.

Pkt 2 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zwrócił się do wnioskodawcy
dzisiejszej sesji – Prezydenta Miasta, czy nie wnosi zmian do porządku obrad.
Prezydent Miasta zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o podjęcie
uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub od
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Niniejszy temat
zaproponował ująć jako podpunkt 3) w punktcie 3.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Krzysztof Wiloch poinformował, że na sesji w dniu 31 stycznia 2017 r. podjęty
został pakiet uchwał w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powstającymi w Ełku na
terenie nieruchomości niezamieszkałych. Objęcie nieruchomości niezamieszkałych miejskim
systemem gospodarki odpadami obowiązujące od 1 czerwca b.r. przyniosło pierwsze
spostrzeżenia oraz konieczność interpretacji w stosunku do nowych przepisów prawa lokalnego,
co jest naturalną koleją rzeczy. Zasygnalizował problemy, jak niżej, a dot.:
1. częstotliwości wywozu odpadów i stawek opłat,
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2. sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstającymi na
nieruchomościach należących do Polskiego Związku Działkowców,
3. wysokości opłat za odpady komunalne wytwarzane przez seniorów.
Prezydent Miasta T. Andrukiewicz wyjaśniając poinformował, że w regulaminie
stanowiącym załącznik do uchwały przyjęto, że 2 razy w miesiącu są wywożone odpady, zgodnie
z ustawą, a zapisy te chcemy ująć w uchwale.
Radny B. Wisowaty sugerował, aby uchwałę skierować do komisji i na sesji w sierpniu
podjąć.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie wniosek
Prezydenta Miasta dot. uzupełnienia porządku obrad o temat wyżej zacytowany; 15 głosami „za”
przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach wstrzym. radni przyjęli wniosek.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski stwierdzi, że porządek obrad został
uzupełniony o podpunkt 3) w punkcie 3. i radni będą obradować w dniu dzisiejszym zgodnie

z zapisanym wyżej porządkiem obrad.
Pkt 3. Projekt uchwały w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, w
załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały wraz ze zmianami
budżetu miasta. Wniósł o przyjęcie uchwał.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały w załączeniu do protokołu.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 18 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 18 głosami „za” radni podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV.341.17w 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.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały w załączeniu do protokołu.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 18 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 18 głosami „za” radni podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr XXXIV.342.17 w sprawie sprawie zmian w budżecie miasta Ełku
na 2017 rok, w załączeniu do protokołu.
***
3) Projekt uchwały w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za
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pojemnik o określonej pojemności oraz w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz po wysłuchaniu wniosków i sugestii
radnych zwrócił się z prośbą, aby nie przyjmować w dniu dzisiejszym uchwały.
Zaproponował, aby w miesiącu sierpniu szczegółowo zająć się tematem na komisjach.
Poprosił radnego K.Wilocha, aby na piśmie sformułował wnioski przed sesją w miesiącu
sierpniu.
Radny K. Wiloch podziękował i zapewnił, że swoje spostrzeżenia i wnioski
przekaże na piśmie.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 18 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 0 radnych, „przeciw” – 18, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że uchwała nie został podjęta.
Pkt 4. Zakończenie obrad.
Po wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zakończył sesję wypowiadając formułę: „Zamykam XXXIV nadzwyczajną sesji Rady
Miasta.”
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczył obradom:
Dariusz Wasilewski
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