Protokół nr 40.18
z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta Ełku, które
odbyło się 23 lutego 2018 roku w godzinach 1100– 1310
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności;
na 15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 14.
W obradach nie uczestniczył radny Jan Stradczuk.
Obrady Komisji i podejmowane decyzje będą prawomocne.
Ponadto w obradach Komisji uczestniczyli:
- Artur Urbański Zastępca Prezydenta Miasta
- Wojciech Jassak Prezes PWiK sp. z o.o. w Ełku
- Halina Bender Prezes Zespołu Inwestycji
- Andrzej Semeńczuk Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego
- Jarosław Wróbel Skarbnik Miasta
- Krzysztof Skiba Komendant Straży Miejskiej w Ełku
Pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski.
Powitał zebranych, stwierdził prawomocność obrad. Zaproponował uzupełnić porządek obrad
o punkty kolejno:
3)1 w miejsce uchwały o WPF, której nie będzie wpisać - opinia do uchwały w sprawie
uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata
2018- 2021;
3)7 rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku,
3)8 w sprawie nadania nazwy ulicy;
oraz o pkt 4. z tematem „Wyrażenie opinii do Stanowiska w sprawie modernizacji i dołączenia do planowanej budowy odcinka linii kolejowej E 75 Ełk-Trakiszki (Rail Baltica) odcinka
czynnej linii kolejowej nr 41 Olecko-Gołdap (Granica Państwa).
Radny B.Wisowaty uważa, że skoro Komisja branżowa - Rewizyjna zajmowała się
skargą to Komisja Mienia Komunalnego nie powinna rozpatrywać skargi.
Nie zgodził się z tą wypowiedzią Przewodniczący Komisji W. Kwiatkowski.
Członkowie Komisji nie wnieśli innych zastrzeżeń do propozycji porządku obrad
i w głosowaniu; 10 głosami „za” (jednomyślnie) przyjęli następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Opinia do projektów uchwał w sprawach:
1) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w
Ełku na lata 2018- 2021,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018,
3) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
4) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 20162023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

6) zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie
przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko,
3)7 rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku,
3)8 w sprawie nadania nazwy ulicy.
4. Wyrażenie opinii do Stanowiska w sprawie modernizacji i dołączenia do planowanej
budowy odcinka linii kolejowej E 75 Ełk-Trakiszki (Rail Baltica) odcinka czynnej linii
kolejowej nr 41 Olecko-Gołdap (Granica Państwa).
5. Propozycje radnych do Studium Komunikacji Miasta Ełku.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
W trakcie głosowania nieobecni radni Paweł Odolecki, Tomasz Przekop, Krzysztof Wiloch.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przewodniczący obrad stwierdził, że radni przez
aklamację przyjęli protokół nr 39.18 z dnia 24 stycznia 2018 roku, bez uwag.
Pkt 3. Opinia do projektów uchwał w sprawach:
1) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w
Ełku na lata 2018- 2021,
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański wprowadził w temat i wniósł o pozytywne
zaopiniowanie. Szczegółowa informacja z projektem uchwały w załączeniu do protokołu.
Prezes PWiK sp. z o.o. w Ełku Wojciech Jassak udzielał odpowiedzi na zapytania
członków komisji.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poruszył temat uliczki na oś.
Bogdanowicza, poinformował, że w tym roku mija trzeci rok ważności projektu i decyzji na
budowę uliczki prostopadłej do ul. Kilińskiego naprzeciwko Kościoła Ducha Św. Projekt
obejmuje kanalizację sanitarną i deszczową. W przedstawionym wykazie jest 0 zł. nakładów i
tylko po 50 tys. zł. w roku 2019 i 2020 na pozostałe inwestycje na tym osiedlu. Radny pyta,
czy ta inwestycja będzie kontynuowana?
Prezes ZI odpowiedziała, że w b.r. nie ma tego w planie tej inwestycji.
Zastępca Prezydenta Miasta A.Urbański potwierdził, że ta inwestycja nie będzie
kontynuowana, realizujemy cały szereg pilniejszych zadań. Jest oczywiście w planie do
realizacji w przyszłych latach.
W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił
uwagę, że jeżeli nie podejmiemy prac związanych z tą inwestycją to straci ważność projekt i
pozwolenie na budowę, czy o to chodzi?
Prezes ZI poinformowała, że postaramy się podtrzymać ważność pozwolenia.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił się z zapytaniem odnośnie os. Jeziorna. W ostatnich
latach na działce przy samym jeziorze był budowany separator. W trakcie wizji lokalnej w
tamtym terenie zwracał uwagę dla Prezes ZI, że jest problem zalewania budynku Jana Pawła
21 i skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ul. Kolbego w pobliżu zajezdni autobusowej. Są tam
rury o małym przekroju i mieszkańcy również wielokrotnie zgłaszali ten problem. Radny
otrzymał informację, że tam ma być połączona infrastruktura z ul. Jana Pawła II i Kolbego do
nowego kolektora, który jest w pobliżu jeziora. Czy wiadomo co z tą inwestycją, bo problem
zalewania budynku nr 21 przy ul. Jana Pawła II jest co roku ten sam.
Po wyczerpaniu dyskusji członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie wstrzym. zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecni radni: Tomasz Przekop, Krzysztof Wiloch.

***
2) Opinia do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił proponowane zmiany łącznie
z autopoprawką, którą radni otrzymali
Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji, Sportu
i Kultury:
Zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku – dział 926
rozdział 92604.
Zmiany spowodowane potrzebą utworzenia nowego paragrafu 4530 i przesunięcia na ten
paragraf kwoty 5 000 zł. Utworzenie nowego paragrafu 4530 - Podatek od towarów i usług
(VAT) związane jest z wprowadzeniem Zarządzenia 1378.2018 Prezydenta Miasta Ełku z
dnia 1 lutego 2018 r.
Zapisy zarządzenia obligują do przekazywania kwoty podatku VAT na rachunek bankowy
Gminy Miasta Ełk w przypadku, gdy z „cząstkowej” deklaracji VAT-7 wynika kwota
podlegająca wpłacie do Urzędu Skarbowego.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej:
Projekt: „Wsparcie ełckich rodzin” – dział 853 rozdział 85395
Główną przyczyną wnioskowanych zmian był brak dokładnych danych na etapie tworzenia
planu dochodów i wydatków na 2018 rok, na temat podlegania obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego specjalistów zaangażowanych w ramach projektu współfinansowanego z EFS
„Wsparcie ełckich rodzin”. Zmiany umożliwią terminową i pełną realizację zadania.
Zmiany polegają na:
- w paragrafie 4017 zwiększeniu plan wydatków o kwotę 6 409,00 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia osobowe,
- w paragrafie 4019 zwiększeniu plan wydatków o kwotę 487,00 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia osobowe,
- w paragrafie 4117 zmniejszeniu plan wydatków o kwotę 4 431,00 zł z przeznaczeniem
na składki na ubezpieczenie społeczne,
- w paragrafie 4119 zmniejszeniu plan wydatków o kwotę 336,00 zł z przeznaczeniem
na składki na ubezpieczenie społeczne
- w paragrafie 4127 zmniejszeniu plan wydatków o kwotę 2 665,00 zł z przeznaczeniem
na FP,
- w paragrafie 4129 zmniejszeniu plan wydatków o kwotę 202,00 zł z przeznaczeniem na FP,
- w paragrafie 4177- zmniejszeniu plan wydatków o kwotę 1 406,00 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia bezosobowe,
- w paragrafie 4179- zmniejszeniu plan wydatków o kwotę 106,00 zł z przeznaczeniem
na wynagrodzenia bezosobowe,
- w paragrafie 4217- zwiększeniu plan wydatków o kwotę 8 116,00 zł z przeznaczeniem
na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć dla ok. 40 dzieci, uczestników
poradnictwa specjalistycznego.
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia
Komunalnego:
Wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa oświetlenia ulicy
Słowackiego - pasaż” – dział 900 rozdział 90015.
Ww. zadanie było zaplanowane do wykonania w 2017 r. Po rozstrzygniętym przetargu
w 2017 r. oferent nie podpisał umowy, przez co zadanie nie zostało wykonane.
Planowane oświetlenie pasażu przy ul. Słowackiego poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz
mieszkańców zamieszkałych przy pasażu.
Przewidywany koszt całkowity zadania: 30 000 zł. Proponujemy sfinansowanie zadania
ze środków przesuniętych z konserwacji oświetlenia ulicznego (zakup usług remontowych),
które wynoszą obecnie 557 700 zł.

IV) 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) Utworzeniu paragrafu 4530 (Podatek od towarów i usług) oraz przesunięciu środków
z paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) - 2 000 zł. Jest to konieczne w związku
z zapewnieniem środków na opłatę podatku VAT.
2) Utworzeniu paragrafu 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne) oraz na przesunięciu
środków z paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) w wysokości 12 300 zł. Jest
to konieczne w związku z utworzeniem nowej strony internetowej Parku Naukowo
– Technologicznego w Ełku.
V) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół
Inwestycji:
1. „Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych nad rzeką Ełk u zbiegu
ul. Parkowej i Wojska Polskiego (etap III i IV)” dział 900, rozdział 90095, § 6050
Zwiększenie planowanych wydatków w 2018 r. o kwotę 810 000 PLN w związku
z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania. W 2017 r. ogłoszono przetarg
na realizację zadania. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta przekraczająca o 1 250 000 PLN
wartość posiadanych środków. Postępowanie unieważniono a następnie przetarg został
powtórzony ze zmniejszonym nieco zakresem zamówienia. W powtórzonym postępowaniu
nie złożono żadnej oferty. W takim przypadku ustawa Pzp dopuszcza przeprowadzenie
negocjacji z wybranym oferentem. Podjęto negocjacje z wykonawcą, który złożył ofertę
w I postępowaniu. Wykonawca zadeklarował wykonanie zadania w cenie przekraczającej
wartość posiadanych środków o kwotę ok. 810 000,00 PLN.W związku z tym, że powtórzenie
procedury przetargowej nie gwarantuje uzyskania niższej oferty, proponuje się zwiększenie
wydatków na tym zadaniu o kwotę 810 000,00 PLN .
2. „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych
miast Ełku i Kowna” dział 630,rozdział 63095, § 6297
Zwiększenie planowanych dochodów w 2018 r. o kwotę 1 325 000,00 PLN w związku
z planowanym wpływem środków pochodzących z rozliczenia wniosku o płatność
na zadaniu. Powyższe środki nie były uwzględnione w budżecie na rok 2018.
3. „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych
miast Ełku i Kowna” dział 630,rozdział 63095, § 6050
Zwiększenie planowanych wydatków w 2018 r. o 15 000 PLN w związku z koniecznością
wykonaniem dokumentacji zamiennej w ramach nadzoru autorskiego związanej ze zmianą
lokalizacji pomostu kąpielowego na Plaży Miejskiej.
4. „Poprawa dostępności transportowej ośrodka subregionalnego Ełk poprzez
przebudowę dróg łączących się z siecią TEN-T (DK-16) ulicy Kolonia oraz ulicy
Suwalskiej” dział 600, rozdział 60095, § 6259
Zwiększenie planowanych dochodów w 2018 r. o kwotę 230 000,00 PLN w związku
z planowanym wpływem środków pochodzących z rozliczenia wniosku o płatność
na zadaniu. Powyższe środki nie były uwzględnione w budżecie na rok 2018.
5. „Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym” dział 926, rozdział
92695 ,§ 6290
Zwiększenie planowanych dochodów w 2018 r. o kwotę 900 000,00 PLN w związku
z możliwością otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu na realizację zadania.
6. „Zagospodarowanie ternu przed budynkiem Urzędu Miasta” dział 900,rozdział 90095,
§ 6050
Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2018 i zwiększenie wydatków o kwotę
180 000 PLN z przeznaczeniem na wykonanie zagospodarowania terenu przed budynkiem
Urzędu Miasta w Ełku wraz z opracowaniem projektu.

7. Budowa zadaszonej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym” dział 926, rozdział
92695 ,§ 6050
Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2018 i zwiększenie wydatków na zadaniu
o 1 400 000 PLN z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i wykonanie zadaszonej
hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym. Zadanie będzie współfinansowane
ze środków pochodzących z Ministerstwa Sportu w kwocie 900 000 PLN.
8. „Projekt budowy parkingu na oś. Jeziorna w Ełku” dział 600,rozdział 60016,§ 6050
Wprowadzenie zadania do budżetu miasta na rok 2018 i zwiększenie wydatków na zadaniu
o 50 000 PLN z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej parkingu wzdłuż
ul. Grajewskiej. Parking planowany jest do realizacji we współpracy z MSM Ełk.
Radny Michał Tyszkiewicz zwrócił się z zapytaniem, dlaczego przeznaczamy tak dużą
kwotę 12 300zł dla PNT na utworzenie strony internetowej PNT?
Zastępca Prezydenta Miasta A. Urbański odpowiadając poinformował, że na Komisji
Budżetowej i Rozwoju zostanie udzielona odpowiedź radnemu.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski odnośnie punktu 8. „Projekt budowy
parkingu na oś. Jeziorna w Ełk” zaproponował rozważyć budowę parkingu dwupoziomowego.
Wywiązała się dyskusja odnośnie w ogóle budowy parkingów dwupoziomowych
Radny Nikodem Kemicer poparł propozycję wniesioną przez radnego W. Kwiatkowskiego i zgłasza wniosek aby dokonać analizy i przedłożyć radnym koszt utworzenia
parkingu + miejsca parkingowe, a jaki koszt utworzenia parkingu dwupoziomowego i co jest
bardziej zasadne przy budowaniu?
Po wyczerpaniu dyskusji członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie wstrzym. zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej z autopoprawką .
***
3) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
na rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
Naczelnik Wydziału PG omówiła projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzym. (jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
***
4) Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy jej sprzedaży, w załączeniu do protokołu.
Naczelnik Wydziału PG omówiła projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzym. (jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
***
5) Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w załączeniu
do protokołu.

Członkowie Komisji po zapoznaniu się z dokumentem, nie wnosząc zastrzeżeń
w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzym.
(jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
***
6) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia
30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do
roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
Członkowie Komisji po zapoznaniu się z dokumentem, nie wnosząc zastrzeżeń w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzym. (jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny K. Wiloch.
***
7) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Ełku.
Komisja zapoznała się z całością dokumentów w sprawie wniesionej skargi oraz wysłuchała informacji przedstawionych przez Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Wojciech
Kwiatkowski zgłosił wniosek, aby w uzasadnieniu wpisać o jaki znak chodzi, że o znak zakazu.
Następnie po wysłuchaniu informacji oraz po zapoznaniu się z całością dokumentów
w sprawie skargi zaproponował uznać skargę za bezzasadną i poddał pod głosowanie; 14
głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzymujących Komisja uznała skargę
za bezzasadną.
***
8) Projekt uchwały w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy.
Uzasadnienie do projektu uchwały:
Z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego na swoje działki nr 1694/5 i nr 1694/13
wystąpiła firma Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Nieruchomość ujęta we wniosku posiada
zjazd na drogę krajową – m.in. działka nr 2841 – nie posiadającą obecnie nazwy.
Pod koniec 2017 roku z inicjatywy miasta Ełku podjęte zostały działania związane z
nazwaniem odcinka drogi krajowej od ronda im. Jerzego Cichowicza do ronda przy ul. 11-go
Listopada - Trasa Niepodległości. Z uwagi na fakt iż część tego odcinka drogi krajowej
położona jest również poza granicami administracyjnymi miasta na obszarze gminy Ełk,
miasto Ełk wystąpiło do Wójta Gminy Ełk z prośbą o zaopiniowanie proponowanej nazwy i
podjęcie ewentualnych działań związanych z nazwaniem odcinka drogi krajowej położonego
na terenie gminy Ełk. Miasto Ełk wystąpiło również do właściciela przedmiotowej drogi
(Skarb Państwa) oraz jej zarządcy (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) z
prośbą o opinię odnośnie nadania nazwy „Trasa Niepodległości”. Podmioty te pozytywnie
zaopiniowały wskazaną nazwę.
W granicach administracyjnych miasta, fragment drogi krajowej nr 16 na odcinku od ronda
im. Jerzego Cichowicza do ronda przy ul. 11 Listopada, zlokalizowany jest na działkach nr:
2841, 2842/2, 1203/2, 2843, 1201/13, 1200/19, 2831/7, 2829/7, 2826/5, 2825/4, 2824/1,
2821/9, 2820/3, 2809/4, 2817/1, 2814/1, 2811/1, 2810/3, 2808/2, 2803/1, 2802/1, 2801/1,
2800, 2799/1, 2798/1, 2797/1, 12/5, 13/3, 13/4.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada
miasta podejmuje uchwały w sprawie herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami
publicznymi.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzym. (jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej,
Pkt 4. Wyrażenie opinii do Stanowiska w sprawie modernizacji i dołączenia do
planowanej budowy odcinka linii kolejowej E 75 Ełk-Trakiszki (Rail Baltica) odcinka
czynnej linii kolejowej nr 41 Olecko-Gołdap (Granica Państwa).
Zastępca Prezydenta Miasta omówił i uzasadnił potrzebę podjęcia stanowiska.
Przewodniczący Rady Miasta zwrócił uwagę na sformułowania redakcyjne
w uzasadnieniu.
Nie podjęto dyskusji.
Komisja przez aklamacje wyraziła pozytywna opinię do projektu stanowiska
w sprawie jak wyżej.
Pkt 5. Propozycje radnych do Studium Komunikacji Miasta Ełku.
Propozycje zapisów do SIWZ na wykonanie „Studium Komunikacyjnego dla Miasta
Ełku” przedstawione przez Naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego:
1) Podział obszaru miasta na rejony komunikacyjne do modelu ruchu.
2) Zebranie i opracowanie danych demograficzno- przestrzennych.
3) Pomiary natężenia ruchu i prędkości oraz opracowanie analizy ruchu w chwili obecnej i
docelowo z analizą zasadności wprowadzenia ewentualnych zmian.
4) Generacja ruchu osób i pojazdów w ciągu doby z motywacją: praca-dom, dom-praca,
nauka-dom, dom- nauka i inne cele.
5) Na podstawie ankiet opracować informację o podróżach mieszkańców Ełku.
6) Opracowanie analizy ruchowej z wyodrębnieniem szczytów porannego i popołudniowego
z podziałem na ruch pieszych, samochodów osobowych, samochodów dostawczych i
ciężarowych.
7) Opracowanie analizy ruchu na terenie miasta do roku 2030 z uwzględnieniem między
innymi zmian po wybudowaniu Via Baltica i ul. Norwida.
8) Na podstawie ankiet opracować analizę rozwoju komunikacji miejskiej ( ilość autobusów,
dodatkowe linie).
9) Opracować analizę ruchu rowerowego z opracowaniem planu ścieżek rowerowych na
terenie miasta.
10) Analiza obłożenia miejsc parkingowych w poszczególnych częściach miasta
z zasadnością i ewentualnymi konsekwencjami wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania.
W razie zasadności opracować projekt stref płatnego parkowania.
Radny T. Dawidowski proponował ująć budowę wiaduktu kolejowego na
skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Łukasiewicza.
Przewodniczący RM Dariusz Wasilewski zwrócił uwagę, że należy zabiegać, aby
wiadukt został zrealizowany w ramach inwestycji Railbaltica przez Polskie Linie Kolejowe,
należy również zabiegać o budowę wiaduktu nad linią kolejowa Ełk-Korsze w ramach jej
modernizacji, gdyż po uruchomieniu Railbaltiki wzrośnie ruch kolejowy również na trasie
Ełk-Korsze - będącej połączeniem z Gdańskiem.
Przewodniczący Komisji W. Kwiatkowski do pkt 7) proponuje zbadać zasadność budowy ul. Norwida. Ponadto wyraził zadowolenie, że nie pominięto ruchu rowerowego. Proponuje rozważyć możliwość utworzenia stref postojowych w naszym mieście.

Pkt 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Nikodem Kemicer złożył wniosek o zastanowienie się i uruchomienie miejsc
parkingowych płatnych za UM. W mediach są informacje o możliwości wykupu mieszkań
z bonifikatą. Radny pyta o jakie budynki chodzi?
Naczelnik Wydziału PG odpowiadając poinformowała, że jest sporządzony wykaz, który
wyśle radnemu na maila.
Przewodniczący Komisji W. Kwiatkowski w związku z usunięciem środków
na Studium Komunikacyjne, pyta: „czy jest szansa, że się pojawią?”
Radny Michał Tyszkiewicz poruszył następujące kwestie:
1) na jakim etapie jest projekt ulicy Wojska Polskiego?
2) nas jakim etapie jest procedura planistyczna Ełk- Szafera?
3) wyremontować pomnik przed Kościołem Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku.

Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt poinformowała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ełk-Szafera został wyłożony ponownie do publicznego wglądu.
Prezes ZI H. Bender poinformowała, że projekt przebudowy ul. Wojska Polskiego jest
na etapie uzgodnień raportu ze Spółką Wody Polskie.
Radny Tomasz Kłoczko zwrócił uwagę na tabliczkę z napisem na Wieży Ciśnień, którą
zamieściła Mniejszość Niemiecka. Najpierw jest w języku niemieckim, a później po polsku.
Pyta, czy nie powinno być odwrotnie.
Przewodniczący RM D. Wasilewski poinformował:
- wojewoda wszczął postępowanie odnośnie nadania nazwy ulicy Siegfrieda Lenza,
- kanalizacja deszczowa w ulicy Bora Komorowskiego, czy nie będzie zalewać terenów w pobliżu
należących do PSS.
Na zapytanie radnego Tomasza Dawidowskiego - kiedy zostanie wyremontowana ul.
Kościuszki?, odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału MK informując, że jak pozwoli pogoda, a na
pewno do końca maja b.r.

Przewodniczący Komisji W. Kwiatkowski poinformował, że trzy miesiące temu
zwrócił się z zapytaniem o możliwość zmniejszenia – liczby stanowisk dla
niepełnosprawnych przy ul. Tuwima. Tych miejsc jest 19, sam zorientował się w przepisach,
że to zarządca drogi ustala potrzebę i ilość takich miejsc. Wnosi o ustalenie tulu miejsc, jakie
jest zapotrzebowanie, a pozostałe przemianować na ogólnodostępne, pozostawiając je jako
szersze i jeżeli pojawią się niepełnosprawni to przemianuje je się na stanowiska dla osób
niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy w większości miejsca te są puste, nie wykorzystane.
Problem płatnych parkingów wywołał burzliwą dyskusję, po której radny Nikodem
Kemicer wycofał wcześniej zgłoszony wniosek, ale wniósł kolejny, aby wyznaczyć co
najmniej 5 miejsc parkingowych przed UM tylko dla interesantów UM i Starostwa
Powiatowego oczywiście w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym .
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczący Komisji
Wojciech Kwiatkowski

