Protokół Nr 3.14
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 22 grudnia 2014 roku w godzinach 1430– 1530
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
10 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 7. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Ewa Awramik, Tomasz Dawidowski i Jan
Stradczuk.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Zastępca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
 Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu - Barbara Dąbrowska,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena, Katarzyna Podlecka,
 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) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta
Ełku,
5) 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
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zapoznała zebranych z propozycją porządku
obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zgłosił wniosek, by w pkt. 3.
z proponowanego porządku obrad - Opinia Komisji do projektów uchwał nie omawiać
projektów pod nr 4-6, gdyż nie dotyczą one merytorycznie prac Komisji.
Członkowie Komisji jednomyślnie; w głosowaniu jawnym – 6 głosami „za” przyjęli
proponowany porządek obrad jw. z wnioskowaną zmianą.
Do punktu 2
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła 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 8 grudnia 2014 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
1 i 2) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa 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.
Następnie Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie miasta Ełku na 2014 rok wraz z autopoprawką polegającą na zwiększeniu
dochodów budżetowych o kwotę 345 778 zł. Zmiana związana jest z otrzymana 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 5 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2014-2027 wraz z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku
na 2014 rok i autopoprawką.
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 5 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 5 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) Komisja zapoznała się z projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia
składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.
5) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił 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.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się z pytaniem – czy wzięto pod
uwagę poprawę oświetlenia na ul. Gdańskiej?
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – w projekcie „Jaśniejsze sąsiedztwo” są środki
finansowe i trzeba wziąć pod uwagę tak, jak w przypadku ul. Sikorskiego montaż
jaśniejszego oświetlenia. W przypadku montowania nowych lamp, będzie to już oświetlenie
ledowe.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionej autopoprawki do projektu
uchwały, w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie autopoprawkę do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na 2015
rok.
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 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie raport z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku
na lata 2008-2018” za rok 2013.
Do punktu 5
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty powiedział, że chciałby zgłosić
problem braku oświetlenia przystanku MZK przy Szpitalu „Pro-Medica”.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – przystanek MZK został przesunięty jak najbliżej
wejścia głównego. Problem został więc już rozwiązany.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie
do Inspekcji Transportu Drogowego o ustawienie fotoradaru na ul. Wojska Polskiego na
wysokości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kierunku PKO Bank Polski S.A.
Należałoby ponadto wzmóc kontrole Policji w tym rejonie.
Radna Dorota Kruszewska zwróciła uwagę, że największy problem stanowią samochody,
które nie zatrzymują się przed przejściem. Dlatego też prośba, by Policja zwiększyła kontrole
w tym rejonie.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się z prośbą do członków Komisji, by
na następnie posiedzenie przygotowali propozycje do planu pracy Komisji na 2015 rok.
Radna Dorota Kruszewska zaproponowała, by odwiedzić ośrodki pomocy społecznej –
noclegownie. Następnie warto byłoby się zapoznać z zadaniami asystentów rodziny.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer – wizytowanie noclegowni – należy
mieć świadomość, że nie wszędzie można wejść. Można zobaczyć, jak dana placówka
funkcjonuje.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

