Protokół Nr 3.14
z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 19 grudnia 2014 roku w godzinach 1100– 1440
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
19 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 14. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Ewa Awramik, Jan Gróndwald, Piotr
Karpienia, Dorota Kruszewska i Irena Markowska.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
 Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
 Naczelnik Wydziału Planowanie Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Marta
Herbszt,
 Komendant Straży Miejskiej – Krzysztof Skiba,
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
 Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
 architekt - Dariusz Jackowski,
 trener – Bartłomiej Koniecko,
 radca prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska.
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) zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
4) w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2015,
5) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017”,
6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.,
7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.,
4. Koncepcja funkcjonalno-użytkowa
Miejskiego.

boiska

pełnowymiarowego

obok

Targowiska

5. Dalsze opiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres II kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015,
2) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,

3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta
Ełku,
4) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 23 grudnia 2014 r. i
dotyczących prac Komisji.
6. Przyjęcie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Ełku na lata 2008-2018” za rok 2013.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zapoznał zebranych z propozycją
porządku obrad
proponując, by w pierwszej kolejności przystąpić do omówienia
i zaopiniowania projektów uchwał, gdyż nie została jeszcze przygotowana prezentacja
koncepcji funkcjonalno-użytkowa boiska pełnowymiarowego obok Targowiska Miejskiego.
Jeśli zostanie to już przygotowane, to przerwiemy omawianie projektów uchwał
i przejdziemy do sali obok na prezentację.
Członkowie Komisji jednomyślnie; w głosowaniu jawnym – 11 głosami „za” przyjęli
proponowany porządek obrad jw.
Do punktu 2
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski 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 12 grudnia 2014 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
1 i 2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił 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.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił 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.
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).
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 12 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 3
głosach „wstrzymujących”zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2014-2027.

Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach
„przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie Miasta Ełku na 2014 rok.
3) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych.
W celu optymalnego skomunikowania linii autobusowych mieszkańcom Osiedli
Konieczki i Baranki ze Szpitalem Wojskowym oraz galerią handlową „Brama Mazur” wnoszę o dokonanie następujących zmian w „Wykazie przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk” stanowiącym załącznik do
w/w projektu, polegających na:
1. wprowadzeniu przystanków :
(1) Dąbrowskiego – Dąbrowskiego Brama Mazur , 04
(2) Dąbrowskiego – Dąbrowskiego PKS, 01
(3) Baranki – Szpital– wejście główne , 01
2. wykreśleniu zlikwidowanego przystanku:
(1) Armii Krajowej -PKP, 03
(2) Baranki – Szpital, 01
Radny Dariusz Dracewicz zwrócił uwagę na powtarzające się numery przystanków.
Przewodniczący Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na konieczność sprawdzenia, czy
w projekcie uchwały jest podana prawidłowa numeracja przystanków. Należy też sprawdzić,
jak to wygląda w innych miastach.
Naczelnik Wydziału MK Andrzej Semeńczuk powiedział, że wyjaśni tę sprawę.
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 zmieniający uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków
komunikacyjnych.
4) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa 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.
Radny Robert Klimowicz – odnośnie raportu z konsultacji społecznych – czy wykonanie
diagnozy społecznej wnioskowane przez Stowarzyszenie ADELFI zostanie wykonane? Czy

byłoby potrzebne dodatkowe środki zaplanowane w budżecie miasta na ten cel?
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił się z wnioskiem o przedłożenie
pełnej informacji do pkt. 8. Wspólne zespoły publiczno-społeczne, czy w każdej radzie jest
przedstawiciel Rady Miasta i ilu ich jest?
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.
5) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały przyjmującej „Program
Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014-2017”. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232 ze zm.) organ
wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska sporządza gminny program
ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach
programowych.
Projekt „Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014 – 2017” został
zaopiniowany pozytywnie przez Zarząd Powiatu Ełckiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Olsztynie.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na imprezę, jaką co roku
organizuje miasto - „Ogień i woda”. Już wcześniej zwracał uwagę, że pokazy „sztucznych
ogni” bardzo degradują środowisko naturalne. Należałoby taką imprezę wyeliminować
z naszego miasta. W czasie takich pokazów należałoby chociaż raz zbadać powietrze i wodę,
by sobie uświadomić, jakie szkodliwe substancje powodują skażenie. Następnie radny odczytał
zapis art. 182 § 2 KK dodając, że nie chce się przyczyniać do skażenia środowiska naszego
miasta.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Robert Klimowicz zwrócił uwagę, że na str. 46 na terenie
Ełku jest 9 pomników przyrody, jak to wygląda rzeczywiście, prosiłby o taką listę.
Inspektor ds. ochrony środowiska Roman Gorczyca powiedział, że za chwilę taką listę
dostarczy – lista w załączeniu do protokołu.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Robert Klimowicz zgłosił następujące uwagi:
- str. 58, w tabeli pkt 3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – planowany
termin realizacji zadania 2014-2017,
- pkt. 5 Przebudowa ulicy Grota Roweckiego, wydatkowano już 1.200.000 zł, należy albo
poprawić kwotę, albo wpisać brak danych,
- pkt. 14. może należy tutaj również dopisać ulicę Kolonia,
- pkt. 17. Modernizacja oświetlenia ulicznego (wymiana opraw rtęciowy na sodowe i ledowe).
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na koszty inwestycji od
poz. 6 do 12 – 30 mln zł – tabela str. 58-59.
Naczelnik Wydziału MK Andrzej Semeńczuk – są to duże projekty i potrzebny ponadto
jest wkład własny. Zostało to rozdzielone na lata. Prezes PWiK planuje zapoznać radnych
z projektem, który został zrealizowany.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Robert Klimowicz – czy Straż Miejska kontroluje, co
jest spalane w piecach przy ogrzewaniu domów? Czy za spalanie śmieci są naliczane kary?
Naczelnik Wydziału MK Andrzej Semeńczuk – rzeczywiście często widać, czym jest
palone w piecu, ale egzekwowania tego jest bardzo trudne. Kolor dymu nie jest podstawą do
ukarania.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Robert Klimowicz – w niektórych miastach badany jest
popiół. Może należy wyegzekwować przedłożenie dokumentu, jaki opał został zakupiony.
Samorządy, by walczyć z osobami zatruwającymi środowisko, mogą powołać się na ustawę
Prawo ochrony środowiska. Artykuł 379 tej ustawy mówi, że np. prezydent miasta może

upoważnić do przeprowadzenia kontroli podległych mu pracowników miejskich, a potem
występować w roli oskarżyciela publicznego przeciwko łamiącym zapisy ustawy, bo palenie
śmieci jest wykroczeniem i grozi za to grzywna w wysokości nawet 5 tys. zł. Powołując się
na art. 379, upoważnienie strażnicy mogą wejść do domu i sprawdzić, kto czym pali, biorąc
do ekspertyzy popiół z pieca.
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 przyjmującej „Program Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata
2014-2017” z uwagami wniesionymi przez radnego Roberta Klimowicza.
6) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r. - w założeniach wieloletniej prognozy
finansowej zakładany wzrost podatku był na poziomie 3%, natomiast propozycja w projekcie
uchwały od 1,5 do 2%. - projekt uchwały w załączeniu do protokołu.
Radny Krzysztof Wiloch zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości pozostawienia
wysokości stawek ww. podatków na poziomie tego roku, bez jakichkolwiek podwyżek. Skoro
większość opłat, m.in za wywóz śmieci, wodę i ścieki, za psa pozostaje na poziomie roku 2014,
należałoby się jeszcze raz pochylić nad tematem podwyżki podatków. Zwłaszcza, ze dotyczy to
wszystkich mieszkańców naszego miasta.
Radny Jan Stradczuk – nie podnoszenie stawek podatków daje konsekwencje
w późniejszych latach. Lepiej podnosić stopniowo niż robić to jednorazowo, bardzo wysokim
skokiem kwoty.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 3 głosach „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.
7) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych na 2015 r. Projekt zawiera dotychczas
obowiązujące stawki a w niektórych punktach jest nawet obniżka stawki.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 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.
Do punktu 4
Członkowie Komisji udali się na salę obok, by zapoznać się z programem funkcjonalnoużtkowym boiska pełnowymiarowego, które ma zostać usytuowane na terenie obok Targowiska
Miejskiego.
Prezentacji dokonał architekt Dariusz Jackowski który powiedział, że program funcjonalnoużytkowy boiska ma posłużyć do wykonania całości inwestycji w koncepcji „Zaprojektuj
i wybuduj”. Obszar inwestycyjny obejmuje 2,8 ha. Teren, gdzie odbywa się handel
samochodami, to koło 0,8 ha. Praktycznie zabrany zostałby zatem teren giełdy samochodowej,
razem około 1/3 terenu Targowiska. Giełda samochodowa nie powinna istnieć w tym miejscu,
brak jest utwardzonej nawierzchni i wszelkie nieczystości spływają obecnie do gruntu.
Pozostają jeszcze aspekty estetyczne. Można by pomyśleć, by pozostałą cześć przy giełdzie
samochodowej zaadaptować na teren handlowy i wybudować np. miejską halę handlową.
Zwiększyłoby to asortyment towaru, którym można by tutaj handlować. Ogólnie w tej chwili
jest to teren nieatrakcyjny wizualnie.

Planowane boisko składa się z pełnowymiarowej płyty ze sztuczną nawierzchnią z
oświetleniem sportowym, zapleczem szatniowo-sanitarnym, w tym 2 szatnie, 3 trybuny
stalowe, przenośne po 100 osób. Magazyn sprzętu drobnego, obok tego lekki budynek
gospodarczy. Wszystko jest ogrodzone.
Wywiązała się dyskusja.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zwrócił uwagę na znaczną
odległość dzielącą planowane boisko od Szkoły Sportowej. Ile ona wynosi? Czy nie bliżej
byłoby, gdyby to boisko usytuować przy ul. Suwalskiej-Bema?
Naczelnik Wydziału PG Marta Herbszt powiedziała, że w przypadku boiska przy
Targowisko odległość ta wynosi 1900 metrów, natomiast w drugim kierunku 1100 m.
Radny Tomasz Przekop – czy nie można byłoby tego boiska przesunąć maksymalnie
w kierunku rzeki? Czy będą mogły się tam odbywać oficjalne rozgrywki, mecze? Czy będą
zastosowane bramki, klatki dla kibiców?
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – boisko ma być na potrzeby treningowe oraz
sparingi grup młodzieżowych.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – proponowałby przesunięcie całego
boiska i odsunięcie go od terenów giełdy. Wybudowanie na terenie giełdy utwardzonego
parkingu i przeniesienie handlu na soboty.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – każde przesunięcie o 5 metrów powoduje
zdecydowanie gorsze warunki posadowienie. Jest to już teren zalewowy, trudny dla
budownictwa.
Projektant Dariusz Jackowski dodał, że przebiegają tam również kolektory: deszczowy
i sanitarny.
Radny Mirosław Sawczyński zwrócił uwagę, że przy samej rzece jest jeszcze gorsza
„bomba ekologiczna”. Przez wiele lat PKP wywoziła tam żużel z palenisk.
Trener Bartłomiej Koniecko zwrócił uwagę, że na świecie obiekty treningowe buduje się
poza miastem, w lesie. Może należałoby pomyśleć o obiekcie, do którego można by jeszcze coś
dostawić, np. mały hotelik. Dobre byłoby usytuowanie takiego boiska przy samej Szkole
Sportowej, ale brak tam miejsca. Można by rozważyć inne lokalizacje, np. 3 ha terenów przy
wąskotorówce, czy też po lewej stronie CPN za „Fiatem”.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – przygotujemy jeszcze propozycję innych terenów.
Należy jednak brać pod uwagę takie aspekty, jak: dostępność, utrzymanie i ochrona.
Komisja zapoznała się z programem funkcjonalno-użytkowym boiska pełnowymiarowego,
które ma zostać usytuowane na terenie obok Targowiska Miejskiego – teren giełdy
samochodowej z następującymi uwagami:
- Przewodniczącego Komisji Wojciech Kwiatkowskiego o rozważenie możliwości
przesunięcia i odwrócenia tego boiska w prawą stronę wraz z przesunięciem przebiegających
tam kanałów: deszczowego i sanitarnego,
- rozważenie innej lokalizacji tego boiska i przedłożenie tych wariantów na posiedzenie
Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji.
Do punktu 5
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel 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 10 radnych.

Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 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.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 7 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027.
3) Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia
składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.
4) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel 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 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie ustalenia
wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
5) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił autopoprawkę do uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Ełku na 2015 rok – autopoprawka w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że autopoprawka jest
nieczytelna. Nie wiadomo od jakiej kwoty i o ile zwiększamy środki finansowe.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa powiedział, że dokument ten zostanie poprawiony,
a ten obecny w tej chwili wycofuje.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski przypomniał, ze jednym z wniosków
Komisji poprzedniej kadencji rady Miasta było wykonanie części jezdni ulicy Norwida na
odcinku, gdzie został wykonany chodnik i krawężnik. Co z tym wnioskiem?
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – ten temat jest w zamyśle. Budżet miasta praktycznie
jest zmieniany na każdej sesji.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – po przetargach będziemy wiedzieli, jakimi
środkami dysponujemy. Mamy w tej chwili określone pewne priorytety. Jeśli pojawią się
oszczędności poprzetargowe, będziemy mieli to na uwadze.
Radny Michał Tyszkiewicz – powinna zostać utworzona taka lista rezerwowa inwestycji,
czy jest ona może już tworzona?
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – są wnioski zgłoszone przez Komisje i będą one
w trakcie roku budżetowego rozpatrywane.
Do punktu 6
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 nie wnieśli uwag i jednomyślnie poprzez aklamację przyjęli raport
z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008-2018”
za rok 2013.
Do punktu 7
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski powiedział, że wszyscy członkowie
Komisji otrzymali propozycję planu pracy Komisji na 2015 rok – czy są zatem jakieś
wnioski, uwagi?
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – czego ma dotyczyć pkt. 3 propozycji planu pracy,
chodzi o biznesplan Parku Naukowo-Technologicznego?
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – chodzi o wizję, propozycję rozwoju
Parku Naukowo-Technologicznego. Zapis punktu zmienimy.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski – zamienić pkt. 12 z 13.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym – jednomyślnie 11 głosami „za” przyjęli plan
pracy Komisji an 2015 rok z wniesionymi poprawkami – plan pracy Komisji w załączeniu do
protokołu.
Do punktu 8
Radny Robert Klimowicz zwrócił się o rozważenie możliwości wykonania przejścia dla
pieszych na ul. Kolonia, na wysokości sklepu „Lewiatan” i doświetlenia odcinka tej ulicy.
Naczelnik Wydziału MK Andrzej Semeńczuk – można by pomyśleć o ewentualnym
przejściu w okolicy skrzyżowania z ul. Okulickiego. Każda taka koncepcja zmiany
organizacji ruchu wymaga wykonania projektu. Co do oświetlenia, cała ulica wymaga
wykonania chodników i oświetlenia. Ze swojej strony zapisuje ten problem do rozwiązania.
Mamy 10 opraw ledowych do zamontowania w najbardziej newralgicznych miejscach miasta.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zgłosił wniosek o pilną konieczność
właściwego oznakowania ścieżki rowerowej na os. Tuwima – chodzi o właściwe
oznakowania na skrzyżowaniach ulic.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodniczący Komisji
Małgorzata Stachowiak
Wojciech Kwiatkowski

