Protokół nr 33.17
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 28 sierpnia 2017 roku w godzinach 1100– 1325
Obrady Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk, natomiast prowadził
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 13
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12.
W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Andrzej Koc.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu - Barbara Dąbrowska,
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
• Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
• Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami – Tomasz Szymański,
• Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
• Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
• Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
• Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba.
•
•
•
•
•

Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 11.00 otworzył posiedzenie Komisji witając
członków Komisji oraz gości.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch następnie zapytał o uwagi do przekazanego
wcześniej porządku posiedzenia, jednocześnie informując, że proponuje uzupełnienie
porządku obrad o informację nt. sytuacji finansowej oraz działalności spółek komunalnych za
rok 2016. Byłby to pkt 6 a sprawy różne i wolne wnioski – pkt 7.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednogłośnie, 11 głosami „za” przyjęli zmieniony
porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Raport z konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 20162023.
4. Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich.
5. 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 udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa WarmińskoMazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku,
5) w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Ełku,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody 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 rekreacyjnowypoczynkowe,
8) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących
dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na
wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie
oraz ich zatwierdzania,
9) w sprawie Konkursu pn. „Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę
dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”,
10) w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior
+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020,
11) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 29 sierpnia 2017 r.
i dotyczących prac Komisji.
6. Informacja nt. sytuacji finansowej oraz działalności spółek komunalnych za rok 2016.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch zwrócił się o zgłaszanie uwag do
protokółu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 32.17 z dnia 26 czerwca 2017 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Pkt.3. Raport z konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata
2016-2023.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko powiedziała, że konsultacje
społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 zostały uruchomione
zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 814.2016 z dn. 17 października 2016 roku na
podstawie § 2 pkt. 2 lit. a Uchwały nr XXXVI.350.2013 Rady Miasta Ełku z 29.10.2013 r. w
sprawie określania trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
miasta Ełku. Konsultacje prowadzone w maju 2017 r. metodą Planning For Real zostały
natomiast uregulowane zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku nr 1004.2017 z dnia 27 lutego
2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych
aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023.
Celem konsultacji społecznych było zebranie uwag, wniosków, opinii i rekomendacji do
aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023.
Istotne znaczenie miało jednak również gromadzenie wszelkich uwag dotyczących jakości
życia w ełckim Śródmieściu, sformułowanie problemów istotnych z punktu widzenia
mieszkańców, a także podkreślenie potencjałów, którymi odznaczają się mieszkańcy ełckiego
Śródmieścia. Uczestnicy mieli możliwość podzielenia się z ekspertami pomysłami na
rozwiązanie ich problemów, z którymi spotykają się na co dzień. Podczas dyskusji uczestnicy
proponowali ciekawe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności oraz przedstawili propozycji
nowych inwestycji i remontów śródmiejskiej infrastruktury. Konsultacje w ramach
realizowanego projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk –wzór na rewitalizację”trwały od 3
listopada 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku. Mogli w nich wziąć udział mieszkańcy
obszaru Śródmieścia wyznaczonego do rewitalizacji, a także instytucje publiczne, organizacje
pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty działające w obszarze Śródmieścia.
Konsultacje społeczne prowadzone były przez zespół merytoryczny ds. konsultacji
społecznych, w skład którego weszły cztery osoby, z których każda pełniła inną funkcję:
1.ekspert ds. partycypacji społecznej,

2.animator społeczny,
3.streetworker (pedagog ulicy),
4.facylitator.
Ponadto, w przypadku metody Planning For Real zespołowi temu towarzyszył ekspert ds.
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ełku. Każdy z członków zespołu po zakończonych konsultacjach
społecznych opracował sprawozdanie w odniesieniu do istotnych aspektów z zakresu:
partycypacji społecznej, animacji społecznej, pracy w środowisku otwartym oraz facylitacji.
Ponadto z każdego spotkania konsultacyjnego sporządzony został materiał dźwiękowy oraz
profesjonalna dokumentacja fotograficzna. Dążąc do jak największego zaangażowania
mieszkańców Ełku w proces konsultacji oraz do włączenia ich w proces decydowania
o przyszłości Śródmieścia, przeprowadzono zakrojoną na szeroką skalę akcję informacyjnopromocyjną konsultacji społecznych.
Raport z konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 20162023 jest umieszczony na stronie miasta w Biuletynie Informacji Publicznych.
Pkt. 4. Informacja nt. realizacji inwestycji miejskich.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender poinformowała, że przekazana została
informacja dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w ramach budżetu miasta –
informacja w załączeniu do protokółu.
Wywiązała się dyskusja.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański zwrócił uwagę, że jest coraz trudniej o
wykonawców inwestycji. Ewentualne firmy, które mogłoby staną do przetargów maja już
komplet zamówień do końca roku. Na rynku brakuje wykonawców i „rąk do pracy”.
Przykładem tego jest ostatni nie rozstrzygnięty przetarg na wykonanie podwórek.
Radny Wojciech Kwiatkowski – temat stanowisk parkingowych przy ul. prof. Szafera,
czy coś się dzieje w tym temacie?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – wcześniej misi być
zrobiony projekt. Temat przejdzie pewnie na rok przyszły.
Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę, że w miarę możliwości, tam gdzie są już
gotowe projekty przetargi na wykonawstwo robić dużo wcześniej. Zgodnie z zapisami w
wieloletniej prognozie finansowej, która zawiera wykaz inwestycji wieloletnich można
odpowiednio wcześniej pozyskiwać wykonawców.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – jakie są plany realizacji zagospodarowania podwórek
miejskich? W ramach środków ZIT ma być ich 11 podzielonych na 3 przetargi. Może należy
rozważyć możliwość połączenia w jeden duży przetarg.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – na każde podwórko jest oddzielna
umowa. Będziemy starali się wcześniej ogłaszać przetarg.
Radny Michał Tyszkiewicz – termin przystąpienia do przebudowy ulicy Wojska
Polskiego?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – wcześniej musi zostać wykonany raport
oddziaływania na środowisko i ocena hydrologiczna drzew. Czekamy na te opracowania.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – raport musi być również poddany
konsultacjom społecznym. Potrzebna jest decyzja środowiskowa zatem termin został
przesunięty. Jeśli chodzi o wycinkę drzew, mam wariant z mniejszą ich wycinką.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – w listopadzie br planowany
jest konkurs, umowa o finansowanie ze środków zewnętrznych maj/czerwiec 2018 roku.
Realizacja zatem ulega przesunięciu na październik/listopad 2018 rok ze względu na
procedury.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch – przewidywany termin realizacji
inwestycji na cyplu przy ul. Pięknej?
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – realizacja parku w tym rejonie jest
podzielona na etapy. Pierwszy etap planowany w realizacji we wrześniu. Jeśli chodzi o wieżę

widokową – przeliczany kosztorys inwestorski jest na ok. 1 mln zł. Drugi przetarg na
wykonanie ogłoszony będzie niebawem z terminem zakończenia do maja 2018 roku.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę na sypiące się elementy elewacji i balkonów
budynku przy ul. Dąbrowskiego.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – balkony zostały wykonane zgodnie
z projektem, ale wypełniający element betonowy zaczął się sypać. Wykonawca ze
wskazanych balkonów pousuwał to zagrożenie. Kontynuacja prac ma być we wrześniu.
Istotne jest, by zdjąć te wszystkie elementy betonowe. Nie jest to wina firmy, która
wykonywała prace, ale samego projektu.
Radny Nikodem Kemicer – należałoby przeprowadzić audyt całego budynku. Prośba,
zatem by jakiś inspektor budowlany to zrobił.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – jeśli chodzi o balkony wszystkie
usterki i wady są spisane. Natomiast przeglądy techniczne robi zgodnie z przepisami
„Administrator” co roku.
Komisja zapoznała się z informacją.
Pkt. 5. 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. Zwiększa się dochody bieżące w 2017 roku o kwotę 93 134 zł (wpływy z różnych
dochodów w oświacie – 86 650 zł - dział 801 rozdział 80104, 80195, wpływy z usług
– usuwanie azbestu – 4 215 zł – dział 900 rozdział 90095, środki z UE na projekt „Teraz czas
na zmiany” – 2 269 zł – dział 853 rozdział 85395);
2. Zmniejsza się dochody majątkowe w 2018 r. o kwotę 1 500 000 zł – dofinansowanie
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycję „Hala sportowa przy ZSS”; natomiast
zwiększa się do dochody majątkowe w 2019 r. o kwotę 1 500 000 zł w związku z tą
inwestycją.
3. Zwiększa się wydatki budżetowe 2017 roku o kwotę 727 134 zł, w tym:
- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 612 134 zł (zwiększenia dotyczą: wydatków
bieżących na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 445 650 zł – dział
801 i 854, dotacji dla organizacji pozarządowych – dotacje na zadania miasta w zakresu
kultury i dziedzictwa narodowego - 40 000 zł – dział 921 rozdział 92195 oraz kulturę fizyczną
– 55 000 zł – dział 926 rozdział 92695, zakupu usług – szczepienie przeciwko grypie
– 65 000 zł – dział 851 rozdział 85149, usuwanie azbestu z budynków w tym VAT – 4 215 zł
– dział 900 rozdział 90095 i dział 758 rozdział 75814, realizacje projektu „Teraz czas na
zmiany” – 2 669 zł – dział 853 rozdział 85395, natomiast zmniejszenie o kwotę 400 zł
wydatków w Urzędzie Miasta – dział 750 rozdział 75023, związane jest z przeniesieniem
wydatków na realizacje projektu „Teraz czas na zmiany”);
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 115 000 zł – dział 801 (zwiększenie na zakupy
inwestycyjne w SP 4 o kwotę 35 000 zł – dział 801 rozdział 80148, na budowę oświetlenia
ul. Gizewiusza 60 000 zł – dział 900 rozdział 90015 i ul. Słowackiego – 30 000 zł – dział 900
rozdział 90015, zmniejsza się natomiast wydatki wydatków inwestycyjnych w SP 9 o kwotę
10 000 zł).
4. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2018 r. o kwotę 380 000 zł (zwiększenia na
inwestycje: „Budowa ulicy św. M. M. Kolbego i św. Franciszka” – 400 000 zł, „Projekt
budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater” – 250 000 zł, „Budowa
ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja) – 350 000 zł, zmniejszenie na inwestycję
„Hala sportowa przy ZSS” – 620 000 zł).
5. Zwiększa się wydatki inwestycyjne w 2019 r. o kwotę 1 563 000 zł („Hala sportowa przy
ZSS”).
6. W związku z powyższymi zmianami zwiększa się deficyt budżetu 2017 o kwotę 634 000 zł
w 2017 roku. W 2018 roku zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 1 880 000 zł, w 2019 r.

zwiększa się o kwotę 63 000 zł. Zwiększenia zostaną pokryte wolnym środkami z lat
ubiegłych.
II. W załączniku nr 2 zmiany w roku 2017 - 2019 dotyczą:
1. Wprowadzenie nowych przedsięwzięć:
„Budowa ulicy św. M. M. Kolbego i św. Franciszka” (2017-2018),
„Projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater” (2017-2018),
„Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja) (2017-2018);
2. Zmian w realizacji przedsięwzięć: „Hala sportowa przy ZSS” (2016-2019), „Teraz czas na
zmiany” (2017-2018), „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” (2017-2018) zmiana klasyfikacji budżetowej.
O godz. 11.53 na posiedzenie Komisji doszedł spóźniony radny Tomasz Dawidowski.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok:
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki
Społecznej:
Zwiększenie planu wydatków w dziale 851, rozdział 85195 § 4300 z przeznaczeniem na
realizację szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Ełku urodzonych do dnia 31 grudnia
1951 roku w wysokości 65 000 zł. Środki pozwolą na zaszczepienie ok. 1800 osób.
Na podstawie zgłaszalności na szczepienia z lat ubiegłych można wnioskować, że
zabezpieczy to w pełni potrzeby w tym zakresie.
II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Strategii i Rozwoju:
1. Projekt: „Teraz czas na zmiany” – dział 853 rozdział 85395
Zmiany dotyczą planu finansowego projektu „Teraz czas na zmiany”, nr LT-PL-1R-015
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg V-A LitwaPolska 2014-2020, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 1S-52 z dnia
23.02.2017 r.
Zwiększenie planu związane jest ze wzrostem kursu euro. Przesunięcia między paragrafami
w planie finansowym projektu spowodowane są zatrudnieniem na umowę zlecenie
3 streetworkerów. Zwiększają się w związku z tym wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń.
2. Projekt: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” – dział 852 rozdział 85219
Zmiany klasyfikacji zadania (z dział 853 rozdział 85395), działu i rozdziału dotyczących
wydatków inwestycyjnych projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”
(217-218) polegającego na rozbudowie budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku, w celu ujednolicenia klasyfikacji z działaniami miękkimi w ramach tego samego
działania. Dodanie § 4437 oraz § 4439 dotyczącego ubezpieczenia wyjazdów uczestników
oraz zapewnienie środków na te ubezpieczenie jednocześnie pomniejszając § 4307 oraz
§ 4309. Przesunięcia nie spowodują zmian wysokości kosztów ani dochodów.
Inwestycja współfinansowana jest z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska
Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją
Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu
do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.
III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Mienia Komunalnego:
1. W przyjętym przez Radę Miasta Ełku „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2017 roku” określono, że w celu realizacji tego
programu Urząd Miasta prowadzić będzie działania mające na celu podniesienie świadomości
mieszkańców w zakresie kształtowania postaw i zachowań w stosunku do zwierząt oraz
ciążących obowiązkach na właścicielach i opiekunach zwierząt. Działania te realizowane
będą w formie organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej konkursów, akcji,
prelekcji dla dzieci i młodzieży.
W związku z powyższym w celu sfinansowania przedmiotowych działań oraz zakupu nagród
dla uczestników konkursów wnosi się o dokonanie przeniesienia planowanych wydatków

budżetowych z działy 900 rozdział 90013 § 4210 w wysokości 4 000 zł do działu 854 rozdział
85407 na § 4210 – 2 000 zł i § 4300 2 000 zł.
2. W związku z przystąpieniem Gminy Miasto Ełk do przedsięwzięcia pn. „Demontaż,
transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz zgodnie z § 2 ust. 3 zawartego
Porozumienia, Wydział Mienia Komunalnego wnioskuje o pokrycie 50% kosztów
kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów niekwalifikowanych – administracyjnych
z wpłat wnioskodawców. W związku z tym zwiększa się plan dochodów budżetowych
o kwotę 4 215 zł (dział 900 rozdział 90095 § 0830) oraz wydatków budżetowych o kwotę
4 215 zł (dział 900 rozdział 90095 § 2900 o kwotę 3 902 zł i dział 758 rozdział 75814 § 4530
o kwotę 313 zł).
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
1. „Zagospodarowanie terenów usytuowanych na zapleczu budynków PEC przy
ul. Kochanowskiego” dział 600, rozdział 60017, § 6050
Wprowadzenie do budżetu miasta na 2017 rok nowego zadania inwestycyjnego
i przeznaczenie na ten cel kwoty 45 000 PLN. W ramach środków wykonana zostanie
dokumentacja techniczna zagospodarowania terenów usytuowanych na zapleczu budynków
PEC przy ul. Kochanowskiego wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem.
2. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów
zieleni w mieście Ełk – Park Miłosza II etap” dział 900, rozdział 90004, § 6050
Wprowadzenie do budżetu miasta na 2017 rok nowego zadania inwestycyjnego
i przeznaczenie na ten cel kwoty 400 000 PLN. Środki wykorzystane będą na realizację II
etapu Parku przy ul. Miłosza tj. wykonanie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej,
wyposażenie parku w elementy małej architektury i rzeźby, montaż osprzętu oświetlenia
zewnętrznego oraz monitoringu wizyjnego.
3. „Budowa ulicy św. M.M. Kolbego” dział 600, rozdział 60016, § 6050
Zmiana nazwy zadania z „Budowa ul. św. M.M. Kolbego” na „Budowa ul. św. M.M.
Kolbego i ul. św. Franciszka” z przeniesieniem zadania do planu inwestycji wieloletnich z
wprowadzeniem na 2018 rok środków w wysokości 400 000 PLN. Ogólna wartość
inwestycji na lata 2017-2018 wyniesie 709 727 PLN :
4. „Projekt budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater” dział
600, rozdział 60016 § 6050
Wprowadzenie do budżetu miasta na lata 2017-2018 nowego zadania polegającego na
opracowaniu projektu budowy połączenia drogowego od ul. Kościuszki do ul. Emilii Plater
i przeznaczenie na ten cel kwoty 300 000 PLN z podziałem na 2017 r.
50 000 PLN i na 2018 r. 250 000 PLN.
5. „Budowa ul. 07KDW osiedle Tuwima (projekt + realizacja)
dział 600, rozdział 60017 § 6050
Przeniesienie zadania do planu inwestycji wieloletnich i wprowadzenie środków w roku
2018 w wysokości 350 000 PLN. Ogólne wydatki na lata 2017-2018 wynoszą
600 000 PLN. Po uzyskaniu dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego w
celu ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację robót niezbędne jest
zwiększenie wydatków na zadaniu.
6. „Projekt ścieżki rowerowej w ul. Baranki i ul. Kolbego na os. Jeziorna” dział 630,
rozdział 63095 § 6050
Wprowadzenie do budżetu miasta na 2017 rok nowego zadania i przeznaczenie na ten cel
kwoty 85 000 PLN. W ramach zadania opracowany zostanie projekt ścieżki rowerowej w
ul. Baranki i ul. św. M.M. Kolbego
7. „Projekt zagospodarowania terenu przy ujściu rzeki Ełk” dział 926, rozdział 92695
§ 6050
Wprowadzenie do budżetu miasta na 2017 rok nowego zadania i przeznaczenie na ten cel
kwoty 50 000 PLN. W ramach zadania opracowany zostanie projekt zagospodarowania
terenu przy ujściu rzeki Ełk
8. „Projekt budowy separatora przy ul. Kilińskiego” dział 900, rozdział 90001 § 6050

Zmiana nazwy zadania z „Projekt budowy separatora przy ul. Kilińskiego”
na „Budowa separatora przy ul. Kilińskiego (projekt i realizacja)” i zwiększenie
wydatków ze środków własnych w roku 2017 o kwotę 313 000 PLN z przeznaczeniem na
wykonanie separatora w rejonie Parku Kopernika w związku z planowanym rozpoczęciem
budowy kładki oraz dojść i przejazdów rowerowych przy ul. Parkowej i Kilińskiego.
9. „Hala sportowa przy ZSS” dział 926, rozdział 92695, § 6050
Inwestycja przewidziana do realizacji w cyklu trzyletnim z dofinansowaniem ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Po otrzymaniu informacji o wysokości
dofinansowania w poszczególnych latach dostosowanie w budżecie wydatków
i dochodów. Po wprowadzeniu zmian koszt inwestycji na lata 2016-2019 wynosi 8 598
340 PLN,
w tym: środki własne 5 098 340 PLN, dofinansowanie 3 500 000 PLN:
2016 rok
25 340 PLN - środki własne
2017 rok
830 000 PLN - środki własne 530 000 PLN / dofinansowanie 300 000 PLN
2018 rok
6 180 000 PLN - środki własne 4 480 000 PLN / dofinansowanie 1 700 000 PLN
2019 rok
1 563 000 PLN - środki własne 63 000 PLN / dofinansowanie 1 500 000 PLN
10. „Budowa oświetlenia ulicy Gizewiusza - garaże” dział 900, rozdział 90015, § 6050
Wprowadzenie do budżetu miasta na 2017 rok nowego zadania inwestycyjnego
i przeznaczenie na ten cel kwoty 60 000 PLN. W ramach środków wykonane zostanie
oświetlenie drogi przy garażach i domach jednorodzinnych.
11. „Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego - pasaż” dział 900, rozdział 90015, § 6050
Wprowadzenie do budżetu miasta na 2017 rok nowego zadania inwestycyjnego
i przeznaczenie na ten cel kwoty 30 000 PLN. Środki wykorzystane będą na budowę
oświetlenia na pasażu przy ul. Słowackiego.
Brakującą kwotę w latach 2018-2019 proponuje się pokryć z wolnych środków.
V) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Edukacji:
1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ełku w rozdziale 80101 przenosi się
pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 35.332,00 zł. Zwiększenie planu na wydatki
nie zaliczane do wynagrodzeń spowodowane jest koniecznością wypłaty odprawy
pośmiertnej należnej rodzinie zmarłej Pani Wicedyrektor. Zmniejszenie planu wydatków
w paragrafie wynagrodzenia osobowe, tj. przeniesienie na zabezpieczenie wypłaty
odprawy.
2. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych w Ełku przenosi się pomiędzy
rozdziałami i paragrafami wydatkowymi kwotę 1.900,00 zł w celu zabezpieczenia środków
na wypłatę dla Animatora Sportu za prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży na boisku
Orlik.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Ełku w rozdziale 80101 przenosi się
pomiędzy paragrafami wydatkowy kwotę 10.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków na
zakup usług remontowych, zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych. Przeniesienie
pomiędzy paragrafami pozwoli na prawidłowe zakwalifikowanie wydatku dotyczącego
remontu a nie inwestycji.
4. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Bajka w rozdziale 80195 zwiększa się plan
dochodów i wydatków o kwotę 4.650,00 zł. Zwiększenie planu spowodowane jest
współorganizacją projektu pn. „Poetyckie podróże przedszkolaków” współfinansowanego
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura
2016-2018. W projekcie weźmie udział 50 wychowanków z Miejskiego Przedszkola
Bajka.
5. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Słoneczna Ósemka w rozdziale 80104
zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 240.000,00 zł. Zwiększenie wydatków

w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń spowodowane jest
utworzeniem 4 nowych grup przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 9,
zatrudnieniem 15 osób tj. 8 nauczycieli i 7 osób obsługi. Zwiększenie wydatków na zakup
materiałów i wyposażenia również związane jest z funkcjonowaniem nowo utworzonych
grup.
6. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Ełku zwiększa się plan wydatków ogółem
o kwotę 144.000,00
zł. Zwiększenie wydatków ogółem spowodowane jest
przekształceniem z dniem 1 września 2017 roku Gimnazjum nr 2 w Ełku w Szkołę
Podstawową nr 1 w Ełku. W Szkole Podstawowej będą funkcjonowały oddziały
przedszkolne, świetlica, stołówka, będzie prowadzone kształcenie specjalne dla uczniów
posiadających orzeczenia PPP. W związku z nowymi zadaniami szkoły będzie
zatrudnionych dodatkowo 10 osób, w tym: w zerówce 1 nauczyciel i 1 pomoc nauczyciela;
w szkole podstawowej 4 nauczycieli; w świetlicy 2 wychowawców; w stołówce 2 osoby
do wydawania posiłków. Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80110 jest przesunięciem
wydatków na nowe rozdziały i powoduje częściowe zabezpieczenie zwiększenia
wydatków w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe.
7. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 80104 i 80149 o kwotę ogółem
82.000,00 zł (w każdym rozdziale po 42.000,00 zł), zwiększenie wydatków dotyczy dotacji
udzielanej dla przedszkoli niepublicznych. W przedszkolach systematycznie wzrasta liczba
uczniów, na które przekazywana jest dotacja z budżetu miasta. Zaplanowane kwoty nie są
wystarczające aby pokryć zapotrzebowanie przedszkoli składane w formie miesięcznych
wniosków. Zwiększenie dochodów w rozdziale 80104 o kwotę 82.000,00 zł z tytułu
wpływów z różnych dochodów, są to wpłaty gmin z tytułu zwrotu kosztów dotacji
udzielanej na dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Miasta Ełku. Zwiększone dochody
pokryją zwiększone wydatki dla przedszkoli niepublicznych z tytułu udzielanej dotacji.
Zwiększenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 384.000,00 zł proponuje się
pokryć z wolnych środków.
8. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi
finansowanych w 2017 roku:
W rozdziale 80101 – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku – zwiększa się plan dochodów
i wydatków o kwotę 3.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków spowodowane
jest otrzymaniem środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji Programu
Super Koderzy z Fundacji Orange.
W rozdziale 80101 – Zespół Szkół Sportowych w Ełku – zwiększa się plan dochodów
i wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków spowodowane
jest otrzymaniem środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej
darowizny na cele edukacyjne z Fundacji Orange. Zwiększenie dochodów z różnych
wpływów z tytułu przygotowywania obiadów przeznaczone będzie na zakup drobnego
sprzętu kuchennego.
9. W załączniku nr 7 do uchwały – Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy
o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, w punkcie 1 Szkoły
Podstawowe, dodaje się zapis: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku z kwotą dochodów
i wydatków 74.500,00 zł. W załączeniu plan finansowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Ełku.
VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi:
Zwiększenie wydatków o kwotę 95 000 zł na otwarte konkursy ofert, w których nabór trwa
i w których jest zwiększone zapotrzebowanie na realizację zadań samorządu miasta Ełku tj.:
1) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Dział: 921, Rozdział: 92195, Paragraf: 2360)
– zwiększenie o kwotę 40 000 zł,
2) Kultura fizyczna i sport (Dział: 926, Rozdział: 92695, Paragraf: 2360) – zwiększenie
o kwotę 55 000 zł.
Wydatki zostaną sfinansowane wolnymi środkami.
VII) w zakresie pozostałych zmian:

1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 634 000 zł, zwiększają się przychody z tytułu
wolnych środków o kwotę 634 000 zł.
2. W związku z uchyleniem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 20172018 w pkt 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok dokonuje się
zmiany zapisu i określa się limit zaciąganych zobowiązań w 2017 w wysokości 21 500 000 zł.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel dodał, że jest jeszcze autopoprawka dotycząca
wprowadzenia do budżetu miasta na 2017 rok nowego zadania inwestycyjnego pn.
„Zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej 31/29”, przeniesienie do planu inwestycji
wieloletnich zadania pn. „Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej
na os. Bogdanowicza”, zwiększenie wydatków ze środków własnych na zadaniu pn.
„Przebudowa ulicy Suwalskiej”– szczegóły w autopoprawce stanowiącej załącznik do
protokółu.
Wywiązała się dyskusja.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski – zwiększenie wydatków ze środków
własnych o kwotę 155 tys zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Suwalskiej” - czy nie można
było przewidzieć takiej potrzeby wcześniej?
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – na etapie projektowania wydano
takie a nie inne warunki. Zmieniają się technologie, jest propozycja by polepszyć masę
asfaltową i zdecydowaliśmy się to wykorzystać.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – wykonanie jest już po terminie,
może należy negocjować prace dodatkowe na koszt wykonawcy?
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – na wszystkie zmiany terminów
wynikające z przyczyn obiektywnych są aneksowane umowy. Jeśli pojawiają si dodatkowe
roboty to nie można tego nie sfinansować i nie przesunąć terminu.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2017-2027 wraz z autopoprawką.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2017
rok z autopoprawką.
3) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych w latach 2017-2018.
W związku z uchyleniem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 20172018 w pkt 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2017 rok dokonuje się
zmiany zapisu i określa się limit zaciąganych zobowiązań w 2017 w wysokości 21 500 000 zł.
Sama treść uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018 nie ulega
zmianie.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za”- jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2017-2018.
4) Z-ca Prezydent Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań
związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Brukseli w 2017 roku.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwrócił się o wsparcie
finansowe przeznaczone na funkcjonowanie biura w Brukseli w kwocie 10.270 zł w 2017 roku.
Środki te są zabezpieczone w budżecie miasta Ełku na 2017 rok. Miasto Ełk wspiera działania
biura od 2008 roku.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku.
5-7) Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił następujące
projekty uchwał związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zmiany związane są
między innymi wprowadzeniem dwóch deklaracji w projekcie uchwały w sprawie określenia
wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:
- o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości
niezamieszkałych, w której wprowadza się kolumnę z ilością opróżnień w miesiącu,
- o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych (bez
zmian).
Pozostałe zmiany zawarte w projektach uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Ełku,
- zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody 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, szczegółowo
opisane zostały w uzasadnieniu – w załączeniu do protokółu.
Wywiązała się dyskusja.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch przypominał dyskusję i wniosek, który
zgłosił na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego, że miasto
powinno zrezygnować z pobierania dodatkowych opłat śmieciowych za odpady powstające na
nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych. W tym z działek na RODOS, gdzie znajduje
się około 600 ogrodów działkowych.
Właściciele nieruchomości mieszanych, czyli domu z ogrodem płacą jedną opłatę śmieciową,
natomiast właściciele ogrodów działkowych muszą uiszczać opłatę dodatkową.
W związku z tym, że taka opłata za rok 2017 została już poniesiona wnioskuje, by
wprowadzić zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi z
nieruchomości niezamieszkałych o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym – począwszy od
2018 r.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – 45 tys osób z miasta złożyło deklaracje i płaci za śmieci.
Nic się tutaj nie zmieniło, czy zatem przewiduje się działania, by ten system poprawić
i uszczelnić?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – nasze działania w tym kierunku cały czas są
prowadzone. Rozważamy wprowadzenia opłaty w stosunku do wskaźnika zużycia wody.
Musimy wypracować taki model, który będzie dla nas użyteczny. System pobierania opłaty za
nieczystości musi się nam bilansować. Jeśli chcielibyśmy prowadzać jakieś ulgi dla pewnej
grupy mieszkańców, musimy mieć świadomość, że reszta mieszkańców za to zapłaci.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch zaproponował w tej chwili skupienie się
na projektów uchwał, gdyż wniosek, który zgłosił dotyczy roku 2018.
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch
poddał pod głosowanie omawiane projekty uchwał.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania projektów uchwał, w głosowaniu wzięło
udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”

i 2 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch powiedział, że ma pewne wątpliwości co
do zapisów § 5 ust. 3 pkt 5 w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku. Co ma np. zrobić mały kiosk, gdzie
tych odpadów jest bardzo miało? Może ten zapis zmodyfikować do nie „rzadziej niż raz w
miesiącu”?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk powiedział, że wszystkie
zmiany były wcześniej uzgadniane z SANEPID, wynika to z ustawy. Kolejna zmiana
spowoduje ponownie konieczność uzgodnienia. Ponadto częstotliwość wywozu śmieci wynika
ze złożonej deklaracji.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch powiedział, że wobec tych wyjaśnień
wycofuje swój wniosek.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
i 2 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ełku.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch powiedział, że ma wątpliwości do § 3 ust.
1 i 2. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody 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.
Ustawa określa w jaki sposób ustala się stawkę.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk powiedział, że ta pozycja
uległa zmianie. Zadeklarowana opłata jest raz w miesiącu.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
i 4 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie wyboru metody 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.
8) Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski omówił projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na
wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu
i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
W projekcie uchwały zaktualizowano wykaz jednostek oświatowych, w tym w związku z
reformą ustroju szkolnego. Gimnazjum nr 2 w Ełku zostaje przekształcone w Szkołę
Podstawową nr 1 w Ełku. W związku z powyższym w wykazie jednostek Gimnazjum nr 2
zostaje wykreślone, dodaje się Szkołę Podstawową nr 1 - szczegóły w uzasadnieniu do projektu
uchwały.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym
rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i

wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
9) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie Konkursu pn.
„Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej
z miastem Ełk” - zmiany dotyczą wyłącznie procedury przeprowadzania konkursu, z punktu
widzenia wnioskodawców nic nie ulegnie zmianie. Protokół z posiedzenia Kapituły, przy tej
zmianie byłby podpisywany wyłącznie przez Przewodniczącego Kapituły.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie Konkursu pn. „Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za
wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk”.
10) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu „Utworzenie i/lub wyposażenie Klubu „Senior +” w ramach Programu
Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 - projekt będzie realizowany przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku. Wartość projektu wynosi 150.000 zł, z czego
dofinansowanie stanowi 120.000 zł, a wkład własny 30.000 zł. Wymagany wkład własny
stanowić będą środki w ramach budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Utworzenie i/lub
wyposażenie Klubu „Senior +” w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 20152020.
Pkt .6. Informacja nt. sytuacji finansowej oraz działalności spółek komunalnych za rok
2016.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że Komisja otrzymała informację
nt. sytuacji finansowej oraz działalności spółek komunalnych za rok 2016 – w załączeniu do
protokółu.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagę na wzrost zobowiązań PEC w Ełku o 20%.
Jakie inwestycje były tutaj realizowane?
Wyjaśnień udzielił Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk –
w większości prace modernizacyjne. Niedługo zostanie rozstrzygnięty przetarg na montaż
kotłowni na biomasę.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch – prośba, by w tej informacji znalazły się
również dane o przeciętnych wynagrodzenia każdej ze spółek za poprzedni rok kalendarzowy.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Odolecki taka informacja jest przedkładana przy
projekcie budżetu na kolejny rok. Prośba jednak, by była ona wcześniej – przynajmniej
w październiku.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział., że przekaże te uwagi osobie, która
sporządzała tą informację - Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Michałowi
Kocińskiemu.
Członkowie Komisji zapoznali się z przedłożoną informacją.
Pkt .7. Sprawy różne i wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch ponowił wniosek, by Komisja zwróciła
się do Prezydenta Miasta o podjęcie prac legislacyjnych, by wyłączyć nieruchomości
niezamieszkałe przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z pobierania opłaty za
odpady komunalne.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – należałoby wcześniej sprawdzić
ilu byłoby właścicieli tych potencjalnych działek rekreacyjno-wypoczynkowych w całym
mieście, które rzeczywiście nie produkują śmieci. Radny powiedział, że ze swojej strony
uważa, że takich zwolnień nie powinno być.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Odolecki – jeśli zwolnimy z opłaty ogródki
działkowe, to pozostali mieszkańcy będą musieli za do dopłacić.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch – jakie są prognozy ilości wywożonych
odpadów w stosunku do roku 2016?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – z informacji
przekazanych przez Prezesa spółki tych śmieci będzie na pewno więcej.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – bezsprzecznie na nieruchomościach, takich jak
działki rekreacyjne śmieci są produkowane. Ten problem pojawił się tu i teraz. Za chwilę
przyjdą kolejne grupy mieszkańców po ulgi. Na pewno powinny być prowadzone prace nad
uszczelnieniem systemu. Najlepsze rozwiązanie, to by taka ewidencje prowadzili zarządcy,
którzy mają najlepsze rozeznanie, kto produkuje śmieci a kto nie. Stworzylibyśmy pewnego
rodzaju precedens, który jest nam niepotrzebny.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powiedział, że należałoby
wyegzekwować złożenie deklaracji od zarządcy ogrodów działkowych, który do tej pory tego
nie zrobił. Nie jest to w porządku w stosunku do innych, którzy płacą.
Radny Wojciech Kwiatkowski – główny problem to potrzeba zmiany i usprawnienia
systemu poboru opłaty. Nie należy natomiast wyróżniać żadnej z grup mieszkańców.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch zwrócił się o przegłosowanie
zgłoszonego wniosku:
„ Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta Ełku o podjęcie prac legislacyjnych, by wyłączyć
nieruchomości niezamieszkałe przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z pobierania
opłaty za odpady komunalne”.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 2 głosami „za” przy 6 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym się” wniosku nie przyjęli.
***
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch zapoznał zebranych z treścią pisma
Komendy Powiatowej Policji w Ełku, która zwróciła się o dofinansowanie w kwocie 10 tys zł
na zakup sztandaru. Czy jest taka prawna możliwość przekazania środków finansowych
z budżetu miasta na taki cel?
Radny Ireneusz Dzienisiewicz powiedział, że jeśli miałby to być zakupy profesjonalnego
sprzętu, wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji – to jak najbardziej. Ale tutaj jest to
ewidentna kolizja z ustawą o finansach publicznych.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powiedział, że pismo skierował do
Prezydenta Miasta o wyrażenie opinii i rozważenie ewentualnych możliwości w tej sprawie.
Komisja zapoznała się z ww pismem.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zwrócił się do Prezydenta Miasta
z prośbą, by rozważyć możliwości i znaleźć środki finansowe na wsparcie, którejś z gmin,
która najbardziej ucierpiała w wyniku ostatnich nawałnic.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13.25.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak
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