Protokół Nr 5.15
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w dniu 23 lutego 2015 roku w godzinach 1100– 1230
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Wojciech Kwiatkowski, Piotr Karpienia,
Paweł Odolecki i Tomasz Przekop.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
 Kierownik Referatu Komunalnego – Zdzisław Smalec,
 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,
 Specjalista ds. zarządzania energią - Krzysztof Wilczyński,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Sprawozdanie za 2014 r. z realizacji założeń zawartych w Programie Rewitalizacji Ełku do
roku 2016.
4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Miasto Ełk.
5. Opinia Komisji do projektów uchwał:.
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
3) w w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości.
4) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2015 rok,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opracowania „Działania miasta Ełku na rzecz
redukcji emisji CO2 do 2020 r”.
6) w sprawie założeń do polityki oświatowej miasta Ełku na lata 2015-2022,
7) w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej, będących w zakresie zadań własnych,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku
okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności,
10) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 24 lutego 2015 r.
dotyczących prac Komisji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

i

Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zapoznał zebranych z propozycją porządku obrad
informując, że wycofany zostaje podpunkt 5 w pkt. 5 projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025” wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko – pismo Prezydenta Miasta w tej sprawie w załączeniu
do protokołu.
Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad
jw.
Do punktu 2
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 4.15 z dnia 26 stycznia 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko powiedziała na wstępie, że
Wydział przygotował sprawozdanie obejmujące listę działań zrealizowanych w 2014 r. i tych,
które były w trakcie realizacji. Sprawozdanie zawiera m.in. spis projektów w poszczególnych
obszarach, wykaz budynków/obiektów/terenów, które poddano remontom i modernizacji,
koszty poszczególnych prac oraz źródła finansowania – sprawozdanie w załączeniu do
protokołu.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie sprawozdanie za 2014 r. z realizacji założeń zawartych w Programie Rewitalizacji
Ełku do roku 2016.
Do punktu 4
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski omówił sprawozdanie z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w
szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk – sprawozdanie w załączeniu
do protokołu.
Radny Michał Tyszkiewicz zwrócił się z pytaniem – czy posiadamy informacje na temat
minimalnych i maksymalnych kwot, jakie otrzymali nauczyciele?
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski powiedział, że przygotuje taką
informację. Na tą chwilę takich szczegółowych danych nie posiada.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk poddał pod głosowanie przedłożone
sprawozdanie.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto
Ełk.
Do punktu 5
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, który obejmuje zmiany:
I. W załączniku nr 1 zmiany w roku 2015, w tym:
1. Zwiększa się dochody bieżące 2015 r. o kwotę 117 681 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 102 681 zł - środki na realizację projekt „Przyjazne e-urzędy
na Warmii i Mazurach”,
- dochody majątkowe o kwotę 15 000 zł – sprzedaż samochodu Urzędu Miasta,
2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 288 425 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 132 425 zł (zwiększanie środków na realizację
projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” – 149 304 zł, pozostałe zadanie

z zakresu ochrony zdrowia – 14 040 zł, dotację dla MBP – 13 000 zł oraz zmniejsza
się środki na MOPS – 7 919 zł, wydatki bieżące UM – 25 000 zł i ZSS w Ełku – szkoła
podstawowa – 11 000 zł),
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 156 000 zł (zwiększa się wydatki na zakupy
inwestycyjne – zakup samochody UM – 100 000 zł, zakup zmywarki w ZSS
– 11 000 zł, projekt adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 28B pod Środowiskowy
Dom Samopomocy – 45 000 zł).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 170 744 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 8 898 639 zł
II. W załączniku nr 2 zmiany w roku 2015 obejmują zmianę nazwy przedsięwzięcia
inwestycyjnego z zakresu kultury fizycznej: „Budowa pełnowymiarowego boiska
do gry w piłkę z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku”.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Miasta Ełku na 2015 rok. Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Strategii i Rozwoju:
Projekt: „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach ” – dział 720 rozdział 72095
Zmiana polega na zwiększenie wydatków na realizacji projektu „Przyjazne e-urzędy na
Warmii i Mazurach” o kwotę 149 304 zł. Zwiększenie dotyczy wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń uczestników szkoleń oraz pozostałych wydatków bieżących. Wkład własny
do projektu zwiększa się o kwotę 46 623 zł i proponuję sfinansować z wolnych środków
ubiegłego roku.
Kwota była zaplanowana w wydatkach w roku 2014 jednak zmiany w harmonogramie
realizacji szkoleń spowodowały konieczność wydatkowania tych środków w 2015 roku.
Dochody na realizację projektu pochodzą ze środków Unii Europejskiej zwiększają się
o kwotę 102 681 zł.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Spraw
Społecznych:
1. Zmniejsza się plan wydatków MOPS w Ełku o kwotę 7 919 zł w związku z powstałą
nadwyżką planu wydatków na 2015 r., przeznaczoną na opłatę podatku od nieruchomości
i opłaty za trwały zarząd. Nadwyżka powstała w związku z wyodrębnieniem z dniem
1 stycznia 2015r. Środowiskowego Domu Samopomocy „Pod Kasztanami” w Ełku ze
struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
2. W dniach 27-28 października br. planowany jest do realizacji Program „NIE nowotworom
u dzieci” realizowany przez Fundację Ronalda McDonalda. Program polega na
przeprowadzeniu badań ultrasonograficzne dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Celem
badań USG jest dokładna ocena stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycie ewentualnych
odstępstw od normy. Badania są realizowane według standardów medycznych określonych
dla tej grupy wiekowej przez Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne i wykonywane przez
doświadczonych lekarzy – radiologów. Badania są bezpieczne, bezbolesne i bezpłatne dla
mieszkańców miasta. Z budżetu miasta pokrywany jest jedynie koszt badania dzieci – 69 zł.
W ciągu dwóch dni planuje się przebadanie ok. 160 dzieci.
W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w dziale 851, rozdział 85195, § 4300
o kwotę w wysokości 11 040 zł na realizację powyższego programu.
3. W miesiącu sierpniu br. po raz trzeci w naszym mieście realizowany będzie „Program
szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci urodzonych w 2012r.
zamieszkałych na terenie Miasta Ełku”. W ubiegłych latach z bezpłatnych szczepień
skorzystało ok. 160 dzieci rocznie. Środki przeznaczone na ten cel wynosiły 40 000 zł
rocznie. Na podstawie danych z ubiegłych lat wywnioskować jednak można,
że zapotrzebowanie na szczepienia jest dużo wyższe. W związku z tym zwiększa się plan
wydatków w dziale 851, rozdział 85195, § 4300 o kwotę w wysokości 3 000 zł na
zwiększenie kwoty z przeznaczeniem na realizację ww. programu do kwoty 40 000,00 zł, co
pozwoli na zaszczepienie ok 160 dzieci podobnie do lat ubiegłych.

Finansowanie powyższych działań z wolnych środków.
4. Zmniejszenie wydatków w dziale 851 Rozdziale 85154 § 4170 o kwotę 20.550 zł
i zwiększeniu § 2360 o kwotę 20.550 zł. Przedmiotowa zmiana spowodowana jest złożeniem
wniosku z inicjatywy własnej przez organizację pozarządową na realizację cyklu warsztatów
z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów ełckich szkół podstawowych i gimnazjów.
Środki na ww. zadanie zostały zaplanowane w budżecie na 2015r. na § 4170, a w związku
ze złożonym ww. wnioskiem zmienia się sposób realizacji zadania. Realizacja zadania
zostanie zlecona organizacji pozarządowej.
Zmniejszenie wydatków w Dziale 851 Rozdziale 85154 § 4170 nie spowoduje rezygnacji
z realizacji planowanych działań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
III) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Organizacyjny:
Zwiększeniu o 100.000 zł kwoty planu w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6060.
Zwiększenie wydatków związane jest z planem zakupu nowego samochodu służbowego na
potrzeby Urzędu Miasta Ełku, w miejsce używanego, siedmioletniego samochodu Citroen C5.
Pokrycie zwiększenia wydatków nastąpi ze środków działu 750 rozdział 4360
w wysokości 25.000 zł, poprzez zwiększenie o 15.000 zł kwoty dochodów budżetowych
(kwota planowana do uzyskania ze sprzedaży dealerowi samochodu służbowego Citroen C5)
oraz w pozostałej części z wolnych środków.
IV) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:
Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w rozdziale 80101 przenosi się
pomiędzy paragrafami wydatkowymi kwotę 11 000 zł. Zwiększa się plan wydatków
w paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne, zmniejsza się plan wydatków
w paragrafie 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Zakupy inwestycyjne to zakup
zmywarki do stołówki szkolnej. Obecnie eksploatowana zmywarka zakupiona w 2008 roku,
jest bardzo awaryjna, kolejna naprawa zmywarki nie jest możliwa, ze względu wysokiego
kosztu, nie dającego gwarancji 100% na bezawaryjne użytkowanie w dłuższym czasie.
W szkole wydaje się około 200-240 obiadów dziennie, zmywarka jest również
wykorzystywana do zmywania naczyń dla utworzonego oddziału przedszkolnego –
Miejskiego Przedszkola Światełko. Pokrycie wydatku inwestycyjnego ze środków
zaoszczędzonych na zakupie w niższej cenie pelletu, oraz niższym zużyciu pelletu przy
łagodnej zimę.
V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji,
Sportu i Kultury:
Zmiana polega na zwiększeniu dotacji o kwotę 13 000 zł (dział 921 rozdział 92116 § 2480)
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. Środki przeznaczone zostaną na zatrudnienie osoby
w ramach prac interwencyjnych – zgodnie z prośbą dyr. MBP.
Źródło finansowania – wolne środki.
VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
1. Projekt adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 28B pod Środowiskowy Dom
Samopomocy dział 852 rozdział 85203 § 6050
Wprowadzenie do budżetu Miasta na 2015 rok nowego zadania inwestycyjnego
i przeznaczenie na ten cel kwoty 45 000 PLN z przeznaczeniem na wykonanie projektu
adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 28 B pod Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób
z chorobą Alzhaimera i innymi zaburzeniami psychicznymi.
Brakującą kwotę w wysokości 45 000 PLN proponuje się pokryć z wolnych środków.
2. Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę z zapleczem i trybunami dział 926
rozdział 92695 § 6050
Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w
piłkę z zapleczem i trybunami” na „Budowa pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę
z zapleczem na górnej płycie Stadionu MOSiR w Ełku”
W ramach zadania po opracowaniu dokumentacji projektowej planowana jest budowa
pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy na górnej

płycie stadionu MOSiR wraz z dostosowaniem części obiektu Parku Wodnego pod funkcje
zaplecza sportowego.
VII) w zakresie pozostałych zmian:
Przeniesienia planowanych dochodów budżetowych w dziale 600 rozdział 60016 z § 6290 do
§ 6330 zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 4/2015
z dnia 3.02.2015r., która określa wysokość dotacji na inwestycję: „Przebudowa
ul. Kilińskiego w Ełku – II etap”.
2. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 170 744 zł, zwiększają się przychody z tytułu
wolnych środków o kwotę 170 744 zł.
Jeśli chodzi o teść uchwały, należy wykreślić w pkt. 1 słowo „bieżące” są to ogólnie dochody.
Ponadto zmiana następuje w zapisach dotyczących załączników, gdzie określa się kwoty,
które występują w załącznikach – przeniesienie zapisów tabel do treści uchwały. Jest to
sprawa techniczna, którą „narzuciła” Regionalna Izba Obrachunkowa.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty – ujęta została sprzedaż
samochodu Citroen C5. Za kwotę 15 000 zł, czy nie powinien on być sprzedany w formie
przetargu ofertowego i wtedy kwota będzie wyższa?
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – będzie to w sprzedaży przetargowej i na pewno za
cenę najwyższą.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2014
rok.
3) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości - zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić
bonifikaty od ceny na podstawie uchwały rady, jeżeli nieruchomość sprzedawana jest na cele
mieszkaniowe. Udzielenie bonifikaty w wysokości 90% ceny nieruchomości będzie
nawiązywało do rozwiązań stosowanych przy przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,
gdzie użytkownicy wieczyści na podstawie uchwały Rady Miasta Ełku nr XIX.169.2012
z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta
Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności, otrzymują 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie. Kwota bonifikaty od ceny
sprzedaży, wg stawki 90%, wyniesie 60.840,00 zł, zaś opłata po bonifikacie wyniesie
6.760,00 zł. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ww. ustawy, udzielona bonifikata podlega zwrotowi, po
jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie nieruchomość lub wykorzysta ją na
inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, licząc od dnia
nabycia. Zwrot następuje na żądanie Prezydenta Miasta Ełku (art. 68 ust 2 ww. ustawy). W
podobnej sprawie, Rada Miasta w uchwale z dnia 28 stycznia 2014 r., wyraziła zgodę na
udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty w wysokości 96,153% ceny
nieruchomości.
Udzielenie bonifikaty w wysokości 90% ceny przy sprzedaży w trybie art. 231 §2 KC na
rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych, prawa własności nieruchomości
zabudowanej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, dotyczy nieruchomości położonej w
Ełku przy ul. Śląskiej – szczegóły w uzasadnieniu do projektu uchwały.
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 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy
sprzedaży nieruchomości.
4) Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka omówiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2015 rok – jest to program na kolejny rok zgodnie z
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – projekt uchwały w
załączeniu do protokołu.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka dodała, że na działania
w ramach profilaktyki jest w tym roku przeznaczona kwota 910 tys. zł.
Radny Nikodem Kemicer - sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim, czy są takie
informacje i jak jest to weryfikowane?
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka – są przedkładane
sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w zakresie przeprowadzanych kontroli placówek prowadzących sprzedaż napojów
alkoholowych. Jest cała procedura, ale zabrać koncesję jest bardzo trudno. Sąd nakłada kare
pieniężną i na tym w zasadzie się kończy.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk poruszył kwestię lokalizacji sklepu „Alkohole
Świata” na os. Północ II i jego odległości od gimnazjum. W tej chwili wejście do gimnazjum
jest od strony boiska. Trzeba wyjaśnić tę sprawę.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka powiedziała, że
sprawdzi i przygotuje taką informację.
Radny Nikodem Kemicer – może należało by wrócić do zmniejszenia ilości koncesji
wydawanych na sprzedaż alkoholu.
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena Katarzyna Podlecka – członkowie
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie tylko chodzą na kontrolę,
ale również edukują. Może należy skierować się bardziej w stronę sprzedaży kontrolowanej.
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 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2015 rok.
5) Specjalista ds. zarządzania energią Krzysztof Wilczyński omówił projekt uchwały
zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia opracowania „Działania miasta Ełku na rzecz
redukcji emisji CO2 do 2020 r” - aktualizuje się opracowanie „Działania Miasta Ełk na rzecz
redukcji emisji CO2 do 2020r.”, stanowiący załącznik do uchwały Nr X.94.2011 z dnia 30
sierpnia 2011r. w sprawie: przyjęcia opracowania „Działania Miasta Ełk na rzecz redukcji
emisji CO2 do 2020 r. Opracowanie było szczegółowo omawiane na posiedzeniu Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku.
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 zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia opracowania „Działania
miasta Ełku na rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r”.
6) Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski omówił w sprawie założeń do polityki
oświatowej miasta Ełku na lata 2015-2022 - w związku z zakończeniem okresu realizacji zadań
wynikających z uchwały Nr XIII/128/07 Rady Miasta Ełku w sprawie polityki oświatowej
Miasta Ełku na lata 2007 -2013, istnieje uzasadniona potrzeba opracowania i podjęcia działań
samorządu miasta Ełku w zakresie lokalnej polityki oświatowej w perspektywie najbliższych
kilku lat, tj. na proponowany okres od 2015 r. do 2022 r.

Podjęcie przez Radę Miasta Ełku uchwały w przedmiotowej sprawie umożliwi m.in.
przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie polityki oświatowej miasta
Ełku na kolejny okres, obejmującego: szczegółowy planu działań w polityce oświatowej
Miasta Ełku na lata 2015 – 2022, w tym, priorytety w dziedzinie nauczania, wychowania i
opieki, a także wizję i misję miasta Ełku w zakresie lokalnej polityki oświatowej na
najbliższe lata.
Należy uwzględnić podejmowanie działań wspierających lokalne partnerstwa i koalicje na
rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na terenie miasta Ełku.
Nadmienia się, iż wykazane w projekcie niniejszej uchwały cele strategiczne dotyczą dzieci
i młodzieży (jakości nauczania i wychowania, kompetencji merytorycznych i społecznych,
postaw patriotycznych i obywatelskich, nauczania języków obcych, bezpieczeństwa),
doskonalenia kadry nauczycielskiej i kierowniczej, bazy oświatowej.
Radny Michał Tyszkiewicz – czy podjęte zostały już działania celem przejęcia budynku po
Szkole Odzieżowej od Starostwa Powiatowego?
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski – na razie jest to etap podejmowania
wzajemnych rozmów. Na tą chwilę czekamy na zaproszenie do wspólnego kształtowania
polityki oświatowej naszego miasta.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 9 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie założeń do polityki oświatowej miasta Ełku na lata
2015-2022.
7) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały w sprawie nadania statutu
Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku – wprowadzona została zmiana
w dotychczas obowiązującym statucie związana z koniecznością aktualizacji jego treści:
wprowadzenie nowego obiektu zarządzanego przez jednostkę – Parku Linowego w Ełku przy
ul. Grunwaldzkiej 10.
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 zmieniający uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku.
8 i 9) Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz omówił projekt uchwały zmieniający uchwałę
w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie
zadań własnych - od stycznia 2014 r. w naszym mieście realizowany jest program „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M. P. z 2013r. Poz. 1024). W styczniu
ubiegłego roku Rada Miasta Ełku podjęła stosowną uchwałę, której zapisy zgodnie
z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego wymagają doprecyzowania, ponieważ nie wynika z
nich jednoznacznie, że dotyczą one realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego
gmin w zakresie ww. Programu.
Następnie Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz powiedział, ze ta sama zmiana ja wyżej
dotyczy również kolejnego projektu uchwały w sprawie podwyższenia kwoty dochodu
uprawniającego do zasiłku okresowego celowego na zakup posiłku lub żywności, gdzie
zmieniamy odpowiednio zapisy zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za
świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu
uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności.

Do punktu 6
Radny Michał Tyszkiewicz powiedział, że chciałby zapytać o Profil Zaufany oraz
przesyłanie korespondencji urzędowej drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP, jaki
jest oddźwięk tej akcji?
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – przez pierwszy okres akcji do połowy lutego
zarejestrowały się 92 osoby. Nie powinno być zatem problemu z realizacją tego projektu.
Radny Michał Tyszkiewicz – jakie inne e-usługi są wdrażane przez miasto lub na jakim są
etapie koncepcyjnym?
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – na dzisiaj mamy ich wdrożonych 21. Dotyczy to
m.in. pism ogólnych, dopisanie się do rejestru wyborców, decyzje podatkowe – wskazane
w sposób centralny. Do września powinno być wdrożonych od 32 do 34 e-usług.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – za 7 dni mają wejść nowe dowody osobiste, jak to
wygląda w tej chwili?
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz - chodzi o projekt noweli ustaw: o dowodach
osobistych, o ewidencji ludności i Prawo o aktach stanu cywilnego. Z nowych wzorów
zniknie adres zameldowania, dzięki czemu - jak tłumaczy MSW - przy każdej zmianie
meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu. Przygotowano narzędzia umożliwiającego
wykorzystanie Systemu Rejestrów Państwowych. Poprzez ŹRÓDŁO - program do edycji
oraz przetwarzania danych gromadzonych w Systemie Rejestrów Państwowych. Jest jednak
problem, gdyż odseparowany jest od systemu moduł wyborców i może być duży problem
z najbliższymi wyborami prezydenckimi.
Radny Andrzej Koc – czy planowany zakup maszyny czyszczącej do MOSiR został
zrealizowany? Potrzebna byłaby taka maszyna do sprzątania na hali sportowej przy SP nr 2.
Radny Ireneusz Dzienisiewicz – nie dokonano takiego zakupu. Jeśli chodzi o SP nr 2 –
mogłoby to być mniejsze urządzenie wykorzystane również przy sprzątaniu korytarzy
szkolnych. Zakup jednego urządzenia i przewożenie go w różne miejsca mija się z celem.
Warto natomiast pomyśleć o urządzeniu do ośnieżania dla kilku obiektów.
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk poinformował, że otrzymaliśmy:
 uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 0102-34/15 w Olsztynie w
sprawie badania zgodności z prawem Uchwały nr II.15.14 rady Miasta Ełku z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok, gdzie
stwierdza się nieważność § 1 ust. 1 oraz ust. 2 § 4 Uchwały,
 uchwałę Nr 0102-35/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w
sprawie badania zgodności z prawem Uchwały nr II.17.14 rady Miasta Ełku z dnia 23
grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, gdzie
stwierdza się nieważność § 1 ust. 1 , 2, 3, 4, 5, 6 lit.a, ust. 8, 8, 10 lit.a, b oraz § 4 Uchwały
– uchwały RIO w załączeniu do protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – udzielił wyjaśnień odnośnie terminów ogłaszania
aktów prawnych. Obie uchwały wchodzą w życie w zakresie obniżek, pozostałe stawki, które
były proponowane w kwocie wyższej pozostają w wysokości obowiązującej w 2014 roku.
Jest to około 300 tys. zł mniej do budżetu miasta.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodniczący Komisji
Małgorzata Stachowiak
Jan Stradczuk

