Protokół nr 42.18
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku oraz Komisji
Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta, które odbyło się 26 marca 2018
roku w godzinach 1000– 1256
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonych list obecności.
W posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku na 13 członków Komisji
w posiedzeniu uczestniczyło 11. W obradach nie uczestniczyli radni Andrzej Koc, Tomasz
Kłoczko.
W posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta Ełku na
15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12. W obradach nie uczestniczyli radni
Tomasz Kłoczko, Tomasz Przekop, Andrzej Surynt.
We wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku oraz Komisji
Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta uczestniczyło 13 radnych.
Obrady Komisji i podejmowane decyzje będą prawomocne.
Ponadto w obradach Komisji uczestniczyli:
• Artur Urbański Zastępca Prezydenta Miasta
• Marcin Radziłowicz Sekretarz Miasta
• Daniel Kulik - Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
• Andrzej Semeńczuk Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego
• Renata Samełko – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju
• Barbara Dąbrowska Wydział Finansowy
Na przewodniczącego obrad wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej
i Rozwoju Rady Miasta Ełku oraz Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego
Rady Miasta członkowie obu komisji wybrali Jana Stradczuka Przewodniczącego Komisji
Budżetowej i Rozwoju.
Pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk powitał zebranych, stwierdził prawomocność
obrad w obu komisjach. Następnie poinformował, że członkowie obu komisji otrzymali
porządek obrad. Poprosił o ewentualne uwagi.
Radny Robert Klimowicz zgłosił wnioski:
1) o nie rozpatrywanie i wykreślenie punktu dot. rozpatrzenia ponownej skargi na działalność
Prezydenta Miasta Ełku, który został poddany pod głosowanie; 9 głosami „za”, przy 2 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzymujących wniosek radni przyjęli, tym samym wykreślili
z porządku obrad punktu dot. rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Prezydenta Miasta
Ełku.
2) o uzupełnienie o punkty dot. opinii do uchwał w sprawach:
- ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych,

- ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na rok 2018.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie wniosek o uzupełnienie
porządku obrad o wymienione projekty uchwał w sprawach jak wyżej; 13 głosami „za”
(jednomyślnie „za”) uzupełniono porządek obrad o wymienione projekty uchwał.
Następnie członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń do propozycji porządku obrad
i przez aklamację przyjęli następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Informacja n.t. działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
4. Informacja dotycząca przygotowań Gminy Miasta Ełku do selektywnej zbiórki odpadów
zgodnie z Rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
5. Opinia do projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018,
3) udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie
Miasta Ełku,
4) przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych,
5) ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
6) nadania nazwy ulicy - gen. Fieldorfa "Nila",
7 nadania nazwy ronda - Żołnierzy Niezłomnych,
8) przystąpienia do opracowania miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego
"Ełk- – Strefowa",
9) podziału miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych,
10) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za
korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych,
11) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk na
rok 2018.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przewodniczący obrad Jan Stradczuk stwierdził, że
radni przez aklamację przyjęli:
• protokół nr 41.18 z dnia 13 marca 2018 roku z posiedzenia Komisji Mienia
Komunalnego i Porządku Publicznego, bez uwag.
• protokół nr 40.18 z dnia 13 marca 2018 roku z posiedzenia Komisji Budżetowej
i Rozwoju, bez uwag.
Pkt 3. Informacja n.t. działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku.
Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku Daniel Kulik przedstawił
informację z działalności Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku. Szczegółowe
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017 Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku
w załączeniu do protokołu.
Na zapytanie radnego W. Kwiatkowskiego czy powstanie wiata woltaniczna na
dachu?, odpowiedzi udzielił Dyrektor D. Kulik mówiąc, że raczej nie powstanie
Radny Michał Tyszkiewicz przypomniał, że na ostatniej sesji dołożyliśmy środki do
utworzenia nowej strony internetowej, zapytał, czy już ta strona powstała?

Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku Daniel Kulik odpowiedział, że w maju
będzie działać.
Po wyczerpaniu dyskusji i braku formalnych zastrzeżeń Przewodniczący obrad Jan
Stradczuk stwierdził, że została przyjęta informacja na temat działalności Parku NaukowoTechnologicznego w Ełku.
Pkt 4. Informacja dotycząca przygotowań Gminy Miasta Ełku do selektywnej zbiórki
odpadów zgodnie z Rozp. Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
w załączeniu do protokołu.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego A. Semeńczuk omówił informację
w sprawie jak wyżej.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego
W. Kwiatkowski zwrócił uwagę na to, że selektywna zbiórka odpadów w naszym mieście
odbywa się w zakładzie w Siedliskach. W związku z wejściem w życie rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów, zadał pytanie, czy nie można wcześniej przeprowadzić procedurę
przetargową i do tego przygotować się?
Odpowiedzi udzielił naczelnik A. Semeńczuk, informując, że trwają prace cały czas
w tym temacie.
Po wyczerpaniu dyskusji i braku formalnych zastrzeżeń Przewodniczący obrad Jan
Stradczuk poinformował, że została przyjęta informacja dotycząca przygotowań Gminy
Miasta Ełku do selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z Rozp. Ministra Środowiska z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów
Pkt 5. Opinia do projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018.
Pani Barbara Dąbrowska Wydział Finansowy omówiła propozycję zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027 oraz związanych z tym zmian
w budżecie miasta Ełku na rok 2018.
Nie wniesiono formalnych zastrzeżeń.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożony przez
Prezydenta Miasta projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ełku na lata 2018-2027. Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za”,
przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzym. zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej. W trakcie głosowania nieobecny radny P. Odolecki.
Następnie Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożony
przez Prezydenta Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok
2018. Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach wstrzym. zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny P. Odolecki.
3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
usytuowanych na terenie Miasta Ełku,
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o pozytywna opinię do
projektu uchwały w sprawie jak wyżej.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.

Radny I. Dzienisiewicz poinformował, że przeanalizował ostatnie lata odnośnie
dofinansowania zabytków i liderem dofinansowania jest WSD, które 8. razy otrzymało dotację,
w sumie 407 tys. zł. Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów otrzymał 5. razy, Katedra 4. razy. W
przypadku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckie powtarzają się te same prace,
wymienione są prace, które obejmują remont i poprawienie warunków osobom tam
funkcjonującym. Jest przeciwny wspieraniu remontów bieżących. Nie rozumie dlaczego,
między innymi taki zakres prac jak montaż sufitu podwieszanego oraz korony
z
podświetleniem LED, malowanie ścian, budowa ścianek działowych w auli, remont łazienki
przy klatce, wymiana drzwi wewnętrznych na nowe (2 szt. podwójne i 9 szt. pojedynczych)
mieści się w zakresie prac konserwatorskich. Zgłasza formalny wniosek o wykreślenie w
punkcie 4. dotacji dla Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że we wniosku zostały
wymienione wszystkie prace jakie będą wykonane. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji
Ełckiej wystąpiło
o dużo większe środki, a jest propozycja aby otrzymali 18%
wydatków remontowych na tym obiekcie.
Innych wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący obrad Jan Stradczauk poddał pod głosowanie niosek zgłoszony przez
radnego I. Dzienisiewicza, wyżej zacytowany; „za” wykreśleniem głosowało 3, „przeciw” 7,
wstrzymało się od głosu 2. Wniosku radni nie przyjęli.
Następnie Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej, w zaproponowanym brzmieniu; 7 głosami „za”, przy 3 głosach
„przeciw”
i 2 głosach wstrzym. radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny P. Odolecki.
4) Projekt uchwały w sprawie przejęcia zadań należących do zakresu administracji rządowej
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej; 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzym. radni
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny P. Odolecki.
5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
na rzecz najemcy, w załączeniu do protokołu.
Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt omówiła projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej; 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzym. radni
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny P. Odolecki.
6) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy - gen. Fieldorfa "Nila", w załączeniu do
protokołu.

Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej; 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzym. radni
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny P. Odolecki.
7) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu - Żołnierzy Niezłomnych, w załączeniu
do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej; 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 0 głosach wstrzym. radni
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny P. Odolecki. Radny K. Wiloch nie głosował.
8) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejskiego planu
zagospodarowania przestrzennego "Ełk – Strefowa", w załączeniu do protokołu.
Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt omówiła projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej; 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzym. radni
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny P. Odolecki.
9) Projekt uchwały w sprawie podziału miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w załączeniu do
protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz prezentując w wersji multimedilanej propozycję
podziału miasta Ełku na obwody wyborcze poinformował, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 130), Rada Miasta Ełku działając na wniosek Prezydenta Miasta Ełku w
terminie 1 miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze dokona podziału gminy na
stałe obwody głosowania oraz ustali ich numery, granice i siedziby obwodowych komisji
wyborczych. Przy ustalaniu podziału gminy na obwody wyborcze uwzględnia się następujące
warunki:
1) liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału
poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi
wyborcze, czyli 57 330 mieszkańców,
2) stały obwód głosowania powinien obejmować zgodnie z art. 12 § 3 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.) od 500 do 4000
mieszkańców,
3) od 2017 roku, zgodnie z art. 186 § 1 Kodeksu Wyborczego co najmniej 1/2 lokali
obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Projekt uchwały z załącznikiem został uzgodniony z Krajowym Biurem Wyborczym
Delegatura w Olsztynie.
Na zapytanie radnego I. Dzienisiewicza, czy planowana jest akcja informacyjna dla
mieszkańców, w związku ze zmianą lokalizacji obwodów do głosowania, odpowiedzi udzielił

Sekretarz Miasta, informując, że my postaramy się dotrzeć z drukami bezadresowymi,
natomiast to Komisarz Wyborczy jest zobowiązany poinformować.
Dalej radny I. Dzinisiewicz poprosił, aby taką informacje do mieszkańców miasta
podpisała osoba, która nie startuje w wyborach
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie jak wyżej; 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach
wstrzym. radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
10) Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki
oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych.
Radni nie wnieśli uwag i w głosowaniu; 12 głosami „za” , przy 1 głosie „przeciw”
i 0 głosach wstrzym. zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
11) Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto
Ełk na rok 2018.
Radni nie wnieśli uwag i w głosowaniu; 13 głosami „za” (jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
Pkt 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Nikodem Kemicer poinformował, że zamontowana w Parku Wodnym instalacja
fotowoltaiczna nie spełniła oczekiwań. Następnie zwrócił się do Prezydenta Miasta, aby
znalazł w budżecie miasta środki na sterylizację zwierząt w mieście.
Radny Robert Klimowicz zwrócił uwagę na istniejące dziury w ulicy Okulickiego.
Wnosi o uwzględnienie remontu tej ulicy. Następnie zwrócił się z zapytaniem, kiedy
powstanie przejście dla pieszych na ul. Kolonia?
Radny Michał Tyszkiewicz poruszył problem sygnalizacji świetlnej na ul.
Dąbrowskiego, która powoduje zakorkowanie w tym miejscu. Zwrócił się z zapytaniem, czy
są dobrze ustawione światła w sygnalizatorach?
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański odpowiedział, że każda sygnalizacja
świetlna będzie spowalniała ruch.
Radny Krzysztof Wiloch zwrócił się z zapytaniem, odnośnie metadanych dołączonych
do projektów uchwał, czy była omawiana geneza tego dokumentu?
Sekretarz Miasta M. Radzłowicz poinformował, że od 1 stycznia bieżącego roku
Urząd Miasta pracuje na elektronicznym obiegu dokumentów – systemie e-Dok.
Następnie radny K. Wiloch zwrócił się z zapytaniem, co z podwyżkami dla osób
najniżej zarabiających? – dodatek stażowy nie powinien mieć wpływu, chodzi między innymi
o pracowników oświaty.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański odpowiedział, że w ostatni czwartek
odbyło się spotkanie w tej sprawie. Na piśmie udzieli odpowiedzi radnemu.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczący obrad
Jan Stradczuk

