Protokół nr 46.18
ze wspólnego posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady
Miasta Ełku oraz Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 27 sierpnia 2018 roku w godzinach 1000 – 1325
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
i 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:
Dariusz Dracewicz i Jan Gróndwald.
We wspólnym posiedzeniu posiedzeniu Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku
z Komisją Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta Ełku uczestniczyło 14
radnych.
Obrady Komisji i podejmowane decyzje będą prawomocne.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Prezydent Miasta Ełku – Tomasz Andrukiewicz,
 Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,,
 Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego - Michał Kociński,
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
 Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami – Marta Herbszt,
 Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
 Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
 Komendant Straży Miejskiej –Krzysztof Skiba.
Na przewodniczącego obrad wspólnego posiedzenia komisji, członkowie obu komisji przez
przez aklamację wybrali Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Rozwoju Jana Stradczuka.
Pkt.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk po stwierdzeniu quorum pozwalającego na
podejmowanie prawomocnych decyzji o godzinie 10.00 otworzył posiedzenie obu Komisji
witając członków Komisji oraz gości.
Następnie zapytał o uwagi do przekazanego wcześniej porządku posiedzenia.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zgłosił wniosek, by z porządku
obrad wykreślić pkt. 9 Wizyta Komisji na terenie działki położonej przy ul. Grota Roweckiego
w obrębie osiedla Konieczki. Nadal jest przekazywana korespondencja osoby zainteresowanej
tą zmianą. Dlatego też proponuje, by tym tematem zajęła się nowa Rada Miasta.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał wniosek radnego jw. pod głosowanie.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” przy 4 głosach „przeciw” i 3
głosach „wstrzymujących się” przyjęli wniosek o wykreślenie z porządku obrad pkt. 9 Wizyta
Komisji na terenie działki położonej przy ul. Grota Roweckiego w obrębie osiedla Konieczki.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, że chciałby wyrazić dezaprobatę, co do zdjęcia tego
punktu z porządku obrad. Można było pojechać i zapoznać się w terenie, ale nie podejmować
dzisiaj decyzji.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących
się” i 0 głosach „przeciw” przyjęli następujący porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta Ełku.
4. Informacja nt. funkcjonowania Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach i Związkach oraz
wypełniania porozumień i umów partnerskich.
5. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w pierwszym półroczu 2018 r.
6. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018,
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku 2018,
4) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości
komunalnej,
5) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży pomieszczenia, które
nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym,
6) w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz
najemcy,
7) w sprawie zmiany Statutu Miasta Ełku,
8) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ełku,
9) w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ełku oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obowiązujących na terenie Gminy Miasta Ełku,
10) w sprawie ustalenia innej niż ustawowo określonej stopy procentowej dla rozłożonej na
raty niespłaconej części opłaty przy przekształceniu prawa współużytkowania wieczystego
w prawo współwłasności nieruchomości,
11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa WarmińskoMazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku.
7. Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. zagospodarowania terenu położonego
w rejonie ulic Grodzieńskiej i Wileńskiej.
8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.
Pkt. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji; zarówno Komisji Mienia Komunalnego
i Porządku Publicznego jak i Komisji Budżetowej i Rozwoju.
W związku z brakiem zastrzeżeń przewodniczący obrad Jan Stradczuk stwierdził, że radni
poprzez aklamację przyjęli:
- Protokół nr 45.18 Komisji Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego Rady Miasta Ełku,
- Protokół nr 44.18 Komisji Budżetowej i Rozwoju Rady Miasta Ełku.
Pkt. 3. Informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek komunalnych miasta
Ełku.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że radnym została przekazana
informacja w sprawie jak wyżej.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz zwrócił uwagę na spółkę PEC, gdzie w pkt zobowiązania
krótkoterminowe jest wzrost w roku 2017 w stosunku do roku 2016 o 256,7%. Czym jest to
spowodowane?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – prowadzone są przez spółkę duże inwestycje
i potrzebne jest czasami zaciąganie krótkoterminowych pożyczek lub kredytów.

W związku z brakiem formalnych zastrzeżeń Przewodniczący obrad Jan Stradczuk
poinformował, że została przyjęta informacja Prezydenta Miasta dotycząca działalności spółek
komunalnych miasta Ełku.
Pkt. 4. Informacja nt. funkcjonowania Gminy Miasta Ełku w Stowarzyszeniach
i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił informacje w sprawie jak wyżej.
Wywiązał się dyskusja odnośnie przynależności miasta do Stowarzyszenia
„SZESNASTKA”.
Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz oraz Naczelnik
Wydziału MK Andrzej Semeńczuk.
Następnie Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił korzyści miasta z przynależności
do Stowarzyszenia Gmin Polska Siec „Energie Cites”. Jako miasto jesteśmy tutaj uczestnikami
kilku projektów, są środki na szkolenia pracowników i nasz udział w realizacji projektów
wspólnych.
W związku z brakiem formalnych zastrzeżeń Przewodniczący obrad Jan Stradczuk
poinformował, że została przyjęta informacja nt. funkcjonowania Gminy Miasta Ełku
w Stowarzyszeniach i Związkach oraz wypełniania porozumień i umów partnerskich.
Pkt. 5. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w pierwszym półroczu 2018 r.
Naczelnik Wydziału Planowania i Gospodarki Nieruchomościami Marta Herbszt omówiła
informację ze sprzedaży mienia komunalnego w I półroczu 2018 roku - w załączeniu do
protokółu.
W związku z brakiem formalnych zastrzeżeń Przewodniczący obrad Jan Stradczuk
poinformował, że została przyjęta informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w pierwszym
półroczu 2018 r.
Pkt. 6. Opinia Komisji do projektów uchwał.
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata
2018-2027.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił łącznie ze zmianami w budżecie miasta na 2018
rok.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że chciałby stanowczo zdementować
zapis, jaki znalazł się w części opisowej do Wieloletniej Prognozy Finansowej o planowanym
zwiększeniu dochodów budżetu miasta w 2019 roku o sprzedaż majątku na kwotę 4 mln zł
z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach miejskich. Nie było takiej dyskusji, czy rozważań na
temat takich zmian w kapitale udziałowym spółek miejskich. Budżet miasta swoje dochody
bazuje na dochodach podatkowych PIT i CIT oraz sprzedaży mienia. Zapisu tego w zmianach
Wieloletniej Prognozy Finansowej Skarbnik Miasta nie konsultował. Za to całe zamieszanie
chciałbym radnych przeprosić. Do radnych zostało skierowane pismo wyjaśniające – w
załączeniu do protokółu.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz powiedział, że przyjmuje wyjaśnienie. Temat nie wchodzi
w grę chociażby również ze względu ograniczeń prawnych.
Radny Tomasz Przekop – to co w takim razie będzie w zamian tych 4 mln zł?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że co roku jest dokonywana analiza,
wpisujemy planowane dochody uzyskiwane ze sprzedaży mienia. Budżet miasta jest na tyle
płynny, że nie było problemu zapewnienia wpływów na odpowiednim poziomie.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – odnośnie projektu budżetu na 2019 rok, dopiero w
miesiącu październiku spłyną informacje czy wzrosną dochody z PIT czy CIT. Natomiast do
15 listopada zostanie przygotowany projekt budżetu na 2019 rok z konkretnymi
propozycjami.
Radny Nikodem Kemicer – czy jest wybrany wykonawca budowy chodnika przy ulicy
Wielkanocnej?
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – w tym roku w budżecie miasta są
wpisane środki na wykonanie projektu ale jest propozycja, by zrealizować w tym roku.

Radny Krzysztof Wiloch powiedział, że z pewnym niezadowoleniem przyjął zmiany
o przesunięciu realizacji niektórych inwestycji na 2019 rok. Chodzi tutaj o zagospodarowanie
cypla na os. Bogdanowicza i terenu za budynkiem PEC.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – inwestycja na terenie za siedzibą PEC będzie
realizowana w cyklu 2-letnim. Chcemy pozyskać dodatkowe źródło dofinansowania na
budowę tej infrastruktury w ramach programu Polska-Litwa.
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 obu Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2018 rok.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożony przez Prezydenta
Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2018 rok.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku
2018.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel wyjaśnił, że należy tutaj skorygować zapis § 6
przedmiotowej uchwały, który dotyczy zarówno wykupi obligacji jak i oprocentowania,
zmieniając rok rozpoczęcia z 2023 na 2018.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożony przez Prezydenta
Miasta projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
w roku 2018.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak
wyżej.
4) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
nieruchomości komunalnej.
Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie jak
wyżej.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożony przez Prezydenta
Miasta projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
nieruchomości komunalnej.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
5) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
pomieszczenia, które nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym.
Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie jak
wyżej.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożony przez Prezydenta
Miasta projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
pomieszczenia, które nie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
6) Projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu mieszkalnego
na rzecz najemcy.
Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie jak
wyżej.

Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożony przez Prezydenta
Miasta projekt uchwały w sprawie ustalenia oprocentowania przy sprzedaży lokalu
mieszkalnego na rzecz najemcy.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
7) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Ełku.
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Michał Kociński omówił i uzasadnił
potrzebę podjęcia uchwały. Szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokółu.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Michał Tyszkiewicz zwrócił uwagę, że należałoby poprawić zapis w § 64 ust. 1 pkt. 3
- „...do których” jest „...do którego”.
Wywiązała się dyskusja odnośnie terminów dostarczania materiałów do radnych przed sesją
i posiedzeniami Komisji Rady Miasta. Następnie dyskutowano na temat sposobu
przekazywania wniosków radnych.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożony przez Prezydenta
Miasta projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Ełku.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
8) Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta
Ełku.
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Michał Kociński omówił i uzasadnił
potrzebę podjęcia uchwały. Szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do protokółu.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożony przez Prezydenta
Miasta projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie
miasta Ełku.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
9) Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Miasta Ełku.
Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie jak
wyżej.
Radny Nikodem Kemicer – odnośnie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na terenie za szpitalem miejskim (Ełk- Baranki) – czy są już może jakieś
ustalenia?
Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt – zlecono opracowanie bilansu terenów pod
zabudowę. Opracowanie jest już gotowe, było poprawiane, gdyż mieliśmy do niego jeszcze
kilka uwag. Opracowanie po poprawkach powinno trafić do radnych we wrześniu.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożony przez Prezydenta
Miasta projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Miasta Ełku.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
10) Projekt uchwały w sprawie ustalenia innej niż ustawowo określonej stopy procentowej dla
rozłożonej na raty niespłaconej części opłaty przy przekształceniu prawa współużytkowania
wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości.
Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt omówiła i uzasadniła projekt uchwały w sprawie jak
wyżej.

Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożony przez Prezydenta
Miasta projekt uchwały w sprawie ustalenia innej niż ustawowo określonej stopy procentowej
dla rozłożonej na raty niespłaconej części opłaty przy przekształceniu prawa współużytkowania
wieczystego w prawo współwłasności nieruchomości.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
11) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura
Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer – jakie mamy korzyści z dofinansowywania utrzymania tego Biura?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – Biuro Regionalnego Województwa WarmińskoMazurskiego w Brukseli m.in. reprezentuje interesy naszego regionu przed instytucjami
europejskimi, informuje o możliwościach aplikowania po środki w ramach Programów
Wspólnotowych. Dofinansowanie tego Biura to również pewna solidarność z innymi
samorządami, pozyskujemy potężne fundusze unijne na nasze działania.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożony przez Prezydenta
Miasta projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura
Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
Pkt. 7. Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. zagospodarowania terenu
położonego w rejonie ulic Grodzieńskiej i Wileńskiej.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła raport jak wyżej.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na niektóre propozycje niezbyt trafione jego
zdaniem, zagospodarowania „jeziorka” na os. Północ II. Chociażby takie propozycje, jak:
- budowa mostu/kładki przez jeziorko – ostatecznie można wykonać kładkę,
- utworzenie fontanny na jeziorku – są to kolejne koszty, mamy już na ternie miasta kilka
fontann m.in. na jeziorze Ełckim,
- sprzęt wodny (kajaki czy rowery) – kolejne koszty,
- wykonanie miejsc do kąpieli – trudno sobie tutaj wyobrazić zrobienie kąpieliska. Jest to woda
stojąca nie przepływowa.
Do tych propozycji należy podejść racjonalnie i nie wydawać środków finansowych na rzeczy
zbędne.
Radny Nikodem Kemicer – utworzenie fontanny mogłoby przyczynić się do natlenienia tego
„jeziorka”. Trzeba zadbać o napowietrzenie tego akwenu.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – jest to „jeziorko” które nie ma
odpływu. Można by spróbować wykonać doprowadzenie wód opadowych z sąsiednich okolic.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – są to propozycje młodszych
mieszkańców tego osiedla.
Przewodniczący obrad Jan Stradczuk podsumowując, powiedział, że obie Komisje zapoznały
się z Raportem podsumowujący konsultacje społeczne dot. zagospodarowania terenu
położonego w rejonie ulic Grodzieńskiej i Wileńskiej.
Pkt. 8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk omówił raport jak wyżej.
Wywiązała się dyskusja.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk powiedział, że chciałby zwrócić
uwagę na problem jakim jest postępująca degradacja jeziora Ełckiego, do którego co roku
spływa rzeką Ełk 24 ton fosforu. Zwiększa się w jeziorze strefa beztlenowa i już za kilka lat

może być problem z korzystaniem z nowej plaży miejskiej. Jest koncepcja i zatem prośba do
radnych, by w budżecie miasta na rok 2019 zarezerwować środki finansowe na wykonanie
dokumentacji, ok. 350 tys zł.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – znamy ten raport, który został przygotowany przez
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Chcemy wypracować tok postępowania już teraz.
Rozmawiamy na temat umowy na wykonanie odcinkowym pomiarów na rzece Ełk. Być może
na kolejną sesję Rady Miasta będziemy proponowali takie rozwiązanie. Takie badanie powinno
objąć swoim zasięgiem teren Gminy Ełk jak i Gospodarstwo Rybackie. Będziemy też szukali
partnerów gospodarczych do naszego przedsięwzięcia. Mamy też zdiagnozowane fundusze,
skąd można by je pozyskać.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – trzeba zrobić wszystko, by zarządcą
jeziora Ełckiego było miasto Ełk.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – tutaj musi być porozumienie kilku samorządów do którego
musi się włączyć również Powiat Ełcki.
Radny Krzysztof Wiloch – w odniesieniu do jeziora Ełckiego, z punktu widzenia prawnego nie
jest ono własnością miasta. Trzeba zgłębić jego status prawny i możliwości skomunalizowania
tego akwenu. Fakt powołania Wód Polskich daje możliwości, by do tego tematu wrócić.
Radny Nikodem Kemicer – należy zwrócić baczniejszą uwagę na materiały porozbiórkowe,
gruz i azbest, które pojawiają się na „dzikich” wysypiskach w obrębie rzeki czy jeziora
Ełckiego. Materiał tam składowany prędzej czy później trafi do wód rzeki czy jeziora.
Wobec zakończenia dyskusji, Przewodniczący obrad Jan Stradczuk poinformował, że przez
aklamację został przyjęty Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na
lata 2014-2017.
Pkt. 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Michał Tyszkiewicz:
– w budżecie miasta jest przekazywana kolejna kwota na dofinansowanie Policji na zakup
samochodu dla potrzeb służby kryminalnej. Wcześniej przekazywaliśmy pieniądze na psa
patrolowego. W tej chwili opiekun psa zrezygnował i pies podobno ma zostać przekazany do
Giżycka. Prośba o interwencję, by ten pies jednak w Ełku został. Niech poszukają
przewodnika,
- w lipcu tego roku wszedł w życie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „EłkSzafera”, kiedy zatem rozpocznie się przebudowa ulicy prof. Szafera?
- są zgłoszenia, że przy ul. Przemysłowej od strony SSSE rośnie Barszcz Sosnowskiego,
prośba by to sprawdzić.
Radny Robert Klimowicz – został zdewastowany przystanek MZK przy ul. Kolonia od strony
szkoły.
Radny Andrzej Surynt – linia autobusowa nr 13 miała funkcjonować w stronę „nowego
cmentarza” i ul. Krzemowej, co się dzieje w tym temacie?
Radny Tomasz Przekop – 3 września rozpoczyna się nowy rok szkolny, gimnazja są włączone
pod szkoły podstawowe, czy nie będzie problemów, jeśli chodzi o pracowników administracji
i obsługi oraz etaty nauczycielskie? Czy ktoś z nich nie starci pracy?
Radny Nikodem Kemicer:
- infokioski, m.in. przy ul. Małeckich są nieczynne i zakryte czarną taśmą, należałoby je
usprawnić lub usunąć,
- zgaszał problem sterylizacji zwierząt w naszym mieście, czy ktoś się nad tym tematem
pochylił? Byłoby to znacznie zaoszczędzenie kosztów i utrzymywania bezdomnych zwierząt.
Psy mogłoby być przy tej okazji czipowane.
- na jakim etapie jest modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna? Miał
być przetarg na modernizacje tej szkoły.
- brak zaplecza gastronomicznego na nowej plaży miejskiej. Pomyśleć na uzbrojeniu
okolicznego terenu w sieci niezbędne do postawienia np. budek, kiosków gastronomicznych.

Radny Ireneusz Dzienisiewicz – mieszkańcy budynków przy ul. Wawelskiej 27 i 29, obok
których jest boisko zgłaszają problem oświetlenia boisk, które się świeci do późnych godzin
i przeszkadza mieszkańcom. Należałoby również zainstalować na tym boisku piłkochwyty
z siatki. Metalowe ogrodzenie boiska daje przy uderzeniu piłką silny pogłos.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – na obwodnicy miasta, przy
ul. Przemysłowej miały zostać postawione 2 wiaty przystankowe, czy będą ?
Radny Wojciech Kwiatkowski:
- brakuje stojaków na rowery w naszym mieście, przede wszystkim przy obiektach
użyteczności publicznej – przychodniach, szpitalach czy szkołach,
- prośba, by podjąć jednak działania i zlikwidować część miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych, głównie przy tej krótszej części ul. Tuwima.
Radny Tomasz Przekop – wrócić do programu osoby, animatora sportowego na naszych
boiskach szkolnych.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – jeśli chodzi o psa policyjnego, porozmawiamy
z Komendantem, by jednak został w Ełku.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk, odpowiadając na zapytania
radnych:
- Barszcz Sosnowskiego – wyślemy służby miejskie by sprawdziły i usunęły,
- ul. Szafera w trakcie uzgodnień,
- sprawa wiaty przystankowej i linii nr 13 – temat jest sprawdzamy, w konsultacji ze Strefą.
Miejsca postojowe będą usytuowane z zieleńcu. Obowiązuje pewna procedura uruchamiania
nowych przystanków,
- wiaty na obwodnicy – są w projekcie i pewnie zostaną postawione.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – jeśli chodzi o infokioski, zakończyła się trwałość
projektu i zostaną one usunięte w stosownym czasie.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – sterylizacja zwierząt cały czas trwa. Chcemy tutaj
wprowadzić wolontariat, by powstało tzw „pogotowie”, które by interweniowało w miejscach
gdzie gromadzą się koty.
Radny Nikodem Kemicer – chodzi tutaj o bezpłatną kastrację zwierząt. Tak by właściciel
mógł przyjść ze zwierzęciem i zrobić to bezpłatnie i przy okazji tego psa zaczipować.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański:
– przy okazji tworzenia przyszłorocznego budżetu miasta będziemy o tym rozmawiać. Jeśli
chodzi o Szkołę Podstawową nr 5 – jest ogłoszony przetarg na wykonanie projektu,
- temat plaży miejskiej – zbieramy w tej chwili uwagi i wnioski i po sezonie się do nich
odniesiemy,
- odnośnie oświetlenia i piłkochwytów postaramy się to usprawnić,
- pomyślimy o animatorze sportu przy SP nr 3,
- pismo odnośnie potrzeby ustawienie większej ilości stojaków na rowery skierujemy do
jednostek miejskich,
- ilość miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych przy ul. Tuwima – kilka z nich
zlikwidujemy.
Radny Wojciech Kwiatkowski – takie stanowiska można ograniczyć poprzez czasowy projekt
organizacji ruchu, np. na 3 lata i to już w części rozwiąże problem z parkowaniem.
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący obrad Jan Stradczuk podziękował
wszystkim za udział i zamknął posiedzenie obu komisji.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
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Przewodniczący obrad
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