Protokół nr 37.17
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 18 grudnia 2017 roku w godzinach 1000– 1110
Obrady Komisji otworzył i przewodniczył Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na 13
członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11.
W związku z tym obrady Komisji i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Tomasz Dawidowski i Andrzej Koc.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
Prezydent Miasta – Tomasz Andrukiewicz,
Z-ca Prezydenta Miasta - Artur Urbański,
Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego – Daniel Kulig,
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury – Piotr Gałuszka,
Naczelnik Wydziału Edukacji – Małgorzata Pikus,
Pracownik Wydziału Mienia Komunalnego – Maria Ostrowska,
• Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 10.00 otworzył posiedzenie Komisji witając
członków Komisji oraz gości.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk następnie zapytał o uwagi do przekazanego
wcześniej porządku posiedzenia.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednogłośnie, poprzez aklamację przyjęli porządek
posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie wniosków zgłoszonych przez komisje branżowe i wydanie opinii dotyczącej
projektu budżetu na rok 2018.
4. 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) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego,
4) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na rok 2018,
5) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta
Ełku na lata 2018-2022,
6) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z ramach pomocy de minimis,
7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018–2027,
8) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ełku na rok 2018,
9) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 19 grudnia 2017 r.
i dotyczących prac Komisji.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 36.17 z dnia 27 listopada 2017 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Pkt.3. Opiniowanie wniosków zgłoszonych przez komisje branżowe i wydanie opinii
dotyczącej projektu budżetu na rok 2018.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk powiedział, że wpłynął wniosek Komisji Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej, przyjmujący stanowisko o potrzebie wzrostu wynagrodzeń
pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku
i popiera wniosek do budżetu miasta Ełku na rok 2018 skierowany do Prezydenta Miasta Ełku
podpisany przez grupę radnych – w załączeniu do protokółu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel powiedział, że w budżecie miasta Ełku na 2018 rok
zaplanowane zostały środki finansowe na regulacje wynagrodzeń na poziomie 10%.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rodziny,
Zdrowia i Polityki Społecznej.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
wniosek pozytywnie.
Pkt. 4. 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:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2017, w tym:
1. Zwiększa się dochody bieżące w 2017 roku o kwotę 69 101 zł (dotacja z budżetu państwa
na zadania bieżące z pomocy społecznej – dział 852 rozdział 85219 – 69 101 zł);
2. Zwiększa się wydatki bieżące w 2017 roku o kwotę 33 795 zł (zwiększenia: na oświatę
i wychowanie – dział 801 – 18 790 zł, pomoc społeczną – dział 852 rozdział 85219 – MOPS
w Ełku – 33 795 zł; zmniejszenia: na edukacyjna opiekę wychowawczą – dział 854 rozdział
85401 – świetlice szkolne – 790 zł, tworzenie i funkcjonowanie żłobków – dział 855 rozdział
85505 –18 000 zł).
3. Powyższe zmiany w zakresie dochodów i wydatków w roku 2017 powodują zmniejszenie
deficytu budżetu oraz wolnych środków o kwotę 35 306 zł.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta Ełku na 2017 rok (część opisowa zmian w budżecie miasta).
Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia Komunalnego:
Przeniesienie kwoty 15 000 zł z działu 900 rozdział 90002 do działu 854 rozdział 85407.
Zgodnie z ustawą utrzymania czystości i porządku w gminach, gminy są obowiązane do
prowadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty, kampanii informacyjno - edukacyjnej na temat
praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w ustawie oraz uchwałach
dotyczących gospodarowania odpadami. Kampania ta zgodnie z ustawą powinna zawierać
informacje dotyczące:
1. stawek opłat za gospodarowanie odpadami.
2. terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami
komunalnymi.
3. wzoru składanych deklaracji o wysokości opłaty.
4. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.
W celu realizacji ustawowego obowiązku Urząd Miasta prowadzi działania mające na celu
podniesienie świadomości mieszkańców w w/w zakresie. Działania te realizowane są przez
Centrum Edukacji Ekologicznej, głównie w formie prowadzenia strony internetowej
www.czystyelk.pl (jak również bieżące wprowadzanie zmian) oraz organizowania
konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży.

II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Polityki Społecznej:
W związku z otrzymaniem dotacji Nr FK 427/2017 z dnia 29 listopada 2017 r. Wojewody
Warmińsko Mazurskiego w rozdziale 85219 dokonuje się zmian:
- w § 4010 zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia
osobowe,
- w § 4110 zwiększono plan wydatków o kwotę 873 zł z przeznaczeniem na składki na
ubezpieczenie społeczne,
- w § 4120 zwiększono plan wydatków o kwotę 122 zł z przeznaczeniem na FP,
- w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup
materiałów i wyposażenia,
- w § 4700 zwiększono plan wydatków o kwotę 17 800 zł z przeznaczeniem na zakup usług
szkoleniowych z zakresu ochrony danych osobowych dla około 40 pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Wydział wnioskuje o przeniesienie tej kwoty do
wolnych środków.
W związku z powyższym kwota 35 306 zł nierozdysponowanej dotacji zwiększa wolne
środki, ponieważ obecny plan wydatków powiększony o kwotę 33 795 zł zabezpieczy
potrzeby i pozwoli na pełną i terminową realizację zadania.
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
„Budowa parkingu przy ul. Matejki - projekt” dział 600, rozdział 60016, § 6050
Zmniejszenie wydatków ze środków własnych w roku 2017 o kwotę 18 000 PLN.
W związku uzyskaniem w przetargu oferty przewyższającej szacunkową wartość
zamówienia realizację zadania przesunięto na 2018 rok.
„Teraz czas na zmiany – rewitalizacja ełckich podwórek” dział 853 rozdział 85395
§ 6059, 6057 i 6050
W związku z ustaleniem ostatecznego kosztu inwestycji na podstawie kosztorysów
powykonawczych zwiększenie wydatków ze środków własnych (§ 6050) o kwotę 18 000
PLN. Po wprowadzeniu zmian ostateczna wartość inwestycji wynosić będzie 1 328 346 PLN,
w tym dofinansowanie z programu Interreg Litwa-Polska w wysokości 1 113 709 PLN.
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:
1. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 przenosi się pomiędzy rozdziałami
i paragrafami wydatkowy kwotę ogółem 193.045,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków
w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 193.045,00 zł. Zwiększa się plan wydatków
|w rozdziale 80103 o kwotę 3.890,00 zł i w rozdziale 80150 o kwotę 189.155,00 zł.
Przeniesienia dotyczą paragrafów
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
i dokonane są w celu prawidłowego ujęcia wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
zgodnie z klasyfikację budżetową.
2. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w rozdziale 80101 przenosi się pomiędzy
paragrafami wydatkowymi kwotę 6.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup usług
pozostałych, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia. Przeniesienie środków
pozwoli na realizację zajęć na basenie - nauki i doskonalenia pływania.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 przenosi się pomiędzy rozdziałami
80101 i 80150 kwotę ogółem 237.965,00 zł. Przeniesienie środków pozwoli na prawidłowe
zakwalifikowanie wydatków na realizację zajęć dla uczniów wymagających stosowania
specjalnej nauki i metod pracy wynikających z orzeczeń PPP o potrzebie kształcenia
specjalnego.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 9 przenosi się pomiędzy rozdziałami
80101 i 80150 kwotę ogółem 150.000,00 zł. Przeniesienie środków pozwoli na prawidłowe
zakwalifikowanie wydatków na realizację zajęć dla uczniów wymagających stosowania
specjalnej nauki i metod pracy wynikających z orzeczeń PPP o potrzebie kształcenia
specjalnego.
5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 zwiększa się plan wydatków w rozdziale
80101 o kwotę 19.212 zł Zwiększenie wydatków w SP 9 na zakup energii pokryte będzie

ze środków pozostałej działalności oświaty z rozdziału 80195 i z rozdziału 85505 MPiŻ
Ekoludki.
6. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 w rozdziale 80110 przenosi się pomiędzy
paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 25.448,00 zł. Zwiększenia i zmniejszenia
dotyczą paragrafów płacowych oraz zakupu energii i zakupu usług pozostałych.
Podyktowane są bieżącymi potrzebami szkoły oraz prawidłowym ujęciem wydatków
na wynagrodzenia.
7. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 3 przenosi się pomiędzy rozdziałami 80110 i 80148
kwotę ogółem 2.800,00 zł. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80148, zmniejszenie
wydatków w rozdziale 80110 w celu prawidłowego ujęcia wydatków na wynagrodzenia
pracowników kuchni.
8. Na wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej w rozdziale 85407 przenosi się
pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę ogółem 11.311,00 zł. Zwiększa się plan
wydatków na wynagrodzenia, zmniejsza się plan wydatków w paragrafach bieżących
|w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia.
9. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 przenosi się pomiędzy rozdziałami kwotę
ogółem 216.356,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80148,
85401, zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80150. Przeniesienie środków pozwoli na
prawidłowe zakwalifikowanie wydatków na realizację zajęć dla uczniów wymagających
stosowania specjalnej nauki i metod pracy wynikających z orzeczeń PPP o potrzebie
kształcenia specjalnego.
10. Przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałami 80106 i 80149 w zakresie dotacji dla
niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 2.100,00 zł. Przeniesienie jest niezbędne w
celu prawidłowego ujęcia wydatków dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego
"Akademia Rozwoju", który za miesiąc grudzień wykazał jedno dziecko więcej
w stosunku do planowanej liczby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
11. Na wnioski Dyrektorów Miejskich Przedszkoli zwiększa się plan wydatków ogółem
o kwotę 50.829,00 zł; w tym w rozdziale 80149 o kwotę 22.306,00 zł, w rozdziale 80104
o kwotę ogółem 28.523,00 zł. Zwiększenia wydatków dokonane na podstawie analizy
planów i potrzeb bieżących oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania
przedszkoli. Zwiększone wydatki w przedszkolach pokryte będą ze środków pozostających
w rozdziale 80101 w Szkołach Podstawowych.
12. Zwiększa się plan dochodów i wydatków na rachunku, dochodów gromadzonych na
wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych
w 2017 roku" w rozdziale 80101 - Zespół Szkół Sportowych o kwotę ogółem 23.200 zł.
Zwiększone dochody dotyczą wpływów z usług za żywienie, wpływu z różnych dochodów
oraz dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Dochody przeznaczone
zostaną na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności.
V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii
i Rozwoju:
Zmiany w planie finansowym Parku Naukowo – Technologicznego w Ełku – dział 730
rozdział 73006:
1. Niewykorzystane środki z paragrafu 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) w kwocie 4000 zł
przenosi się do paragrafu 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) celem doposażenia sal
konferencyjnych w sprzęt nagłaśniający.
2. Przesunięcie środków z paragrafu 4410 - 1 000 zł oraz z paragrafu 4700 – 1 500 zł na
opłatę składek ZUS do paragrafu 4110 - 2 500 zł.
VI) w zakresie pozostałych zmian:
Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 35 306 zł, zmniejszają się wolne środki na pokrycie
deficytu o kwotę 35 306 zł.
Na salę obrad doszli spóźnieni radni: Dariusz Wasilewski i Nikodem Kemicer.

Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 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; 10 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 zmieniający uchwałę w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Opracowanie projektu niniejszej
uchwały związane jest z wystąpieniem Pani Anny Streżyńskiej – Minister Cyfryzacji w sprawie
prowadzenia intensywnych prac nad uruchomieniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która
połączy wszystkie szkoły w Polsce i zapewni im dostęp do szybkiego internetu, z prośbą o
rozważenie możliwości wprowadzenia preferencyjnych stawek dla inwestorów za zajęcie pasa
drogowego, w przypadku inwestycji telekomunikacyjnych. Proponujemy tutaj zmianę stawki
opłaty rocznej za m2 wbudowanego urządzenia z 20 zł na 18 zł.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, że nie przemawia do niego ta argumentacja.
Powinniśmy wszystkich traktować jednakowo. Jakiego rzędu są to wpływy do budżetu miasta?
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – jest to propozycja i nie musi ona zostać przyjęta.
Roczne wpływy ogółem w pozycji zajęcia pasa drogowego, to około 250 tys zł. Jeśli przyjąć
zmniejszenie tej stawki o 2 zł, będzie to w skali roku mniej o 2-3 tys zł.
W przypadku tej opłaty, część gmin w ogóle zrezygnowała z jej naliczania.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
i 3 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały zmieniający
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
4) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka omówiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na rok 2018.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 jest
realizowany w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Zawiera on zadania, które będą realizowane przez ełcki samorząd.
Forma tych działań dostosowywana jest do aktualnych potrzeb lokalnych przy wykorzystaniu
zasobów posiadanych przez miasto - w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów
wynikających z uzależnień.
Działania zawarte w niniejszym Programie ukierunkowane są w szczególności na
ograniczenie występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem nadużywania
alkoholu, permanentny rozwój działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych, wzrost społecznej świadomości dotyczący tej tematyki, a także
doskonalenie współpracy pomiędzy osobami i instytucjami.
Do mieszkańców Ełku kierowane są ponadto działania o charakterze profilaktyczno–
informacyjnym mające na celu propagowanie zdrowego stylu życia i zmianę negatywnych
postaw.
Wykorzystywane są do tego sprawdzone oraz rekomendowane programy profilaktyczne,
stanowiące jednocześnie odpowiedź na potrzeby lokalnego środowiska. Program ten zakłada
także realizację zadań wchodzących w zakres profilaktyki uniwersalnej, selektywnej
i wskazującej. Ponadto uwzględnia system działań pomocowych, skierowanych do osób
uzależnionych, osób spożywających alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy, jak również
do ich rodzin.

W bieżącym roku Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy
przeprowadziło Diagnozę Problemów Społecznych pt. „Alkohol – Narkotyki – Uzależnienia
Behawioralne” na terenie miasta Ełku. Badania prowadzone były wśród uczniów ełckich
szkół oraz dorosłych mieszkańców miasta. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy
postawiono wnioski oraz zarekomendowano działania, które stały się podstawą budowania
niniejszego Programu. Proponowane rekomendacje przyczynią się do zmniejszenia skali
problemów związanych z uzależnieniami, a także określą kierunki działań profilaktycznych.
W celu zapewnienia skuteczności i efektywności wyżej wymienionych działań, należy
uwzględnić, iż mają one charakter długofalowy i stanowią kontynuację konsekwentnych oraz
systematycznych działań realizowanych na terenie naszego miasta.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Wojciech Kwiatkowski – zmieniają się przepisy dotyczące punktów sprzedaży
napojów alkoholowych, czy miasto Ełk zamierza zmniejszyć ilość tych punktów?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – przed podjęciem decyzji chcemy poznać zdanie
naszych mieszkańców i służb miejskich, jeśli chodzi o ilość punktów sprzedaży i godziny.
Zrobimy dogłębna analizę. Jest klika takich miejsc w mieście, gdzie występują problemy.
Taka decyzję musimy podjąć rozważnie.
Wiceprzewodniczący Komisji Krzysztof Wiloch zwrócił uwagę, że w tytule projektu
uchwały jest „Gminnego Programu Profilaktyki...” a powinna być „Miejskiego Programu
Profilaktyki….” - prośba, by to poprawić. Dotyczy to również drugiego programu
profilaktycznego Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełku na
lata 2018-2022.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na rok 2018.
5) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka omówiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy
Miasta Ełku na lata 2018-2022.
Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, jednym z podstawowych praw obywatela jest dostęp
do opieki specjalistycznej na najwyższym poziomie. W przypadku osoby uzależnionej od
środków psychoaktywnych, jego prawem jest dostęp do odpowiedniej dla niego formy terapii
uzależnień. Miasto Ełk stara się zapewniać zróżnicowaną ofertę dla osób uzależnionych
i współuzależnionych oraz eksperymentujących. Zadania zapisane w niniejszym Programie
przewidziane do realizacji w latach 2018-2022, są kontynuacją działalności prowadzonej
w tym zakresie w latach ubiegłych i odpowiadają nałożonym na gminy zadaniom określonym
w:
- Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku;
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu
Zdrowia na lata 2016–2020.
2. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2022 został opracowany na
podstawie diagnozy lokalnej sporządzonej w 2017r.
3. Przy opracowaniu programu brali udział przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
Poradni
Rodzinnej, Poradni
Terapii
Uzależnień
i Współuzależnienia od Alkoholu, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Straży
Miejskiej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, przedstawiciele instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz
przeciwdziałania narkomanii oraz profesjonalnie przygotowani realizatorzy programu.
- Działania prowadzone w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii będą
skorelowane z działaniami z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Ponadto uwzględnione zostały kierunki działań ujęte w „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018”. Za realizację niniejszego Programu
odpowiedzialny jest Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miasta Ełku na
lata 2018-2022.
6) Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości z ramach pomocy de minimis – projekt obejmuje zwolnienia
z podatku od nieruchomości budynków zajętych na potrzeby działalności gospodarczej dla
przedsiębiorców, którzy tworzą nową inwestycję na terenie Gminy Miasta Ełk. Jednocześnie
uchwala uzależnia czas zwolnienia od podatku od nieruchomości od budynków w zależności od
poniesionych nakładów inwestycyjnych – nakłady to zakup gruntów, budowa budynków
i budowli oraz zakupu od gminy lub innego podmiotu. Nowy projekt nie posiada ograniczeń
w zakresie terminu realizacji inwestycji i w zakresie siedziby przedsiębiorcy. Miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej musi znajdować się na terenie miasta Ełk.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że na posiedzeniu Komisji
Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego zgłoszona została poprawka, by w § 6.1 po
słowach...”, o której mowa w § 4” dodać ust. 4. Byłaby to autopoprawka.
Radny Michał Tyszkiewicz zauważył, że treści projektu uchwały należy również poprawić
brakujące znaki interpunkcyjne – brakuje przecinków.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie projekt uchwały
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z ramach pomocy de minimis wraz
z autopoprawką.
7 i 8) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel na wstępie powiedział, że jest otrzymaliśmy pozytywną
opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie do projektu uchwały budżetowej Miasta
Ełku na 2018 rok – w załączeniu do protokółu. Zgodnie z zawartymi uwagami, zgłoszonymi
przez RIO złożona została autopoprawka – w załączeniu do protokółu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił następnie założenia przyjęte do
Wieloletniej Prognozy Finansowa dla Miasta Ełku obejmującej lata 2018-2027.
1. Dochody bieżące:
a) wzrost wpływów z dochodów własnych od 2018 r. został założony na poziomie 2%,
b) wzrost wpływów z udziałów w podatkach państwowych (PIT i CIT) przyjęty został na
poziomie 3% oraz subwencji 2%,
c) dotacje na zadania własne i zlecone od 2019 r. - przyjęty wzrost na poziomie 2% .
2. Dochody majątkowe:
a) ze środków zewnętrznych zgodnie z zamierzeniami i możliwościami,
b) sprzedaż majątku – szacunek.
Wydatki 1. Dla wydatków bieżących założony został wzrost w latach 2019 - 2020 –1%, 2021
- 2027 - 1,05%.
2. Wysokość oprocentowania obligacji jak też planowanych kredytów na poziomie 3,14 %
W zakresie wskaźników, we wszystkich kolejnych latach występuje nadwyżka dochodów
bieżących nad wydatkami bieżącymi i zachodzi zgodność relacji, o której mowa w art. 243
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W 2018r. zaplanowany został kredyt w wys. 21,5 mln zł ze spłatą do końca 2027 roku.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz dodał, że są nowe wytyczne dotyczące części
tabelarycznej budżetu miasta. Budżet został więc już przygotowany zgodnie z tymi
wytycznymi.

Projekt budżetu zakłada - bieżące utrzymanie miasta, wzrost wydatków w 2018 r. to
zwiększone nakłady na wydatki inwestycyjne, głównie na gospodarkę mieszkaniową, turystykę,
kulturę fizyczną i sport. W trakcie roku budżetowego będziemy również powracali do tych
mniejszych zadań inwestycyjnych, zgłaszanych i poruszanych na posiedzeniach Komisji
i spotkaniach klubowych.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę na poz. 23 w informacji dot. planu sprzedaży
nieruchomości na rok 2018. - os. Jeziorna – Jana Pawła II powierzchnia (m2) 9.598. Czy nie
można zmniejszyć areału tej działki przed sprzedażą i z przeznaczenia części terenu pod
ogólnodostępne parkingi?
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – nie wiadomo, czy w ogóle ta działka zostanie
sprzedana i za jaką kwotę.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – na jakim etapie jest sprawa bezpłatnych przejazdów dla
dzieci korzystających z komunikacji miejskiej?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – chcemy wpierw sprawdzić, jaki procent
młodzieży szkolnej korzysta z komunikacji miejskiej zarówno uczących się w szkołach
miejskich jaki i powiatowych. Chcemy zrobić to wspólne z samorządem powiatowym. W jakim
zakresie i kiedy jest to kwestia do uzgodnienia. Na pewno będzie konieczne zwiększenie
mobilności komunikacji miejskiej i zakupienie autobusów. Będziemy o tym rozmawiali na
Komisji mienia Komunalnego i Porządku Publicznego, jak już będzie przygotowana konkretna
propozycja.
Radny Wojciech Kwiatkowski – na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Porządku
Publicznego w trakcie dyskusji nad projektem budżetu miasta Ełku na 2018 rok, członkowie
Komisji zwrócili uwagę na konieczność wykonania Studium Komunikacyjnego dla miasta
Ełku. Jest to bardzo ważne, gdyż to studium rozwiąże nam sprawę trasy średnicowej (mała
obwodnica) oraz tras rowerowych na terenie miasta.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – taki wniosek będzie łatwiej wprowadzić przy
okazji zmian w budżecie miasta. Jak najbardziej jest to potrzebne i będziemy to realizować.
Radny Krzysztof Wiloch powiedział, że
jak najbardziej konieczne jest stworzenie wyraźnej koncepcji studium komunikacyjnego,
z uwzględnieniem tzw. „małej obwodnicy miasta”. Temat ten od wielu lat poruszany jest przy
każdej dyskusji o przepustowości komunikacyjnej miasta i czas najwyższy, aby zmierzyć się
z tym trudnym zadaniem w sposób odważny i profesjonalny.
Radny Krzysztof Wiloch zwrócił następnie uwagę na kwotę przeznaczoną w
przyszłorocznym budżecie miasta na wzrost wynagrodzeń. Jeśli chodzi o rynek pracy, coraz
trudniej zdobyć dobrych pracowników i dlatego tak ważna jest kwestia wyłączenia z płacy
minimalnej dodatków za staż pracy. Prośba, by nie zignorować tego tematu. Ostatni artykuł w
gazecie „Rzeczpospolita” - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa
wyłączanie poszczególnych składników pensji z kategorii minimalnego wynagrodzenia za
pracę.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – przechodzimy do tego stopniowo. Palny
Ministerstwa idą w kierunku, jaki my zaczynamy już realizować.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Ełku na lata 2018-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za”- jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018
rok wraz z autopoprawką.
9) innych z porządku sesji Rady Miasta Ełku zaplanowanej na dzień 19 grudnia 2017 r.
i dotyczących prac Komisji.

Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 – w związku z koniecznością
przeniesienia części zadań związanych z realizacją dwóch inicjatyw lokalnych na rok przyszły,
konieczne jest podjęcie tej uchwały.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie projekt uchwały
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.
Pkt .6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Michał Tyszkiewicz powiedział, że 7 października br. miał miejsce pożar
w budynku narożnym przy ul. Nadjeziornej 3D – Wojska Polskiego 37. Spalił się fragment
dachu, który wycięto. Kiedy można się spodziewać zabezpieczenia tych dziur?
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk został zobowiązany do
udzielenia odpowiedzi, przez Prezydenta Miasta.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk
podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji o godz. 11.10.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Małgorzata Stachowiak

Przewodniczący Komisji
Jan Stradczuk

