Protokół nr 44.18
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku oraz Komisji
Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta, które odbyło się 25 czerwca
2018 roku w godzinach 1000– 1258
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: Jan Gróndwald, Andrzej
Koc.
W posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta Ełku na
15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 13. W obradach nie uczestniczyli radni:
Jan Gróndwald, Andrzej Surynt.
We wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku oraz Komisji
Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta uczestniczyło 14 radnych.
Obrady Komisji i podejmowane decyzje będą prawomocne.
Ponadto w obradach Komisji uczestniczyli:
• Artur Urbański Zastępca Prezydenta Miasta
• Marcin Radziłowicz Sekretarz Miasta
• Wojciech Jassak – Prezes PWiK sp. z o.o. w Ełku
• Krzysztof Malinowski Prezes Zarządu „Administrator” sp. z o.o. w Ełku
• Renata Samełko – Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju
• Małgorzata Pikus - Naczelnik Wydziału Edukacji
• Marta Herbszt – Naczelnik Wydziału PG
• Halina Bender – Prezes ZI
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 Wojciecha Kwiatkowskiego Przewodniczącego
Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego.
Pkt 1. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski powitał zebranych, stwierdził
prawomocność obrad w obu komisjach. Następnie zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku
obrad o punkt dot. wysłuchania mieszkańców oś. Konieczki zainteresowanych zmianą planu
miejscowego dla działki nr 2844/1, zlokalizowanej na osiedlu Konieczki.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski odczytał propozycję porządku obrad i
poddał pod głosowanie; 12 głosami „za” (jednomyślnie „za”) członkowie Komisji przyjęli
następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
3. Wysłuchanie mieszkańców oś. Konieczki zainteresowanych zmianą planu miejscowego
dla działki nr 2844/1, zlokalizowanej na osiedlu Konieczki.
4. Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich.

5. Analiza stanu technicznego budynków komunalnych. Omówienie stanu zabezpieczenia
potrzeb mieszkalnictwa w mieście.
6. Postanowienie w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Podmiejska”.
7. Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”.
8. 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) emisji obligacji komunalnych w latach 2018 – 2019,
4) przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
miasta Ełku,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia
regulaminów
wynagradzania
nauczycieli
zatrudnionych
w
jednostkach
organizacyjnych Miasta Ełku,
6) Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku,
7) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie Miasta
Ełku,
8) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie
Miasta Ełku,
9) ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku.
9. Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do roku
2020”.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
W trakcie głosowania nieobecni radni: T. Kłoczko, K. Wiloch.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
W związku z brakiem zastrzeżeń przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski
stwierdził, że radni przez aklamację przyjęli:
• protokół nr 44.18 z dnia 25 maja 2018 roku z posiedzenia Komisji Mienia
Komunalnego i Porządku Publicznego, bez uwag.
• protokół nr 43.18 z dnia 28 marca 2018 roku z posiedzenia Komisji Budżetowej i
Rozwoju, bez uwag.

Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski udzielił głosu obecnemu na sali obrad
Komendantowi Powiatowemu Policji mł. ins. Pawłowi Szyperkowi, który uzasadnił potrzebę
zakupu samochodu typu SUV. Poprosił o wsparcie finansowe na zakup samochodu
nieoznakowanego typu SUV na potrzeby służby kryminalnej Komendy Powiatowej Policji
w Ełku w wysokości 45 tys.

Pkt 3. Wysłuchanie mieszkańców oś. Konieczki zainteresowanych zmianą planu
miejscowego dla działki nr 2844/1, zlokalizowanej na osiedlu Konieczki.
Wniosek mieszkańców oś. Konieczki zainteresowanych zmianą planu miejscowego
dla działki nr 2844/1, zlokalizowanej na osiedlu Konieczki dot. zdjęcia głosowania
z porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta i głębsze pochylenie się nad problemem jaki

wywoła zlokalizowanie zaproponowanego obiektu w centrum na osiedlu domków
jednorodzinnych, w załączeniu do protokołu
Przedstawiciel mieszkańców oś. Konieczki zainteresowanych zmianą planu
miejscowego dla działki nr 2844/1, zlokalizowanej na osiedlu Konieczki zreferowała temat i
przedstawiła problemy mieszkańców po zlokalizowaniu proponowanego obiektu – garaży
wielopoziomowych.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański zaproponował zdjąć z porządku obrad
jutrzejszej sesji punkt dot. tego tematu. Uważa, że nalezy przyjrzeć się bardziej tematowi w
terenie dokonując wizji lokalnej w miesiącu sierpniu.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski poddał pod głosowanie powyższy
wniosek; 12 głosami „za” (jednomyślnie „za”) członkowie Komisji przyjęli wniosek.
W trakcie głosowania nieobecni radni: T. Kłoczko, K. Wiloch.
Pkt 4. Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich, w załączeniu do protokołu.
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. w Ełku H. Bender omówiła informację w sprawie
jak wyżej.
W związku z brakiem formalnych zastrzeżeń Przewodniczący obrad Wojciech
Kwiatkowski poinformował, że została przyjęta informacja dotycząca realizacji inwestycji
miejskich.
Pkt 5. Analiza stanu technicznego budynków komunalnych. Omówienie stanu zabezpieczenia
potrzeb mieszkalnictwa w mieście.
Krzysztof Malinowski Prezes Zarządu „Administrator” sp. z o.o. w Ełku omówił
informację w sprawie jak wyżej, która stanowi załącznik do protokołu.
Radni zapoznali się z informacją odnośnie stanu technicznego budynków
komunalnych i stanu zabezpieczenia potrzeb mieszkalnictwa w mieście, nie wnosząc uwag.
Pkt 6. Postanowienie w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Podmiejska”.
Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt omówiła i uzasadniła demonstrując w wersji
multimedialnej postanowienie w sprawie jak wyżej.
Wywiązała się dyskusja, radni mówili, że brak jest mieszkań pracowniczych w Ełku.
Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski poddał pod
głosowanie kto jest za pozytywną opinią do postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do
zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk –
Podmiejska”.; 7 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 4 głosach wstrzym. członkowie
Komisji pozytywnie zaopiniowali projekt postawienia w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny D. Dracewicz.
Pkt 7. Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła sprawozdanie w
sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski poinformował, że przez aklamację
zostało przyjęte sprawozdanie za 2017 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata
2016-2023”.

Pkt 8. Opinia do projektów uchwał w sprawach:
1) 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
i projektem uchwały w sprawie misji obligacji komunalnych w latach 2018 – 2019 . Projekty
uchwał wraz z uzasadnieniem radni otrzymali na piśmie.
Nie podjęto dyskusji.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach wstrzym. zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027.
W trakcie głosowania nieobecny radny D. Dracewicz.

2) 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; 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach wstrzym. zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny D. Dracewicz.
3) Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2018 – 2019.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały.
Nie wniesiono formalnych zastrzeżeń.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach wstrzym. zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny D. Dracewicz.
4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Wojciech Kwiatkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie jak wyżej, w zaproponowanym brzmieniu; 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach wstrzym. radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny D. Dracewicz.
5) Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania
nauczycieli i ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Miasta Ełku.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski i poddał pod głosowanie projekt
uchwały; 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzym. radni zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny D. Dracewicz.

6) Projekt uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski i poddał pod głosowanie projekt
uchwały; 13 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 0 głosach wstrzym. radni zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny D. Dracewicz.
7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży na terenie
Miasta Ełku.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały.
Radny Wojciech Kwiatkowski uważa, że za liczba punktów alkoholowych w mieście
jest za duża, będzie głosował przeciw.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski i poddał pod głosowanie projekt
uchwały; 11 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie wstrzym. radni zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny D. Dracewicz.
8) Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie Miasta Ełku.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały.
Radny Michał Tyszkiewicz zwrócił uwagę na problemy mieszkańców z mieszkań w
bloku, w którym zlokalizowany jest sklep nocny sprzedający alkohol.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski i poddał pod głosowanie projekt
uchwały; 11 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw” i 2 głosach wstrzym. radni zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny D. Dracewicz.
9) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały. Po podjęciu uchwały
przez radę wynagrodzenie prezydenta zmniejszy się o 1900 zł.
Radny Bogusław Wisowaty zaapelował zagłosować przeciw tej uchwale, tym samym
wskazując, że nie wszystkie ustawy są dobre.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz uważa, że obniżanie pensji, dla kogokolwiek w ramach np.
populizmu to bardzo brzydkie chwyty. Mimo iż wielokrotnie krytykował Prezydenta Ełku, to nie
akceptuje sytuacji, kiedy życie zawodowe ludzi jest wykorzystywane do rozgrywek politycznych.
Nie może być tak, że partia pokazuje swoją dominację nad samorządami. Będzie głosował przeciw
podjęciu uchwały obniżającej wynagrodzenie Prezydentowi Miasta Ełku.

Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie jak wyżej; 0 głosami „za”, przy 12 głosach „przeciw” i 1 głosie wstrzym.
radni zaopiniowali negatywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W trakcie głosowania nieobecny radny D. Dracewicz.

Pkt 9. Sprawozdanie za 2017 r. z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ełku do
roku 2020”.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła sprawozdanie w
sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący obrad Wojciech Kwiatkowski poinformował, że przez aklamację
zostało przyjęte sprawozdanie za 2017 r. z realizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju
Ełku do roku 2020”.
Pkt 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Wojciech Kwiatkowski zapoznał z pismem znak: MK-D.7234.160.2018 z dnia
20.06.2018 r. - odpowiedzią na wnioski komisji. Pismo w załączeniu do protokołu.
Radny Nikodem Kemicer poprosił o:
- wykonani oznakowania poziomego na ulicy Słonecznej,
- odnowić oznakowanie stref wolnych od dymu papierosowego na przystankach MZK,
- przedłożył Program Opieki Nad Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
Gminy Myszków (w załączeniu do protokołu).
Radny Michał Tyszkiewicz poinformował, że mieszkańcy otrzymali rachunki do
opłaty za wodę i ścieki z wyższą stawką. Pyta o powód podwyżki. Następnie zwrócił uwagę
na brak oznakowania poziomego na ulicy Mickiewicza na części remontowanej – należy
wykonać i odnowić na pozostałej części ulicy Mickiewicza. Kolejny poruszony temat dot.
progu zwalniającego na ulicy 3-go Maja – dlaczego tego progu nie ma, a był?
Radny Dariusz Wasilewski przypomniał o prośbie wykonania przejścia dla pieszych
na ul. Kolonia pomiędzy Rondem im. Żołnierzy Niezłomnych, a skrzyżowaniem z ul.
Okulickiego oraz prosi o wykonanie oznakowania poziomego w ulicy Kolonia.
Radny W. Kwiatkowski zwrócił się z prośbą o wystąpienie do PKP o wykonanie
organizacji ruchu na placu manewrowym przed dworcem PKP. Wniósł o zmianę pracy
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, by łatwiej było wyjechać spod dworca.
Zaproponował dłuższy czas na wyjazd spod dworca.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska

Przewodniczący obrad
Wojciech Kwiatkowski

