Protokół nr II.14
z obrad II sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 23 grudnia 2014 roku w godzinach 1100
1208 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku.

-

W obradach uczestniczyli radni zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności.
Na wstępie sesji został odegrany hejnał miasta Ełku.
Pkt 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył II sesję Rady Miasta Ełku.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczy 23 radnych.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Prezydenta Miasta Tomasza
Andrukiewicza, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta
Kamila Buksę, Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Prezesa Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halinę
Bender, Radcę Prawnego Ewę Orłowską, naczelników wydziałów, przedstawicieli mediów
i wszystkich zebranych.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji - protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń
do protokołu z ostatniej sesji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod
głosowanie przyjęcie protokołu nr I.14.
Radni w głosowaniu; 23 głosami „za” – jednomyślnie przyjęli protokół nr I.14 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do porządku obrad.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz
zgłosił
wniosek o
uzupełnienie porządku
w punkcie 5 o podpunkt 15) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków
finansowych na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup psa patrolowo-tropiącego oraz jego
wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Ełku.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek uzupełniony o wyżej zacytowany projekt uchwały: 23 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach „wstrzym.” - jednomyślnie „za”
radni przyjęli następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2014,
3) wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Starostą Ełckim w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej
nieruchomości,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
5) przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015,
6) uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014 – 2017”,
7) ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku,
8) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.,
9) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.,
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10) obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2015,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku,
12) ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014,
13) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
14) uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2015,
15) zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Policji
z przeznaczeniem na zakup psa patrolowo-tropiącego oraz jego wyposażenia dla Komendy Powiatowej
Policji w Ełku.
6. Wytypowanie trzech przedstawicieli Rady Miasta Ełku do prac w Kapitule ds. stypendiów i nagród
sportowych.
7. Przyjęcie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata
2008 – 2018” za rok 2013.
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 r.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 1 grudnia 2014 r. do dnia
19 grudnia 2014 r., w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w uzupełnieniu informacji, którą radni otrzymali na
piśmie przedstawił działania jakie były dokonywane w ostatnim okresie międzysesyjnym, między innymi
poinformował:
- Postępowania inwestycyjne, na które zostały zawarte umowy:
> Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach użyteczności
publicznej w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym - część III;
> Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ulicy Tuwima w Ełku;
> Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta Ełku i utrzymanie ich w schronisku dla bezdomnych
zwierząt;
> Wykonanie parkingów na ulicy Św. Ojca Pio w Ełku.
- Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert /trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym:
> Przebudowa ul. Piłsudskiego w Ełku.
- Ełk został wyróżniony w Konkursie ECO–MIASTO 2014. W tegorocznej edycji konkursu ECOMIASTO Ełk otrzymał wyróżnienie w kategorii gospodarka odpadami. W tej kategorii zwyciężyły:
Kraków i Puławy. Miasta wyróżnione to: Ełk, Bydgoszcz, Dąbrowa Górnicza, Toruń i Wołomin. Ełk
został wyróżniony za kompleksowe rozwiązania i skuteczną współpracę międzygminną, a także za projekt
„Centrum Edukacji Ekologicznej". Organizatorem projektu ECO – MIASTO jest Ambasada Francji
w Polsce, we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Renault
Polska oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.
–Wręczone zostały medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla czterech par małżeńskich.
- W szpitalu "Pro-Medica" zakończyła się budowa nowoczesnego bloku operacyjnego. Blok operacyjny
usytuowany jest na I piętrze Bloku IF/III i obejmie powierzchnię 651,66 m2. Wyposażony jest w 3 sale
operacyjne, salę pooperacyjną 4 – łóżkową, podręczną sterylizatornię, pokój lekarzy, pokój personelu
średniego, śluzy szatniowe personelu, śluzę pacjentów, dwie windy oraz magazyny. Koszt robót wyniósł
prawie 3 mln 825 tys. zł.
- W miejskich szkołach funkcjonują nowoczesne pracownie informatyczne. Powstało łącznie 11 pracowni
komputerowych wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt komputerowy, szybki Internet (100
megabitów/sekundę), najnowocześniejsze rozwiązania systemowe oraz oprogramowanie z możliwością
legalnego korzystania przez uczniów zarówno w szkole, jak i w domu. Pracownie powstały w ramach
realizacji projektu „Elkman II – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku".
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- Z dniem 1 września 2015 r. w Ełku utworzone zostanie Gimnazjum Sportowe, które będzie włączone do
Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Suwalskiej 15. Na ostatniej sesji Rada Miasta podjęła w tej
sprawie stosowną uchwałę.
- Prezydent przyznał stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną, które otrzymało 29 najlepszych
uczniów miejskich szkół. 16 uczniów ze szkół podstawowych oraz 13 uczniów z gimnazjów. Stypendia
mają wartość 100 zł, 150 zł oraz 200 zł miesięcznie. Są wypłacane bezpośrednio w szkołach. Łączna
kwota przyznanych stypendiów to 14 200 zł.
- Został oddany do użytku nowy plac rekreacyjny przy ul. Nadjeziornej. Przy małej przystani w pobliżu
byłej kawiarni "Babelut" pomiędzy promenadą, a jeziorem wykonano plac rekreacyjny o powierzchni
260 m2 wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych. Zakres prac obejmował wykonanie robót
ziemnych, wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej, montaż 14 donic o wysokości
60-80cm, regulację studni kanalizacji sanitarnej, umocnienie skarp za pomocą palisady betonowej,
wykonanie schodów terenowych, renowację istniejących schodów oraz wykonanie zieleni. Koszt
inwestycji to prawie 106 tys. zł.
- Wybudowano drogę dojazdową przy ul. Słowackiego. W ramach inwestycji wykonano drogę
wewnętrzną z wyjazdem do ul. Słowackiego. Jest ona zlokalizowana pomiędzy budynkami
wielorodzinnymi i usługowymi położonymi przy ulicach Słowackiego, Mickiewicza i 3-go Maja.
Powierzchnia inwestycji - 1 716 m2. Koszt wykonania wszystkich prac wyniósł 320 305,65 zł. Inwestycja
zrealizowana została przy współpracy z developerem „Dom Ełcki Morusiewicz Spółka Jawna", który
partycypował w kosztach budowy: miasto Ełk – 229 758,36 zł, Dom Ełcki Morusiewicz – 90 547,29 zł.
- Zakończyła się modernizacja placów zabaw przy dwóch miejskich przedszkolach: "Bajka"
(ul. Ks. Popiełuszki) i "Słoneczna Ósemka" (ul. Dobrzańskiego). Inwestycje zostały wykonane w ramach
"Inicjatywy Lokalnej". Łączny koszt wykonania obu placów to kwota 105 tys. zł, w tym prace ziemne
wyniosły ok. 30 tys. zł.
- Zakończyła się wymiana rtęciowych opraw oświetlenia ulicznego na oprawy sodowe w ramach projektu
"Jaśniejsze sąsiedztwo". Naszym partnerem w realizacji inwestycji było litewskie miasto Alytus.
Realizacja projektu w Ełku zakończyła się 28 listopada 2014 r. Działania polegały na wymianie
669 starych energochłonnych opraw rtęciowych o mocy źródeł światła 125W i 250W na energooszczędne
oprawy sodowe o mocy 50W, 70W, 100W i 150W.
- Zakończyła się budowa cmentarza komunalnego nr 3 w Bartoszach. Administratorem będzie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku. Pierwsze pochówki planowane są w przyszłym roku.
Zakres budowy I etapu cmentarza objął m. in. budowę budynków administracyjno - socjalnego i usługowo
- gospodarczego oraz ich wyposażenie. Inwestycja dotyczyła również wykonania terenów zielonych, pól
grzebalnych oraz kolumbarium Wybudowane zostały także drogi wewnętrzne z placami manewrowymi,
chodniki i parkingi. Powstały też sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz
z przyłączami oraz przyłącze teletechniczne, energetyczne i oświetlenie. W ramach prac wykonano też
elementy małej architektury i oznakowano sektory, a także ogrodzono cały teren. Powierzchnia cmentarza
wynosi ok. 22 tys. m2. Koszt wykonania inwestycji to kwota prawie 4 mln zł. Odbiór inwestycji nastąpił
28 listopada.
- Zakończyło się zagospodarowanie podwórka za wieżowcem przy ul. Mickiewicza 15. W ramach
inwestycji wykonano nowe chodniki, parkingi oraz zjazdy. Koszt inwestycji to kwota 109 661, 51 zł.
- Zakończyła się przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Ełku na odcinku pomiędzy ulicami Podhorskiego
i Bora Komorowskiego (etap III). Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Ełku została podzielona na trzy
etapy, zgodnie z przebiegiem skrzyżowań remontowanych odcinków z równoległymi ulicami:
• Etap I – od ul. Bahrkego do ul. Dobrzańskiego – ok. 200 m,
• Etap II – od ul. Dobrzańskiego do ul. Podhorskiego – ok. 100 m,
• Etap III – od ul. Podhorskiego do ul. Bora Komorowskiego – ok. 300 m.
W związku z brakiem zastrzeżeń ze strony radnych do przedstawionego sprawozdania,
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
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Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2014-2027,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały wraz ze zmianami w budżecie,
z uwzględnieniem autopoprawki wniesionej na piśmie i stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.8.14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2014– 2027,
w załączeniu do protokołu.
***
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2014 rok, w załączeniu do protokołu.
Zaproponowane zmiany do budżetu omawiane były na poszczególnych komisjach.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.9.14 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2014 rok, w załączeniu do protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Starostą Ełckim w postępowaniu
o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
omawiano w komisjach. Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Uzasadnienie:
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Spadkobiercy Państwa Jana i Genowefy Bukowskich wystąpili do Starosty Ełckiego z wnioskiem o zwrot
wywłaszczonej w 1975 r. nieruchomości oznaczonej nr 1004/4 o pow. 0,2374 ha. Obecnie jest to fragment
obszaru działek komunalnych położonych przy ul. Srebrnej oznaczonych nr: 2782/23 (pow ok. 0,1312 ha),
2782/25 (pow. 0,0107 ha) i 2782/1 (pow. 0,0955 ha). Działka nr 2782/1 stanowi pas drogi publicznej – ul.
Srebrnej, natomiast na działkę nr 2782/25 został we wrześniu b.r. przeprowadzony przetarg, w wyniku
którego wyłoniono nabywcę prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości. W związku z
informacją o wszczęciu przez Starostę Ełckiego postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, nie
sfinalizowano jeszcze transakcji – nie został spisany akt notarialny.
W związku z podjętymi działaniami związanymi przede wszystkim w wybudowaniem drogi publicznej
oraz rozstrzygnięciem przetargu na sprzedaż części terenu objętego wnioskiem o zwrot wywłaszczonej
nieruchomości, miasto Ełk podjęło rozmowy ze spadkobiercami Państwa Bukowskich w sprawie zawarcia
ugody, polegającej na wypłacie uzgodnionej kwoty w zamian za pozostawienie ww. terenu w gminnym
zasobie nieruchomości.
Sporządzony został operat szacunkowy określający wartość obszaru dawnej działki nr 1004/4 o pow.
0,2374 ha, (obecnie stanowiącego fragment działek nr: 2782/23, 2782/25 i 2782/1), według którego:
wartość terenu będącego przedmiotem wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości – 131.000 zł;
wartość zwaloryzowanej należności, jaką byli właściciele działki nr 1004/4 otrzymali od Skarbu
Państwa tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość – 15.900 zł.
Spadkobiercy Państwa Bukowskich na spotkaniu w dniu 12 listopada 2014 r. wyrazili zgodę na rozliczenie
się za całą wywłaszczoną nieruchomość według kwot oszacowanych w ww. operacie, tj. zainteresowani są
przyjęciem w zamian za działkę kwoty 115.100 zł (tj. 131.000 zł – 15.900 zł).
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodniczący Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.10.14 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Starostą Ełckim
w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości ,w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
w załączeniu do protokołu.
UZASADNIENIE
W celu optymalnego skomunikowania linii autobusowych mieszkańcom Osiedli Konieczki
i Baranki ze Szpitalem Wojskowym oraz galerią handlową „Brama Mazur” – Prezydent Miasta wniósł
o dokonanie następujących zmian w „Wykazie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Miasto Ełk”, polegających na:
wprowadzeniu przystanków :
(1) Dąbrowskiego – Dąbrowskiego Brama Mazur , 04
(2) Dąbrowskiego – Dąbrowskiego PKS, 01
(3) Baranki – Szpital– wejście główne , 01
wykreśleniu zlikwidowanego przystanku:
Armii Krajowej -PKP , 03
Baranki – Szpital , 01
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Mając powyższe na uwadze Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa wniósł o podjęcie przedmiotowej
uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodniczący Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radny Wojciech Kwiatkowski wyraził wątpliwość co do prawidłowej numeracji przystanków
komunikacyjnych.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk wyjaśnił, że zaproponowana
numeracja przystanków jest prawidłowa, a numery nadano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w tym zakresie.
Po zakończeniu dyskusji odnośnie numeracji przystanków w mieście, która zakończyła się bez
żadnych formalnych wniosków, Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie
projekt uchwały w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.11.14 zmieniająca uchwałę w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
w załączeniu do protokołu.
 * *
5) Projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2015, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
UZASADNIENIE
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 przesyłam Panu Przewodniczącemu 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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
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> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.12.14 w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2015, w załączeniu do protokołu
 **
6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014 –
2017”, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
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 Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodniczący Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.14.14 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Miasta Ełku na lata 2014 –
2017”, w załączeniu do protokołu
 **
7) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku, w załączeniu do
protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poinformował, że projekt uchwały
z zaproponowanym wynagrodzeniem radni otrzymali. Pan Przewodniczący poprosił o opinie z komisji:
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z zaproponowanymi stawkami wynagrodzenia, które
nie ulegają zmianie. Dotychczasowe wynagrodzenie Pana Prezydenta było ustalone w 2010 roku i od tego
czasu nie podwyższane. Wniósł o podjęcie uchwały.
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Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w zaproponowanym brzmieniu.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.13.14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ełku, w załączeniu do
protokołu.
 * *
8) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.,
w załączeniu do protokołu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił i w imieniu Prezydenta Miasta wniósł o podjęcie
uchwały. Zgłosił formalny wniosek, aby w § 1 ust. 2. punkt 2 zamiast kwoty 23,13 zł wpisać kwotę
mniejszą, czyli 22,90 zł.
Uzasadnienie
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. 2,0 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2014. Zaproponowane stawki mieszczą
się w ramach określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2014 roku.
Realizacja zadań gminy – wydatków bieżących i inwestycyjnych – wymaga stałego zasilania budżetu
dochodami. Podatek od nieruchomości jest jednym z podstawowych i zagwarantowanych źródeł
dochodów gmin. Szacunkowe zwiększenie dochodów z tytułu planowanego wzrostu stawek wyniesie ok.
400 tys. zł.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodniczący Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 3, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.15.14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.,
w załączeniu do protokołu.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2015r., w załączeniu do protokołu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił i w imieniu Prezydenta Miasta wniósł o podjęcie
uchwały.
Uzasadnienie
W dniu 21.10.2014 roku do Urzędu Miasta wpłynęło pismo skierowane przez WarmińskoMazurskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Olsztynie, zawierające prośbę skierowaną do
Prezydenta oraz Rady Miasta Ełku, aby w pracach nad budżetem 2015 roku uwzględnić możliwość
obniżenia
niektórych stawek podatków od środków transportowych, zmniejszając zarazem ich
zróżnicowanie w stosunku do innych samorządów w regionie.
Projekt przedłożonej uchwały zakłada obniżenie stawek podatku dla kilku rodzajów pojazdów,
uwzględniając argumenty przedstawione w piśmie W-MZPD. Zaproponowane stawki mieszczą się w
ramach określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2014 roku.
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Szacunkowe zmniejszenie dochodów Gminy Miasta Ełku z tytułu planowanych zmian stawek
wyniesie ok. 40 000,00 zł.
Na zapytanie radnego M. Tyszkiewicza: „jak wygląda ściągalność tego podatku na przestyrzeni
ostatnich dwóch lat ?” , Skarbnik Miasta J. Wróbel odpowiedział, że na poziomie 80%.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodniczący Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.17.14 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na
2015r., w załączeniu do protokołu.
***
10) Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, w załączeniu do protokołu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił i w imieniu Prezydenta Miasta wniósł o podjęcie
uchwały.
Uzasadnienie
Przedłożony projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą obliczenia
podatku rolnego na 2015r.,do kwoty:55,00 zł za 1q. 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.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodniczący Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.16.14 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, w załączeniu do protokołu.


* *

11) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady
Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski odczytał projekt uchwały, który powstał
w wyniku wniosków pisemnych radnych.
Nie podjęto dyskusji.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.20.14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady
Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
* * *
12) Projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały i wniósł o jej podjęcie.
Szczegółowe uzasadnienie, w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodniczący Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.21.14 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego
2014, w załączeniu do protokołu.
***
13) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały, łącznie z projektem budżetu
miasta na 2015 rok oraz autopoprawkami zawartymi w pismach stanowiących załącznik do protokołu.
Prezydent poinformował, że projekt budżetu miasta na 2015 rok do Rady Miasta został złożony
14 listopada 2014 r. Nad projektem budżetu radni pracowali w poszczególnych komisjach.
Dochody budżetu miasta planowane są w wysokości 173 351 333 zł, z tego: dochody bieżące
w wysokości 155 177 198 zł, dochody majątkowe w wysokości 18 174 135 zł.
Wydatki budżetu miasta planowane są w wysokości 181 370 758 zł, z tego: wydatki bieżące
w wysokości 153 402 853 zł, wydatki majątkowe w wysokości 27 967 905 zł.
Wydatki majątkowe w wysokości 27 967 905 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 27 277 905 zł
- pozostałe wydatki majątkowe – 690 000 zł.

Prezydent zapewnił, że sytuacja budżetu będzie na bieżąco monitorowana i radni będą
informowani. Następnie wniósł o przyjęcie budżetu na rok 2015 w wersji przedłożonej
i szczegółowo przedyskutowanej na poszczególnych komisjach Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje
do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
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> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że Skład Orzekający

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wydał pozytywną opinię o projekcie budżetu na
2015 rok zawartą w Uchwale Nr RIO.IV-0120-446/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. oraz Uchwale
Nr RIO.IV-0120-447/2014 w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2027. Uchwały stanowią załącznik do
protokołu. Były one przedmiotem obrad na posiedzeniach komisji.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 1, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.18.14 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014–
2027, w załączeniu do protokołu.
* * *
14) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2015, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja projekt
budżetu w części dotyczącej prac komisji.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu budżetu na 2015 rok.
> Przewodniczący Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2015 rok.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu budżetu na 2015 rok.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zabieranie głosu w dyskusji nad
budżetem miasta na 2015 rok.
Radni nie podjęli dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.19.14 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na rok 2015, w załączeniu do protokołu.
***
15) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz
wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup psa patrolowo-tropiącego oraz jego wyposażenia dla
Komendy Powiatowej Policji w Ełku, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały oraz uzasadnił potrzebę jej
podjęcia.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr II.22.14 zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych na fundusz
wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup psa patrolowo-tropiącego oraz jego wyposażenia dla
Komendy Powiatowej Policji w Ełku, w załączeniu do protokołu.
Komendant Powiatowy Policji w Ełku insp. mgr Marek Hyzopski odczytał list gratulacyjny od
Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Marka Działoszyńskiego, który przekazał na ręce Prezydenta
Miasta Ełku.
Pkt 6. Wytypowanie trzech przedstawicieli Rady Miasta Ełku do prac w Kapitule ds. stypendiów
i nagród sportowych.
Prezydent Miasta zwrócił się z prośbą pisemną o wytypowanie trzech przedstawicieli Rady Miasta
Ełku do prac w Kapitule ds. stypendiów i nagród sportowych, której obrady zaplanowano na 2015 rok.
Komisja Turystyki, Sportu i Rekreacji na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2014 r. zaproponowała
następujących radnych:
1. Tomasza Rafała Kłoczko
2. Dorotę Kruszewską
3. Andrzeja Surynta
W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie
zgłoszone kandydatury.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni wytypowali wyżej
wymienionych radnych do prac w Kapitule ds. stypendiów i nagród sportowych.
W trakcie głosowania nieobecni radni: Dariusz Dracewicz, Michał Tyszkiewicz.
Pkt.7. Przyjęcie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku
na lata 2008 – 2018” za rok 2013.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że raportu z realizacji „Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018” za rok 2013 szczegółowo
omawiano na poszczególnych komisjach. Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię odnośnie przedłożonego raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018” za rok 2013.
Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego raportu.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018” za rok 2013.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wyraziła pozytywną opinię do raportu.
Radni nie podjęli dyskusji i nie wnieśli zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie raportu
z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018” za rok
2013.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni przyjęli raport z realizacji
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ełku na lata 2008 – 2018” za rok 2013, który
stanowi załącznik do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecni radni: Dariusz Dracewicz, Michał Tyszkiewicz.
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Pkt 8. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku.
Radni otrzymali propozycję tematów do planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i w głosowaniu jawnym; 21 głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”
i 0 głosach wstrzymujących przyjęli następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku:
1. Analiza i opiniowanie wykonania budżetu miasta Ełku za rok 2014 – uchwalenie wniosku w sprawie
absolutorium dla Prezydenta Miasta Ełku.
2. Kontrola w Ełckim Centrum Kultury w Ełku dot. projektu pn. „Modernizacja budynku ECK oraz
wyposażenie w kino”.
3. Kontrola inwestycji: skatepark.
4. W przypadkach szczególnych Komisja podejmie kontrole doraźne po uprzednim uzgodnieniu
z Przewodniczącym Rady Miasta na podstawie pisemnego upoważnienia.
Pkt. 9. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 10. Oświadczenia i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski oraz Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz
złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczne.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski odczytał pismo radnego Michała Tyszkiewicza,
w którym informuje o wystąpieniu z Klubu Radnych Lepsze Jutro.
Pkt 11 . Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zamknął
obrady II sesji Rady Miasta w dniu 23 grudnia 2014 roku o godz. 1208.
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska
Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski

Xxxxx – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926)
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