Protokół nr 28.17
z posiedzenia Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy "Pod Kasztanami" przy ul Kościuszki 33
w Ełku w dniu 26 czerwca 2017 roku w godzinach 1330 – 1440
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 10
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 9. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Michał Tyszkiewicz.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:,
Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami w Ełku – Maria
Ścierańska,
• Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka.
•
•
•
•
•

Pkt.1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska. po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 13.30 otworzyła posiedzenie Komisji
witając członków Komisji oraz gości. Wiceprzewodniczący Komisji Nikodem Kemicer
zawnioskował, aby punkt dotyczący omówienia działalności Środowiskowego Domu
Samopomocy "Pod Kasztanami" w Ełku przenieść na punkt 5, końcowy.
Członkowie Komisji nie wnieśli innych uwag i w obecności 9 radnych; jednogłośnie poprzez
aklamację przyjęli zmieniony porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2017,
3) w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018,
4) w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania
i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
5) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku,
7) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 27 czerwca 2017 r. i
dotyczących prac Komisji.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Kasztanami" w Ełku (wizyta
Komisji).
Pkt .2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 27.17 z dnia 29 maja 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pkt. 3. Opinia Komisji do projektów uchwał.
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2017-2027, który obejmuje zmiany:
I. W załączniku nr 1 zmiany w latach 2017, 2018, 2019, w tym:
1. Zmniejsza się dochody budżetowe 2017 roku o kwotę 3 553 272 zł, w tym:
- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 271 728 zł (wpływy z zajęcia komorniczego
kosztów zastępstwa procesowego w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku 2 400 zł
(dział 730 rozdział 73006, wpływy z darowizny Diecezji Ełckiej – 15 000 zł – dział 750
rozdział 75023, dotacja za zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 254 328 zł – dział
852 rozdział 85230);
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 825 000 zł (środki na zadanie inwestycyjne
realizowane z udziałem środków pochodzących z UE – dział 600 rozdział 60016);
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe 2017 roku o kwotę 3 135 772 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 244 028 zł (wydatki Parku Naukowo
– Technologicznego w Ełku o kwotę 2 400 zł – dział 730 rozdział 73006, wpłatę na fundusz
Policji – służby ponadnormatywne – 12 000 zł – dział 754 rozdział 75405, dotacje
podmiotową dla ECK w Ełku – 59 500 zł – dział 921 rozdział 92113, program dożywiania
– MOPS w Ełku – 29 328 zł – dział 852 rozdział 85230, wydatki bieżące oświaty – dział 801
– 100 800 zł, dotacje dla organizacji pozarządowych – dotacje na zadania miasta w zakresu
kultury i dziedzictwa narodowego – 15 000 zł – dział 921 rozdział 92195 oraz z zakresu
kultury fizycznej i sportu – 25 000 zł – dział 926 rozdział 92695),
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3 379 800 zł (zmniejszenie wydatków
inwestycyjnych na projekt: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu
poprawy transportu publicznego w mieście Ełk” o kwotę 4 500 000 zł – dział 600 rozdział
60016, zwiększenie wydatków inwestycyjne na zadania: „Rozwój turystyki opartej
o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna” o kwotę
530 273 zł - dział 630 rozdział 63095, „Budowa ulicy św. M.M. Kolbego” o kwotę
129 727 zł - dział 600, rozdział 60016, „Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 o klatkę
schodową” o kwotę 15 000 zł – dział 801 rozdział 80110, wpłatę na fundusz Policji,
wydatki majątkowe 71 000 zł – dział 754 rozdział 75405, „Rozwój transgranicznych
inicjatyw społecznych” – modernizacja MOPS w Ełku – 225 000 zł – dział 853 rozdział
85395, wydatki na wyposażenie stołówek szkolnych i wykonanie sieci teletechnicznej –
wydatki majątkowe oświaty – 99 200 zł – dział 801, dotacja celowa na wydatki majątkowe
dla Państwowej Straży Pożarnej w Ełku – 50 000 zł – dział 754 rozdział 75495).
3. W związku z realizacja projektu: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5
w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełk” i „Rozwój zrównoważonego
transportu publicznego w Mieście Ełk":
- zmniejsza się dochody majątkowe w 2018 roku o kwotę 3 414 452 zł (środki z UE),
- zmniejsza się wydatki majątkowe w 2018 r. o kwotę 3 916 596 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe w 2019 r. o kwotę 11 997 515 zł (środki z UE),
- zwiększa się wydatki majątkowe w 2019 r. o kwotę 14 114 724 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe w 2020 r. o kwotę 6 630 000 zł (środki z UE),
- zwiększa się wydatki majątkowe w 2020 r. o kwotę 7 7800 000 zł.
4. Zwiększa się przychody budżetu 2017 o kwotę 417 500 zł z tytułu wolnych środków,
Deficyt budżetu 2017 r. wyniesie 17 821 582 zł.
II. W załączniku nr 2 zmiany w roku 2017 - 2020 dotyczą zmian kwot na
przedsięwzięcia:
- „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego
w mieście Ełk” oraz „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne
transgranicznych miast Ełku i Kowna” realizowanego w latach 2017-2019 (2017 –
zmniejszenie wydatków o kwotę 4 500 000 zł, w 2018 r. zmniejszenie o kwotę 5 916 596 zł,
w 2019 r. zwiększenie wydatków o kwotę 4 314 724 zł), dofinansowanego w 85%),
- "Szansa dla Każdego" - wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (w roku 2017 – zwiększenie wydatków o kwotę 1 655 zł),

- „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany w ramach Programu
Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska. (w roku 2017 – zwiększenie wydatków własnych
o kwotę 225 000 zł),
oraz
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2018 - 2020 pn. „Rozwój
zrównoważonego transportu publicznego w Mieście Ełk" o łącznej wartości 19 600 000 zł
(2018 r. – 2 000 000 zł, 2019 r. – 9 800 000 zł, 2020 r. – 7 800 000 zł).
Zadanie polegać będzie na zakupie 6 autobusów hybrydowych, zakupie i montażu 30 wiat
przystankowych wraz z montażem 15 elektronicznych tablic informacji pasażerów, montażu
sygnalizacji świetlnej 10 skrzyżowań oraz modernizacji oświetlenia polegającej na wymianie
opraw lamp z sodowych i rtęciowych na LED. Gmina Miasto Ełk w lipcu 2017 roku
aplikować będzie o dofinansowanie ww. inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej
4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie
4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski). Wartość całej
inwestycji oszacowana jest na 19 600 000 zł. Źródła finansowania w poszczególnych latach
przedstawiają się następująco:
2018 r.: 1 700 000 zł – wartość dofinansowania
300 000 zł – wartość wkładu własnego (z wolnych środków roku 2016)
Wartość inwestycji w 2018: 2 000 000 zł
2019 r.: 8 330 000 zł – wartość dofinansowania
1 470 000 zł – wartość wkładu własnego (z wolnych środków roku 2016)
Wartość inwestycji w 2019: 9 800 000 zł
2020 r.: 6 630 000 zł – wartość dofinansowania
1 170 000 zł – wartość wkładu własnego (z wolnych środków roku 2016)
Wartość inwestycji w 2019: 7 800 000 zł
Łączna wartość zadania: 19 600 000 zł
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok w części merytorycznie dotyczącej prac komisji.
Proponowane zmiany obejmują:
IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Polityki Społecznej:
W związku ze spodziewaną do końca czerwca br. decyzją Wojewody WarmińskoMazurskiego dotyczącą zwiększenia o kwotę 254 328 zł dotacji celowej z budżetu państwa:
1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 254 328 zł – dział 852 rozdział 85230.
2. Zwiększa się plan wydatków w dziale 852, rozdziale 85230, w paragrafie 3110 o kwotę
29 328 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Ww. kwota zabezpieczy w pełni
realizację zadania.
3. Przeniesienie pozostałej kwoty z dotacji, w wysokości 225 000 zł, jako wkład własny
Gminy Miasta Ełk, na realizację zadania Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku, które odbywa się w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw
społecznych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020.
Zmiany konieczne są w celu zapewnienia realizacji projektu i ww. zadania, gdyż w wyniku
przetargu nieograniczonego najtańsza zaproponowana oferta wyniosła 1 126 672,74 zł, co jest
o 217 266 zł więcej niż założono w projekcie.
W związku z tym zwiększa się plan wydatków w dziale 853, rozdziale 85395, paragrafie 6050
o 225 000 zł, w tym: 217 266 zł na roboty budowlane, 6 518 zł na obsługę inwestorską oraz
w 1 216 zł na inne koszty związane z realizacją inwestycji.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2017-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017
rok.
3) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych w latach 2017-2018.
Miasto Ełk w latach 2017 - 2018 wyemituje obligacje na łączną kwotę 21 500 000 zł, w tym:
w roku 2017 na kwotę 14 000 000 zł, w roku 2018 na kwotę 7 500 000 zł.
Emisja obligacji w 2017 i 2018 roku będzie przeznaczona na sfinansowanie deficytu budżetu
miasta oraz finansowanie programów, projektów lub zadań inwestycyjnych finansowanych
ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych, w części
odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy.
Obligacje zostaną wykupione w latach 2024-2027. Kwoty zaplanowane na wykup obligacji
oraz wydatki związane z oprocentowaniem obligacji będą stanowiły, zgodnie z ustawą
o finansach publicznych, wyłączenie brane pod uwagę przy wyliczaniu indywidualnego
wskaźnika (obsługa długu i spłaty rat kapitałowych do dochodów).
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018.
4) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku Aneta Ruszczyk omówiła
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
W projekcie uchwały ustalono wysokość jednorazowego zasiłku celowego na ekonomiczne
usamodzielnienie oraz zasady zwrotu świadczenia.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków
i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.
5) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku Aneta Ruszczyk omówiła
projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia. Projekt uchwały dotyczy odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy, domu
dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisku dla bezdomnych oraz klubie
samopomocy.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
6) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku Aneta Ruszczyk omówiła
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ełku. Jest to dostosowanie struktury wewnętrznej Ośrodka do realizowanych
zadań. W ramach poradnictwa specjalistycznego w styczniu 2016 roku został uruchomiony
punkt konsultacyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Miasto Ełk

otrzymało również dofinansowanie z przeznaczeniem na utworzenie klubu samopomocy dla
seniorów.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 8 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
7) Komisja nie omawiała innych projektów uchwał z porządku sesji zaplanowanej na dzień 27
czerwca 2017 roku.
Pkt. 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poruszyła sprawę niskich płac pracowników
MOPS.
Wiceprzewodniczący rady Miasta Bogusław Wisowaty powiedział, że przy konstrukcji
przyszłorocznego budżetu miasta należałoby pomyśleć o zagwarantowaniu środków na
podwyższenie płac dla pracowników MOPS. Komisja może zgłosić taki wniosek na jednym
z kolejnych posiedzeń.
Pkt. 5. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Kasztanami" w Ełku
(wizyta Komisji).
Dyrektor Maria Ścierańska powiedziała na wstępie, że Środowiskowy Dom Samopomocy
„Pod Kasztanami” istnieje od 1 grudnia 2008 roku. Jest to placówka pobytu dziennego,
przeznaczona dla osób przewlekle chorych psychicznie, które nie wymagają leczenia
szpitalnego oraz osób upośledzonych umysłowo.
Podopieczni ŚDS uczęszczają na zajęcia do siedmiu pracowni. Każdy może wybrać, jakie
umiejętności chce doskonalić. Dzięki tym warsztatom osoby niepełnosprawne stają się
bardziej samodzielne i nabierają pewności siebie.
Podstawowymi zadaniami Środowiskowego Domu Samopomocy są:
• podtrzymywanie w dobrej kondycji psychofizycznej,
• odkrywanie i rozwijanie talentów,
• rozwijanie umiejętności społecznych Domowników.
Zadania te realizujemy poprzez terapię zajęciową w pracowniach:
• kulinarnej,
• plastycznej,
• komputerowo-fotograficznej,
• rękodzieła,
• doświadczania świata,
• usprawniania fizycznego,
• technicznej.
Oprócz zajęć w pracowniach podopieczni wyjeżdżają również na wycieczki. Jedną ze
sztandarowych imprez ŚDS jest Piknik Pod Kasztanami. Impreza jest otwarta dla wszystkich
mieszkańców Ełku. Podczas spotkania odbywają się konkursy z nagrodami dla dziec
i i dorosłych, loterie fantowe, a także występy muzyczne.
Domownicy mają możliwość korzystania z następujących usług ŚDS: drugiego śniadania
(w ramach treningów kulinarnych), obiadu, łazienki (prysznic), korzystania z pralki
automatycznej i suszarki. Operujemy pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc
w znalezieniu pracy, porady psychologa, treningi relaksacyjne. Organizujemy zajęcia
taneczne, zajęcia teatralne,itp.
Dyrektor Maria Ścierańska oprowadziła członków Komisji po pracowniach
i pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Irena Markowska
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 14.40.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodnicząca Komisji
Irena Markowska

