Protokół Nr 3.14
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w dniu 22 grudnia 2014 roku w godzinach 1000– 1120
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
22 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 16. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Ewa Awramik, Tomasz Dawidowski, Andrzej
Koc, Irena Markowska, Tomasz Przekop i Andrzej Surynt.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Zastępca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
 Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
 Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
 Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. - Halina Bender,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu - Barbara Dąbrowska,
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds Organizacji Pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji do projektów uchwał:.
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2014,
3) w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2015,
4) w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017”,
5) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.,
6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.,
7) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres II kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta
Ełku,
9) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 grudnia 2014 r. i
dotyczących prac Komisji.
4. Przyjęcie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Ełku na lata 2008-2018” za rok 2013.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zapoznał zebranych z propozycją porządku
obrad.
Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad
jw.
Do punktu 2
P Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 2.2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
1 i 2) Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata
2014-2027, który zawiera zmianę:
W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmiany w roku 2014, w tym:
1. Zwiększa się dochody bieżące 2014 r. o kwotę 227 211 zł, w tym z tytułu:
subwencji – 206 968 zł i dotacji na zadania własne z zakresu pomocy społecznej
20 243 zł,
2. Zwiększa się wydatki 2014 r. o kwotę 365 730 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 294 252 zł (na realizację projektu:
„Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” – 4 182 zł, na wydatki oświaty 173 262 zł,
świetlice szkolne – 1 000 zł, dotację dla ECK w Ełku – 172 286 zł, na realizacje projektu
„Jaśniejsze sąsiedztwo” - 3 522 zł, zmniejsza się wydatki bieżące Straży Miejskiej
o kwotę 60 000 zł),
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 71 478 zł (zmniejsza się wydatki
majątkowe na: realizację projektu „Jaśniejsze sąsiedztwo” o kwotę 3 522 zł,
zagospodarowanie terenów komunalnych – 6 500 zł, zwiększa się wydatki na: zakupy
inwestycyjne w stołówkach szkolnych – 15 000 zł, plażę miejską na os. Jeziorna
– 6 500 zł, zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej – 60 000 zł),
3. Zmniejsza się przychody budżetu 2014 o kwotę 138 519 zł z tytułu spłat pożyczek
udzielonych - 1 390 000 zł (ECK w Ełku – spłata przełożona na rok 2015)
raz zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 1 528 519 zł.
Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła
następnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2014 rok:
Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii
i Rozwoju:
1. Projekt: „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie” – dział 630 rozdział 63003
Zmiana polega na zwiększeniu kwot planu w paragrafach wynagrodzenia osobowego (§ 4017
i 4019), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4117 i 4119) oraz składek na fundusz pracy
(§ 4127 i 4129). Celem zmiany jest umożliwienie maksymalnego wykorzystania
dofinansowania ze środków unijnych płac pracowników zatrudnionych przy Projekcie. Środki
na zwiększenie w ww. paragrafach pochodzą z nie wykorzystanych kwot w paragrafach
zakupów materiałów i wyposażenia (§ 4217 i 4219).
2. Projekt: „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach ” – dział 720 rozdział 72095
1. Mając na uwadze oszczędności podczas realizacji projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii
i Mazurach” Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wyraziło zgodę na utworzenie nowego
paragrafu tj. delegacje.
Projekt wymaga wprowadzenia nowego paragrafu 4417 do planu budżetu wydatków na 2014
roku, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.

Zmiany w planie budżetu projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” polegają
na przeniesieniu środków w wysokości 1 000 zł z paragrafu 4117 – składki społeczne
pracowników projektu na nowo utworzony paragraf 4417 dotyczący Podróże służbowe
krajowe na potrzeby prawidłowej realizacji projektu.
2. Zmiany w planie budżetu projektu polegające na przeniesieniu środków w wysokości 2 250
zł z paragrafu 4117 – składki społeczne pracowników projektu na paragraf 4017 dotyczący
wynagrodzeń osobowych pracowników projektu.
Dotychczasowe zaangażowanie nie pozwoli prawidłowo zaksięgować poniesionych
wydatków, które wynikają ze specyfiki projektu i ujęciu wynagrodzeń pracowników.
Dodatkowo projekt wymaga wprowadzenia nowego paragrafu 4210 do planu budżetu
wydatków na 2014 roku, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia. Zmiana wynika
z ograniczonego finansowania katalogu zakupu zestawów komputerowych oraz drukarek.
Planowany zakup jest niezbędny do uruchomienia punktów profili zaufanych u Lidera i 6
partnerów projektu. W związku z tym zostanie poniesiony wydatek niekwalifikowalny
w projekcie w wysokości 4182 zł. Finansowanie tego wydatku będzie dokonane z wolnych
środków.
3. Projekt: „Jaśniejsze sąsiedztwo” – dział 900 rozdział 90015
1. Pierwotnie przewidziano że tłumacz oraz prelegent na konferencji kończącej projekt będą
osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i za wykonanie ww. Usług
zostanie wystawiona faktura. W praktyce okazało się, że będą to osoby fizyczne, które
wystawią rachunek. W związku z powyższym zaistniała potrzeba stworzenia nieistniejących
paragrafów 4107 oraz 4109, oraz przeniesieniu wydatków za wykonanie usług z paragrafów
4307 oraz 4309. Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia wartości projektu, a jedynie
przesunięcia wydatków między paragrafami.
2. W zadaniu zaistniała potrzeba sporządzenia uzupełnienia dokumentacji projektowej. Praca
zostanie zlecona projektantowi. Na etapie pisania wniosku nie można było przewidzieć takiej
sytuacji. Zmiany polegają na utworzeniu dodatkowo trzech paragrafów (6050, 4110, 4170)
które zapewnią wkład własny związany z umową zleceniem dodatkowych prac projektowych.
Środki będą przeniesione z paragrafu 6059 związanego z wydatkami inwestycyjnymi, na
którym powstały duże oszczędności poprzetargowe . Powyższe zmiany nie powodują
zwiększenia wartości projektu, a jedynie przesunięcia wydatków między paragrafami.
4. Projekt: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego
województwa warmińsko-mazurskiego” – dział 750 rozdział 75095
Zmiany polegają na przesunięciu między paragrafami w związku z tym, iż zaplanowane
pierwotnie kwoty na paragrafach płacowych nie uwzględniały dodatku stażowego
pracownika, który wystąpił w późniejszym okresie realizowanego projektu.
II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Edukacji:
1. Na wniosek Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Ełku w rozdziale 80110 przenosi się pomiędzy
paragrafami wydatkowymi kwotę 22.935 zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup
materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych oraz zakup
usług telefonii stacjonarnej. Zmniejsza się plan wydatków osobowych, zakup energii, zakup
usług zdrowotnych, zakup usług telefonii komórkowej, podróże służbowe, różne opłaty
i składki oraz szkolenia pracowników. Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatkowymi są
niezbędne w celu realizacji bieżących prac remontowych związanych z przywróceniem
ciągów komunikacyjnych od strony ul. Armii Krajowej, zamknięcie wiatrołapu dwóch
odrębnych, prowadzących do różnych kondygnacji budynku drzwi eliminujących ruch
w obrębie klatki schodowej od ul. Małeckich, co znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort
termiczny szkoły. W bibliotece zostaną dokupione regały, wyposażenie, tablice informacyjne
oraz zostanie zakupiony laptop do pracy dla specjalisty BHP.
2. Na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Światełko w Ełku w rozdziale 80104
przenosi się pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 20.000 zł. Zwiększenie w planie
wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie planu wydatków na
wynagrodzenia. Przesunięcia pomiędzy paragrafami pozwolą na zakup i doposażenie

przedszkola w nowe zabawki i wyposażenie sal w nowy sprzęt, którego brakuje w
przedszkolu. Zabawki ulegają zniszczeniom, a na nowy zawsze brakowało środków.
Oszczędność na wynagrodzeniach spowodowana jest zatrudnieniem młodej kadry oraz
wynikiem absencji chorobowej pracowników.
3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 189.262 zł z tytułu zwiększenia
części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Ełk na 2014 rok ze środków rezerwy budżetu
państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-cio letnich. Na wnioski Dyrektorów szkół
zwiększa się budżety szkół o kwoty ogółem:
- Szkoła Podstawowa nr 2 – 5.000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 15.000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 15.000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 10.000 zł
- Zespół Szkół Samorządowych – 20.000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 - 25.000 zł
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 20.100 zł
- Gimnazjum nr 1 – 20.000 zł
- Gimnazjum nr 3 – 70.150 zł
- Zmniejszenie w rozdziale 80195 – pozostała działalność oświaty paragraf 4330 – zakup
usług od innych jest o kwotę 10.988 zł w celu zabezpieczenia środków w planach
finansowych szkół dla pełnej realizacji zadania.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku przenosi się pomiędzy
paragrafami wydatkowymi w rozdziale 80101 kwotę ogółem 3.030 zł. Zwiększa się plan
finansowy na zakup usług pozostałych, zmniejszając plan finansowy na opłaty za usługi
telekomunikacyjne, zmniejszenie planu na podróże służbowe oraz zmniejszenie na różne
opłaty i składki.
5. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku przenosi się pomiędzy rozdziałami
kwotę 18.500 zł. Zmniejsza się plan finansowy na zakup energii, zwiększa się plan finansowy
w rozdziale 80148 na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakupy inwestycyjne.
6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 7 przenosi się pomiędzy paragrafami i pomiędzy szkołami w rozdziale 80101
kwotę 5.000 zł. zwiększa się plan finansowy na zakup usług w SP 3, zmniejsza się plan
finansowy na zakup energii w SP 7.
7. W Dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi
finansowanych w 2014 roku zmiany w zakresie:
Rozdziału 80104 – w Miejskim Przedszkolu Perełka – zwiększa się dochody i wydatki
o kwotę 16.000 zł z tytułu zwiększonych dochodów z wpływów za usługi z przeznaczeniem
na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola.
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Organizacyjny:
1. Uruchomienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe i przesunięcie środków
pieniężnych z działu 758, rozdział 75818, § 4810 do działu 754, rozdział 75421, § 4210
spowodowane jest koniecznością zakupu indywidualnego wyposażenia osób
poszkodowanych w zdarzeniu losowym. Zakupione środki i materiały umożliwia
natychmiastowe udzielenie pomocy osobom poszkodowanym w niezbędnym zakresie,
zapewniającym tymczasowe przetrwanie do czasu usunięcia skutków zdarzenia losowego.
2. Zmiany w dziale 750 rozdział 75011 i dział 751 rozdział 75101 – zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej, mają na celu umożliwienie maksymalnego wykorzystania środków
pochodzących z dotacji na wykonanie zadań zleconych przyznanych przez Warmińsko
– Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę
w Olsztynie.
3. Przeniesienie w dziale 750 rozdział 75023 – Urząd Miasta, kwoty 60.000 zł na § 4210
z § 4260 i § 4300 (w kwocie po 30.000 zł z każdego z nich), ma na celu zagospodarowanie

niewykorzystanych środków i opłacenie z wyprzedzeniem zakupu dzienników i czasopism
na rok 2015 oraz oprogramowania komputerowego.
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Staż Miejską:
Przeniesieniu środków w dziale 754 rozdział 75416, dzięki którym możliwy będzie zakup
nowego samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej w Ełku przystosowanego do
przewozu osób zatrzymanych oraz nietrzeźwych. Dotychczas użytkowany pojazd Citroen
Berlingo jest wyeksploatowany, a jego koszt naprawy (wg. oferty dealera) jest ekonomicznie
nieuzasadniony.
V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji,
Sportu i Kultury:
Zwiększenie dotacji dla ECK w Ełku – dział 921 rozdział 92113 § 2480 o kwotę 172 286 zł.
W wyniku kontroli Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego realizacji projektu
„Modernizacja budynku ECK oraz wyposażenie w kino” na ECK nałożono korektę finansową
w kwocie w kwocie 126.286 zł oraz 46.000 zł odsetek.
Źródło finansowania: wolne środki.
VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
1. Zagospodarowanie terenów komunalnych dział 700 rozdział 70095 § 6050
W związku z ustaleniem kosztu inwestycji zmniejszenie wydatków ze środków własnych
o kwotę 6 500 PLN.
2. Plaża Miejska na os. Jeziorna w Ełku dział 926 rozdział 92604 § 6050
Wprowadzenie do budżetu Miasta Ełku na 2014 rok zadania inwestycyjnego
i przeznaczenie na ten cel kwoty 6 500 PLN.
W związku z upływem w dniu 9 grudnia 2014 roku ważności pozwolenia na budowę
proponuje się rozpoczęcie prac z powołaniem kierownika budowy i wyznaczeniem
geodezyjnym obiektu przewidzianego do ewentualnego wykonania w roku 2015 chodnika
łączącego ul. Św. Franciszka z promenadą nad Jeziorem Ełckim.
VII) w zakresie pozostałych zmian:
1. Zwiększa się deficyt budżetu oraz wolne środki o kwotę 138 519 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 390 000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej
dla ECK w Ełku.
3. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 37 949 zł, w tym z tytułu:
- 20 243 zł – dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące – program „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” – dział 852 rozdział 85295 § 2030,
- 17 706 zł – przyznanej część rekompensującej subwencji ogólnej (wyrównanie ubytku
dochodów wynikających ze zwolnienia za 2013 r. z podatku od nieruchomości gruntów,
budowli i budynków położonych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej).
Ponadto wpłynęła autopoprawka polegającą na zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę
345 778 zł. Zmiana związana jest z otrzymaną informacją Ministra Finansów i dotyczy
podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2014 r. Kwota została przyznana dla gmin, których
dochody podatkowe w 2013r. powiększone o subwencje, w przeliczeniu na mieszkańca są
niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2014-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2014
rok.
3) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds Organizacji Pozarządowych Maciej Juchniewicz
omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu

miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2015.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdził nieważność
w całości uchwały nr XLVIII.451.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 29 października 2014 r. w
sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu Miasta Ełku z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
(Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w załączeniu).
W związku z tym opracowany został projekt uchwały rocznego programu współpracy
uwzględniający w/w rozstrzygnięcie Wojewody.
Zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku corocznie
przyjmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu miasta
Ełku z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego.
Ełcki Program Współpracy określa zasady współpracy finansowej i niefinansowej,
w szczególności zadania i kwoty na realizację zadań własnych samorządu miejskiego
w Ełku przez podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (otwarty konkurs ofert); priorytetowe działania dotyczące współpracy oraz
zespoły doradcze i opiniujące złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych
Rady Miasta w Ełku i pracowników Urzędu Miasta w Ełku.
Przyjęcie Ełckiego Programu Współpracy przez Radę Miasta w Ełku warunkuje
opracowanie i przyjęcie Zarządzenia Prezydenta Miasta Ełku w sprawie szczegółowej
procedury zlecenia realizacji zadań samorządu w roku i ogłoszenie otwartego konkursu ofert.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu
miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2015.
4) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie uchwalenia
„Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017” - program kompleksowo
został omówiony na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku. Radni
zgłosili poprawki i uwagi, które zostały uwzględnione.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Miasta
Ełku na lata 2014-2017”.
5) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Ełku na lata 2014-2027 przyjęta przez Radę Miasta Ełku zakładała 3% wzrost stawek w
roku 2015. Projekt przedłożonej uchwały zakłada wzrost w wysokości podatku ok. 1,0 %
w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2014. W pozycji 2. Od budynków lub ich
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części: 1) mieszkalnych - od 1 m powierzchni użytkowej jest to wzrost o 1 grosz.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – to dobra wiadomość, że częściowo zrezygnowano z tej
podwyżki. Czy jednak nie możemy pozostawić stawek podatku na dotychczasowym poziomie?
Po tej korekcie założenia budżetowe w wieloletniej prognozie finansowej i tak się rozbiegają.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – ten 1% został założony celowo, tak by w latach
następnych nie podwyższać stawek tego podatku skokowo. Są to bezpieczne wpływy do
budżetu miasta.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Wiloch powiedział, że ze swojej strony dokonał
głębokiej analizy stawek podatku od nieruchomości sięgając do roku 2007 i dziękuje za
dokonanie korekty.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
6) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. Globalnie projekt zawiera
dotychczas obowiązujące stawki a w niektórych punktach jest nawet obniżka stawki.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Odolecki zgłosił wniosek o przedłożenie
informacji, na temat wpływów, jakie uzyskuje miasto z podatku od środków transportowych.
Il;e jest podmiotów zarejestrowanych na terenie miasta i płaci ten podatek.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.
7) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta za okres II kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego
na rok podatkowy 2015. Cena skupu żyta, do której odnosi się uchwała zgodnie z przepisami
o podatku rolnym, ogłoszona została w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 20 października 2014r. i wynosi: 61,37 zł za 1q.
Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o podatku rolnym Rada Gminy może obniżyć wysokość
średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatkowych.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 13 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres II
kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
8) Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia
składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.
9) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – projekt uchwały
w załączeniu do protokołu.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku
budżetowego 2014.
***
Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła
autopoprawkę do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na 2015 rok, która
obejmuje:
1. zwiększenie środków w roku 2015 na realizację zadania pn. „Elkman II – rozbudowa sieci
szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku” z kwoty 69 379 zł do kwoty 322 755 zł,

2. zwiększenie środków w roku 2015 na realizację zadania pn. „Bezpieczna sieć
szerokopasmowa miasta Ełku” z kwoty 2 680 435 zł do kwoty 3 397 813 zł,
3. wprowadzenie do budżetu miasta nowego zadania inwestycyjnego pn.”Zagospodarowanie
terenów komunalnych i przeznaczenie na ten cel kwoty 100 000 zł,
4. zwiększenie środków w roku 2015 na realizację zadania pn.”Przebudowa ul. Piłsudskiego”
z kwoty 1 500 000 zł do kwoty 1 880 000 zł. - szczegóły w załączonej do protokołu
autopoprawce.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionej autopoprawki do projektu
uchwały, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie autopoprawkę do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na 2015
rok.
***
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powiedział, że rozpoczynamy nową
kadencję. Wynagrodzenie Prezydenta Miasta ustala Rada Miasta i taki projekt uchwały, jako
Komisja branżowa powinniśmy zaproponować. Wynagrodzenie Prezydenta Miasta pozostaje
na dotychczasowym poziomie. Po przegłosowaniu propozycji, wszyscy radni otrzymają projekt
tej uchwały. Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski odczytał treść projektu uchwały
– projekt w załączeniu do protokołu.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Komisja w głosowaniu jawnym; 14 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowała pozytywnie
projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku i wnioskuje
o jego przyjęcie na sesji Rady Miasta Ełku w dniu 23 grudnia 2014 r.
Do punktu 4
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka omówiła raport
z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018”
za rok 2013.
Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/290/08 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2008 roku w
sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata
2008 – 2018” oraz uchwałą Nr XX.181.2012 Rady Miasta Ełku z dnia 29 maja 2012 roku
zmieniającą uchwałę Nr XXIX/290/08 Rady Miasta Ełku z dnia 25 listopada 2008 roku w
sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata
2008 – 2018”, Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku dokonał corocznej oceny
realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 –
2018” w 2013 roku, na podstawie danych posiadanych przez Wydział oraz uzyskanych od
instytucji i organizacji realizujących politykę społeczną w naszym mieście (szczegóły w
raporcie).
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego raportu, w głosowaniu wzięło
udział 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku
na lata 2008-2018” za rok 2013.
Do punktu 5
Radny Piotr Karpienia zwrócił się z pytaniem odnośnie zakresu zadania „Przebudowa ul.
Piłsudskiego”.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – zadanie obejmuje m.in. Wymianę chodników,
wykonanie ścieżki rowerowej, wymianę krawężników wykonanie prawoskrętu z ul.
Mickiewicza, poprawkę kanału deszczowego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zwrócił uwagę, że należy
pomyśleć o odzyskaniu kostki po rozbiórce a później ją odsprzedać.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – w pierwszej kolejności materiały porozbiórkowe
wykorzystamy u siebie.
Radny Ireneusz Dziensiewicz powiedział, że chciałby uzyskać więcej informacji na temat
prezentacji boiska, która się odbyła na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa
i Porządku.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – lokalizacja tego boiska jest jeszcze do
przemyślenia. Chcemy by ta infrastruktura nie była bardzo kosztochłonna. Obecnie
proponowany teren jest bardzo trudny geologicznie. Rozpatrywać będziemy jeszcze inne
lokalizacje. Na razie nie zapadła jeszcze żadna wiążąca decyzja. W miesiącu styczniu
ewentualnie miesiąc później przedłożymy radnym propozycje.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Odolecki zgłosił wniosek o przedłożenie
informacji, na temat wpływów, jakie uzyskuje miasto z podatku od środków transportowych.
Jak dużo jest podmiotów gospodarczych płacących podatek z tego tytułu? Czy jest tendencja
wzrostowa, czy też, jak bardzo zmniejszyły się wpływy, czy są zaległości w płaceniu?
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa powiedział, że taka odpowiedź zostanie udzielona na
piśmie.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Wiloch – biorąc pod uwagę, że cześć radnych
po raz pierwszy ma do czynienia z dokumentami dotyczącymi budżetu miasta jest prośbą o
przygotowanie i dostarczenie radnym takiego przewodnika o budżecie miasta Ełku, który
pokazuje jak „czytać” budżet. W poprzedniej kadencji Rady Miasta coś takiego przygotował
Skarbnik Miasta.
Następnie Z-ca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Wiloch zwrócił się o przygotowanie
elektronicznej ścieżki dostępu - linków dla radnych pod najważniejsze ustawy dotyczące
działalności samorządu gminnego.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa poinformował, że na sesję Rady Miasta wpłynie
jeszcze jedna poprawka dotycząca środków finansowych, jakie przekazaliśmy Policji na
zakup psa. Tych psów jest mniej niż komend Policji, które złożyły takie zapotrzebowanie
i niestety nasza komenda na razie nie otrzymała takiego psa.
By teraz tych pieniędzy nie zwracać, Komendant Policji wystąpił z pismem, aby środki
przeznaczyć na zakup obiektywu do aparatu fotograficznego oraz sprzęt obsługujący alarmy
bombowe w kwocie ok. 5,5 tys. zł. Pies zostałby później zakupiony z własnych środków
Policji.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodniczący Komisji
Małgorzata Stachowiak
Jan Stradczuk

