Protokół nr 43.18
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku, które odbyło się 28 maja
2018 roku w godzinach 1100– 1218
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności;
na 13 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 12.
W obradach nie uczestniczył radny Andrzej Koc.
Obrady Komisji i podejmowane decyzje będą prawomocne.
Ponadto w obradach Komisji uczestniczyli:
- Artur Urbański Zastępca Prezydenta Miasta
- Halina Bender Prezes Zespołu Inwestycji
- Andrzej Semeńczuk Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego
- Jarosław Wróbel Skarbnik Miasta
- Marta Herbszt Naczelnik Wydziału PG
- Renata Samełko Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju
Pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk. Powitał
zebranych, stwierdził prawomocność obrad.
Członkowie Komisji nie wnieśli zastrzeżeń do propozycji porządku obrad i w
głosowaniu; 12 głosami „za” – jednomyślnie „za” przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Opinia do projektów uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2017 rok oraz sprawozdania z
wykonania budżetu miasta Ełku za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia,
2) udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027,
4) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018,
5) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora "Senior+",
6) przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Lokalne Perspektywy,
7) przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Utworzenie i funkcjonowanie
młodzieżowego klubu integracji społecznej,
8) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
3. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przewodniczący obrad stwierdził, że radni przez
aklamację przyjęli protokół nr 42.18 z dnia 23 kwietnia 2018 roku, bez uwag.
Pkt 3. Opinia do projektów uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2017 rok oraz sprawozdania z
wykonania budżetu miasta Ełku za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił Zarządzenie Nr 1446.2018 Prezydenta
Miasta Ełku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Ełku za 2017 r., które wszyscy radni otrzymali.
Nie podjęto dyskusji.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzym. (jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
***
2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku.
Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta wynika i zależy od rozpatrzenia:
1. sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2017 rok,
2. sprawozdania finansowego,
3. opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
4. informacji o stanie mienia miasta Ełku,
5. stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Jan Stradczuk zaproponował, że komisja nie będzie wyrażać opinii,
a każdy z radnych na sesji ją wyrazi poprzez głosowanie.
***
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata
2018-2027, w załączeniu do protokołu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił zmiany WPF łącznie ze zmianami w
budżecie wraz z 2. autopoprawkami, które radni otrzymali na piśmie.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały w załączeniu do protokołu.
Radny Bogusław Wisowaty zgłosił formalny wniosek o zdjęcie kwoty 45 tys. zł
z zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV na potrzeby służby kryminalnej Komendy
Powiatowej Policji w Ełku. Proponuje wrócić do tematu w miesiącu czerwcu, ponieważ
zdaniem radnego potrzeba więcej informacji w tym temacie. Dodał, że wniosek uzyskał
pozytywną opinię na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie wyżej zacytowany
wniosek; 10 głosami”za, przy 0 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących radni wniosek
przyjęli.
Następnie Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej, z uwzględnieniem omówionych autopoprawek
i przyjętego wniosku; 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 1 głosie wstrzym. radni
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
***
4) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały w załączeniu do protokołu.
Nie wniesiono formalnych zastrzeżeń.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach wstrzym. zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
***
5) Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w
Klubie Seniora "Senior+".
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o pozytywną opinię do
projektu uchwały w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 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 D. Wasilewski.

6) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Lokalne
Perspektywy.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o pozytywną opinię do
projektu uchwały w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzym. (jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecni radni: T. Kłoczko, W. Kwiatkowski.
***
7) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji partnerskiego projektu pn. Utworzenie i
funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o pozytywną opinię do
projektu uchwały w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzym. (jednomyślnie „za”) zaopiniowali pozytywnie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
***
8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
nieruchomości,

Naczelnik Wydziału Marta Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie jak wyżej, w zaproponowanym brzmieniu; 9 głosami
„za”, przy 0 głosach „przeciw” i 3 głosach wstrzym. zaopiniowali pozytywnie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej.
9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
nieruchomości.
Naczelnik Wydziału Marta Herbszt omówiła projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski i poddał pod głosowanie projekt
uchwały; 8 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach wstrzym. radni zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny R. Klimowicz
Pkt 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Wojciech Kwiatkowski powtórzył wniosek zgłoszony podczas obrad Komisji
Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego, a mianowicie:
zwrócił uwagę, że w b. r. utraci ważność dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę
drogi wewnętrznej przy ul. Kilińskiego 22A-22E. Mieszkańcy tej ulicy czekają już około 45 lat
na wykonanie nawierzchni swojej drogi i wykonanie infrastruktury drogowej, kanalizacji
sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia. Pierwszy projekt wraz z pozwoleniem na budowę był
wykonany w 1999 roku. Niestety nie wybudowano wówczas drogi. Mieszkańcy tej uliczki mają
szamba budowane jeszcze przed 50 laty. Nie ma gwarancji, że po tylu latach są one jeszcze
szczelne. Na pewno ma to wpływ na stan wody w jeziorze Ełckim, gdyż cały ten teren leży na

gruncie żwirowym. Proponuję jeszcze w b. r. wprowadzić inwestycję do budżetu, wykonać
kanalizację sanitarną i deszczową, a w przyszłym roku nawierzchnię z oświetleniem.
- na granicy działki ul. Tuwima 16B i parku Tuwima w planach były schody + bramka.
Miasto nie zgodziło się na wykonanie schodów ze względu na znaczny koszt. Wobec czego Deweloper wykonał bramkę i chodnik na terenie wspólnoty w innym miejscu, gdzie nie trzeba już
wykonywać schodów co znacznie zmniejsza koszt tego połączenia. Proszę aby Gmina Miasto
Ełk wykonała na swoim terenie pozostałe 2 metry chodnika w terenie Parku Tuwima.
Radny Krzysztof Wiloch zwrócił się z zapytaniem, czy są już znane dojazdy - wjazdy
do McDonald’a?
Odpowiedzi udzielił Naczelnik Wydziału MK, informując, że trwają prace i wszystko jest
w trakcie uzgodnień.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczący Komisji
Jan Stradczuk

