Protokół nr III.15
z obrad III sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2015 roku w godzinach 1100
1157 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 III sesję Rady Miasta Ełku.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczy 20 radnych,
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
W sesji nie uczestniczyli radni: Ewa Awramik, Dariusz Dracewicz, Ireneusz Dzienisiewicz.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Posła na Sejm RP Andrzeja
Orzechowskiego, Prezydenta Miasta Tomasza Andrukiewicza, Adama Dobkowskiego Kierownika Biura
Regionalnego w Ełku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Pierwszego
Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Kamila Buksę, Sekretarza
Miasta Marcina Radziłowicza, Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla, Prezesa Zespołu Inwestycji sp. z o.o.
Halinę Bender, Radcę Prawnego Zbigniewa Rachwalskiego, 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 stwierdził, że
radni przez aklamację przyjęli protokół nr II.14 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do zaproponowanego na
piśmie porządku obrad.
Nie wniesiono zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek: 20 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) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
JEZIORO EŁCKIE”,
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Sikorskiego”,
5) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy
Miasta Ełk,
6) zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na
rok 2015,
7) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę
Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy
ul. Targowej w Ełku,
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8) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi,
9) stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej,
10) reprezentowania Gminy Miasta Ełku w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Gospodarka
Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2014 – 2018,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku.
6. Przyjęcie postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełk zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna”.
7. Przyjęcie stanowiska w sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023.
8. Przyjęcie postanowienia w sprawie przeniesienia obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Ełku.
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 22 grudnia 2014 r. do
dnia 23 stycznia 2015 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 ogłoszone /przed otwarciem ofert/
> Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2015 r.
> Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni gruntowej na terenie miasta

Ełku w 2015 r.’
> Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ternie
miasta Ełku-2015 r.,
> Remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni rozbieralnej z elementów
betonowych na terenie miasta Ełku w 2015 r.,
> Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie miasta Ełku w 2015 r.
- Za zgodą Ministra Administracji i Cyfryzacji w Urzędzie Miasta Ełku otwarty został
punkt Potwierdzania Profili Zaufanych zlokalizowany w Referacie Działalności Gospodarczej
(I piętro, pokój 246). Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych czynny jest w godzinach pracy
Urzędu. Profile Zaufane to możliwość elektronicznej komunikacji mieszkańców z administracją
publiczną. Jest to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach
elektronicznej administracji. Profil Zaufany działa podobnie jak odręczny podpis – identyfikuje
osobę, która ten profil wykorzystuje.
- Prezydent Ełku przekazał sprzęt dla „Pro Medica" w Ełku. Wśród nowego wyposażenia
znalazły się: trzy zestawy noszy Mondial RS2-3 z odchylanym zagłówkiem, oparciem stóp oraz
pasami, a także trzy transportery Mondial ST70, respirator pneumatyczny ParaPAC 200D
P200D/CE/OH oraz torba OXYPAC II na zestaw tlenowy. Łączna wartość urządzeń 99 tys. zł.
Celem przekazania nowego wyposażenia było zapewnienie realizacji założeń systemu
ratownictwa medycznego i nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób
w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.
- Trwa nabór wniosków na dotacje na remonty ełckich zabytków. Maksymalny poziom
dofinansowania projektów z budżetu miasta wynosi do 50% nakładów koniecznych na wykonanie
prac. Termin składania wniosków: od 12 stycznia do 27 lutego 2015 r. Wnioski złożone po
terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Kwota przeznaczona na ten cel to 300 tys. zł
pochodząca z budżetu miasta.
- Podczas spotkania opłatkowego przedstawicieli „Miast i Miejscowości Papieskich",
które odbyło się 14 stycznia w Warszawie, ogłoszone zostało hasło XV Dnia Papieskiego oraz
miejsca letnich obozów formacyjnych dla stypendystów Fundacji. W dniach 8 – 14 lipca 2015 r.
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Fundacja planuje zorganizować w Ełku studencki obóz integracyjno–formacyjny, w którym
uczestniczyć będzie prawie 1000 stypendystów Fundacji.
- 16 stycznia w Świętajnie odbyło się spotkanie poświęcone idei budowy szklaku pieszorowerowo-narciarskiego na trasie Boćwinka - Powiat Gołdap – Ełk Olecko. Również w tym dniu
odbyło się Walne Zgromadzenie EGO.
- 19 stycznia odbyła się konferencja dotycząca opracowania programu gospodarki
niskoemisyjnej.
- 20 stycznia Pani Aneta Werla została wybrana na stanowisko dyrektora Ełckiego
Centrum Kultury.
- Do 30 stycznia 2015 można składać wnioski o przyznanie grantów na realizację
projektów edukacyjnych „Nasze pasje" w okresie 2 marca – 30 czerwca 2015 r. Granty na
realizację projektów edukacyjnych „Nasze pasje" ustanowiono w celu wspierania rozwoju
edukacji, działań samorządu na rzecz nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.
W związku z brakiem zastrzeżeń ze strony radnych do przedstawionego sprawozdania,
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015-2027,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały wraz ze zmianami w budżecie,
z uwzględnieniem autopoprawek wniesionych na piśmie i stanowiących załącznik do niniejszego
protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Zastępca Przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Surynt 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 19 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 18 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 18 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III.23.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015–
2027, w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecny radny A. Koc.
***
2) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 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:
> Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Zastępca Przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Surynt poinformował, że
komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
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> 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 19 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III.24.15 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny A. Koc.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego JEZIORO EŁCKIE”, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
omawiano w komisjach. Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Zastępca Przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Surynt 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.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III.25.15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego JEZIORO EŁCKIE”, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny A. Koc.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk –
Sikorskiego”, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że przedłożony projekt
szczegółowo omawiany był na posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku. Radni nie
kwestionowali zgodności zapisów planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie zgodność zapisów planu ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku; 19 głosami – jednomyślnie
radni stwierdzili o przyjęciu zgodności zapisów planu ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że zgodnie z przedłożoną informacją przez
Prezydenta Miasta, do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk –
Sikorskiego”, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 14.11.2014r. do 16.12.2014r. oraz w terminie określonym do dnia 31.12.2014r. nie zostały
wniesione żadne uwagi.
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Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III.26.15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk
– Sikorskiego”, w załączeniu do protokołu.
** *
5) Projekt uchwały w szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na
terenie Gminy Miasta Ełk, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański, między innymi poinformował, że na terenie naszego
miasta utworzone zostanie mieszkanie chronione, którego prowadzenie i zapewnienie w nim miejsc,
zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) należy
do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
Z mieszkania chronionego korzystać będą mogły osoby, które ze względu na trudną sytuację
życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym
życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Wniósł
o podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Zastępca Przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Surynt 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III.27.15 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk, w załączeniu do protokołu
**
6) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 73A ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001), na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku
korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych
w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych w naszym mieście odbywać się będzie na rzecz miasta
Ełku, na podstawie porozumienia zawartego między Starostą Ełckim a Gminą Miastem Ełk. Refundacja
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kosztów ze środków Funduszu Pracy wynosić będzie do 60% minimalnej kwoty świadczenia
przysługującego bezrobotnym.
Podstawą zorganizowania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Ełku w 2015 r.
i zawarcia porozumienia jest sporządzenie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych i na jego podstawie opracowanie wniosku celem przekazania go do Powiatowego Urzędu
Pracy w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III.28.15 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015, w załączeniu do protokołu
**
7) Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi
na uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska
Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Michał poinformował, że Komisja zapoznała
się z całością dokumentów w sprawie wniesionej skargi. Komisja wysłuchała informacji przedstawionych
przez:

- Zastępcę Prezydenta Artura Urbańskiego,
- radcę prawnego UM Zofię Pietkiewicz.
Komisja po zapoznaniu się z dokumentami związanymi ze skargą oraz po wysłuchaniu informacji
przedstawionych przez wyżej wymienionych uznała za bezzasadną skargę i pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na
uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska
Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku wraz z uzasadnieniem, który został przedłożony radnym.
> 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 D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z następującym zapisem:
„§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę Prokuratora Rejonowego
w Ełku wniesioną 2 stycznia 2015 r. do Rady Miasta Ełku na uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego
2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku.
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§ 2. Skargę, o której mowa w § 1, uznać za bezzasadną.
§ 3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do przekazania skargi, o której mowa w § 1, wraz
z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
§ 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do reprezentowania Rady Miasta Ełku w sprawie skargi,
o której mowa w § 1, w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, a także
do udzielania dalszych pełnomocnictw, w tym pełnomocnictwa do sporządzenia i wniesienia skargi
kasacyjnej oraz reprezentowania Rady Miasta Ełku w postępowaniu przed Naczelnym Sądem
Administracyjnym w Warszawie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ełku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III.29.15 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
skargi na uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska
Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku, w załączeniu do protokołu.
* *
8) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
opiekunami dziennymi, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały i wniósł o jej podjęcie.
Szczegółowe uzasadnienie, w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Zastępca Przewodniczącego Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Surynt 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III.30.15 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
opiekunami dziennymi, w załączeniu do protokołu.
* * *
9) Projekt uchwały w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie
kultury fizycznej, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że Przedstawiony projekt uchwały
Rady Miasta Ełku w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w kulturze
fizycznej ma na celu wprowadzenie tekstu ujednoliconego dotychczas obowiązującej uchwały i jej zmian.
Ponadto uchwała wprowadza możliwość wręczania stypendiów trenerom ełckich klubów osiągających
wysokie lokaty we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Przedstawione zmiany są
odpowiedzią na liczne wnioski i postulaty ełckich klubów sportowych odnośnie uregulowania możliwości
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uzyskiwania stypendiów sportowych przez trenerów. Taki sposób nagradzania stanowi właściwą
motywację w dążeniu do osiągnięcia wyższych wyników w klubach sportowych działających na terenie
miasta Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska 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 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 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III.32.15 w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych
w dziedzinie kultury fizycznej, w załączeniu do protokołu.
* * *

10) Projekt uchwały w sprawie reprezentowania Gminy Miasta Ełku w Zgromadzeniu Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2014 – 2018,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że zgodnie z § 12,13 i 18 ust. 2 Statutu
Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” Gminy wchodzące w skład Związku
reprezentowane są w Zgromadzeniu przez Prezydenta Miasta Ełku, Burmistrzów Miasta i Wójtów Gmin
oraz dodatkowego przedstawiciela wyznaczonego przez Radę Miasta lub Gminy na okres kadencji.
Zaproponował, aby Rada Miasta Ełku jako dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Związku
wyznaczyła radnego Dariusza Wasilewskiego.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej z następującymi .
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III.33.15 w sprawie reprezentowania Gminy Miasta Ełku w Zgromadzeniu Związku
Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz prawa kumulacji głosów na okres kadencji 2014 – 2018,
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 wniosku pisemnego radnego.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr III.31.15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji
Rady Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
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Pkt 6. Przyjęcie postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełk zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna”.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa wprowadził w temat i w imieniu Prezydenta Miasta
wniósł o podjęcie postanowienia w zaproponowanym brzmieniu.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, komisja opiniuje pozytywnie postanowienie w sprawie nieprzystąpienia do zmiany
fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ełk zwanego „Ełk – osiedle
Jeziorna”.

Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt postanowienia
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” , radni podjęli postanowienie
w sprawie nieprzystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Ełk zwanego „Ełk – osiedle Jeziorna”. Postanowienie w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny T. Przekop
Pkt.7. Przyjęcie stanowiska w sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że ogłoszony 22 grudnia 2014 r. przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, projekt dokumentu „Program Budowy Dróg Krajowych na lata
2014-2023”, nie uwzględnia kontynuacji modernizacji drogi krajowej DK 16 stanowiącej trasę
komunikacyjną łączącą wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego z ośrodkami centralnej
i zachodniej części Polski. Zgodnie z istniejącymi założeniami rozwoju infrastruktury komunikacyjnej
we wschodnich obszarach Polski, przypisywana jest dla Ełku rola węzła, w którym zbiegają się planowana
droga S 61, istniejąca DK 16 z trasą linii kolejowej Rail Baltica. Ograniczenie modernizacji drogi DK 16
do odcinka Olsztyn - Mrągowo spowoduje dalej wykluczenie komunikacyjne obszarów wschodnich
naszego województwa. Mając na uwadze dobro mieszkańców i dalszy dynamiczny rozwój obszaru
ełckiego i województwa warmińsko – mazurskiego, proponuje, aby Rada Miasta podejmując stanowisko
zaapelowała podjęcie stosownych działań, które spowodują wprowadzenie drogi krajowej nr 16 do
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu stanowiska.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu stanowiska.
Przewodniczący Rady Miasta udzielił głosu posłowi na Sejm RP Andrzejowi Orzechowskiemu,
który między innymi poparł inicjatywę podjęcia stanowiska.
Radni nie zgłosili zastrzeżeń do projektu stanowiska.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie stanowiska w sprawie
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 19 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni przyjęli stanowisko w sprawie
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, które stanowi załącznik do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny T. Przekop.
Pkt 8. Przyjęcie postanowienia w sprawie przeniesienia obszaru właściwości Prokuratury
Rejonowej w Ełku.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt postanowienia w sprawie przeniesienia
obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Ełku.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
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> Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska poinformowała, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu u postanowienia.
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu postanowienia.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu postanowienia.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt postanowienia
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 19 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 18 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 19 głosami „za” radni podjęli postanowienie w sprawie
przeniesienia obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Ełku, które jest załącznikiem do protokołu.
Pkt. 9. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 10. Oświadczenia i wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że wpłynęło zaproszenie na
XI Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Radnych Samorządów Sejmików, Miast, Gmin i Powiatów
o Puchar Wojewody Lubuskiego. Pismo do zapoznania się w Biurze Rady Miasta.
Pkt 11 . Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zamknął
obrady III sesji Rady Miasta w dniu 27 stycznia 2015 roku o godz. 1157
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska
Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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