Protokół nr 33.17
z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 11 września 2017 roku w godzinach 1200 – 1345
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Wojciech Kwiatkowski.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 15
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Tomasz Kłoczko, Tomasz Przekop, Jan
Stradczuk i Andrzej Surynt.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
Inspektor ds. inżynierii ruchu i oświetlenia ulicznego - Jacek Tekliński.

•
•
•

Pkt 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski po stwierdzeniu quorum pozwalającego
na podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 12.00 otworzył posiedzenie Komisji
witając członków Komisji oraz gości.
Następnie Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zapytał o uwagi do
przekazanego wcześniej porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i w obecności 11 radnych; jednomyślnie, poprzez
aklamację przyjęli porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawy różne i wolne wnioski.
3. Wizyta Komisji na wybranych inwestycjach miejskich.
Pkt 2. Sprawy różne i wolne wnioski.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zwrócił się z pytaniem – jaki był
ustalony termin wykonania ulicy Suwalskiej? Ile razy ten termin był przesuwany?
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – termin wykonania inwestycji był
planowany na koniec czerwca br. i przesuwany był raz aneksem na 20 września.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił się, aby wykonawca robót na ulicy Suwalskiej
uporządkował sprawy komunikacyjne. Tam jest okropny bałagan, brak w ogóle jakiejkolwiek
organizacji ruchu.
Jakie są przewidywane odsetki za przekroczenie terminu wykonania prac?
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – odsetki za niedotrzymanie terminu
wykonania prac są zapisane w umowie, jest to 0,01 %. Jeśli chodzi o uporządkowanie ruchu,
są postawione tzw. pachołki. Trochę to potrwa.
Radny Tomasz Dawidowski powiedział, że proponuje zobaczyć chodniki na os. Zatorze –
ulice: Zielona, Poprzeczna. Tam wykonywana była sieć energetyczna, oświetlenie i chodniki
tylko po jednej stronie ulicy.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – ze strony miasta było robione
oświetlenie, resztę prac wykonywał Zakład Energetyczny.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – co z przetargiem na wykonanie
wieży widokowej w parku miejskim przy ul. Pięknej?
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – odbył się przetarg, ale został
unieważniony z powodu niewłaściwie wniesionego wadium. Było również za mało pieniędzy
zapisanych w budżecie miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – warto jeszcze raz wrócić do tego
tematu, gdyż na wykonanie tej wieży są przeznaczone duże środki finansowe a jej obecnie
planowany wygląd, to zdaniem radnego „kicz”. Wieża widokowa powinna być wyższa.
Radny Krzysztof Wiloch – na kiedy jest planowane ukończenie prac w parku przy ul.
Pięknej?
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – ukończenie I etapu prac na wrzesień
ale pewnie zostaną przesunięte ze względu na warunki atmosferyczne. Do posadzenia została
zieleń. Reszta prac w II etapie.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, ze proponuje dołożenie do przeglądu inwestycji
również parku przy ul. Pięknej.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zwrócił uwagę, że na ul.
Zamkowa trzeba dowieźć ziemię i można wykorzystać tą już gdzieś zeskładowaną. Należy
dopilnować, by wszystka ziemia z wykopów z inwestycji, które są prowadzone w mieście
była odpowiednio zeskładowana a następnie wykorzystywana, tam gdzie jest to potrzebne.
Radny dodał, że chciałby otrzymać takie zestawienie, gdzie jest wywożona ziemia z tych
wykopów inwestycyjnych.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender wyjaśniła, że pozyskana ziemia jest
wywożona we wskazane miejsca ustalanie przez Wydział Mienia Komunalnego.
Na osiedlu Grunwaldzkim jest potrzebna ziemia dobrej jakości.
Pkt 3. Wizyta Komisji na wybranych inwestycjach miejskich.
Wybrano następujące inwestycje:
- rewitalizowane podwórka: przy ul. Mickiewicza 27 i ul Świackiego Sępa,
- przebudowa ulicy Suwalskiej,
- ulica Kolonia,
- budynek socjalny przy ul. Łukasiewicza,
- tereny zielone - parki: przy ul. Miłosza i Juliana Tuwima.
W trakcie objazdu mogą pojawić się jeszcze dodatkowe propozycje.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że wnioski radnych
i podsumowanie dotyczące wybranych inwestycji zostanie omówione na następnym
posiedzeniu Komisji.
Członkowie Komisji udali się na objazd wybranych inwestycji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 13.45.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
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