Protokół nr IV.15
z obrad IV sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 24 lutego 2015 roku w godzinach 1100 - 1214
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 IV sesję Rady Miasta Ełku.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczy 22 radnych,
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
W sesji nie uczestniczył radny Piotr Karpienia.
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, Skarbnika Miasta Jarosława Wróbla, Prezesa
Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halinę Bender, Radcę Prawnego Zofię Pietkiewicz, naczelników wydziałów,
prezesów klubów sportowych – laureatów w konkursie ofert pn. „Sportowa Marka Miasta Ełku”,
przedstawicieli mediów i wszystkich zebranych.
Minutą ciszy uczczono pamięć śp. Haliny Orzechowskiej – znanej ełckiej społeczniczki, Prezesa
Towarzystwa Miłośników Grodna i Wilna.
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 III.15 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że Prezydent Miasta pismem,
znak: SR.042.5.2013 z dnia 20.02.2015 r. wycofuje z zaproponowanego porządku obrad projekt uchwały
w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 20142025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pismo w załączeniu do protokołu.
Następnie poprosił o inne wnioski do zaproponowanego na piśmie porządku obrad.
Nie wniesiono zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek obrad z uwzględnieniem pisemnego wniosku Prezydenta Miasta: 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 nr III.15 z sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wręczenie nagród w konkursie ofert pn. „Sportowa Marka Miasta Ełku”.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
3) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
4) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy
Miasta Ełku na 2015 rok,
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5) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opracowania „Działania miasta Ełk na rzecz redukcji
emisji CO2 do 2020 r.”,
6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Piękna II”,
7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Łukasiewicza II”,
8) rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. 11-go Listopada w Ełku, dotyczącej sprzedaży działek,
położonych w Ełku, przy ul. 11-go Listopada, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów nr: 14/6,29,
16, 19/1, 19/2, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych,
9) zmiany w podziale miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych,
10) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach na terenie miasta Ełku,
11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miasta Ełku,
12) założeń do polityki oświatowej miasta Ełku na lata 2015-2022,
13) nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku,
14) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,
będących w zakresie zadań własnych,
15) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku
okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności.
7. Przyjęcie sprawozdania za 2014 rok z realizacji założeń zawartych w Programie Rewitalizacji Ełku do
roku 2016.
8. Przyjęcie informacji o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 ust. 5 i wydanych
decyzjach o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
przestrzennym w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
9. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Oświadczenia i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Wręczenie nagród w konkursie ofert pn. „Sportowa Marka Miasta Ełku”.
W bieżącym roku na konkurs ofert pn. „Sportowa Marka Miasta Ełku" wpłynęło siedem
wniosków. Po dokonaniu oceny, niezależni eksperci wyróżnili cztery zespoły:

Ełcki Klub Sportowy „Płomień" i Miejski Klub Sportowy „Mazur" za wspólne zadanie pn. „Łączy
nas piłka",

Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - „Wioślarstwo sportową marką
miasta Ełku",

Uczniowski Klub Sportowy „Nenufar 5" - „Ełcka promocja koszykówki – kontynuacja",

Uczniowski Klub Sportowy MMA TEAM EŁK - „Drużyna Mistrzów II".
Zasadniczym celem konkursu było wyłonienie projektów zawierających plan rozwoju sportowego
zawodników i drużyn sportowych zakładających osiągnięcie określonych celów, w tym określonych
wyników sportowych i efektu promocji miasta Ełku poprzez sport.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz z Przewodniczącym Rady Miasta Dariuszem
Wasilewskim wręczyli granty w konkursie ofert na "Sportową Markę Miasta Ełku" w łącznej wysokości
100 tys. zł czterem wyżej wymienionym klubom sportowym.
Pkt 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 26 stycznia 2015 r. do
dnia 20 lutego 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:
 Zostały dofinansowane ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Z oferty 13 organizacji pozarządowych
skorzystało w sumie 1094 uczestników. Organizacje otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę ponad
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52 550 zł. W tym roku przeważają ferie organizowane na miejscu w Ełku – 9 zadań, z kolei wyjazdy
proponują 4 organizacje.
 Ełckie Centrum Kultury zostało uhonorowane certyfikatem „Produkt Warmia Mazury" w kategorii
wydarzenie za organizację Festiwalu Sztuk Pirotechnicznych „Ogień i woda".
 Muzeum Historyczne w Ełku otrzymało certyfikat w kategorii usługa za inicjatywę „Kolej na kajak".
 Certyfikaty jakości „Produkt Warmia Mazury" otrzymali również ełccy przedsiębiorcy w dwóch
kategoriach. W kategorii usługi wyróżnienie przyznano firmie Servistal Sp. z o. o. za „Przetwórstwo
stalowych i aluminiowych wyrobów płaskich, cięcie na wymiar ścisły". Natomiast w kategorii
produkty certyfikaty wręczono Przedsiębiorstwu Produkcyjno – usługowemu „Plastimet" w Ełku za
„Stolarkę otworowa w systemie Plastimet Elite", a także Servistal Sp. z o. o. za „Profile stalowe do
suchej zabudowy – marki Steela Profil".

Zakończyła się modernizacja Ełckiego Centrum Kultury. W I etapie budynek ECK wyposażony
został w windę. Przeprowadzono remont głównego holu wraz z przebudową szatni, gdzie wykonano m.in.
instalację wentylacji z klimatyzacją, wymianę oświetlenia w holu, okładzin ścian i posadzek, stolarki
wewnętrznej, a także zamontowano nowe lady podawcze i regały w szatni oraz siedziska w holu.
Wykonano remont klatek schodowych i korytarzy oraz remont toalet publicznych polegający m.in. na
wymianie stolarki wewnętrznej oraz posadzek i okładzin ścian, a także wyposażeniu tych pomieszczeń.
Dodatkowo w sali widowiskowej zainstalowana została klimatyzacja, natomiast w Galerii Ślad wentylacja.
Wartość inwestycji to kwota ponad 1,657 mln zł, z czego ok. 1,4 mln zł stanowiło dofinansowanie z Unii
Europejskiej. Wkład własny miasta do projektu wyniósł prawie 250 tys. zł. ECK otrzymało zgodę od
Instytucji Zarządzającej Programem na zmianę dotyczącą wykonania dodatkowych prac
modernizacyjnych. Polegały one m.in. na remoncie schodów wraz z balustradą oraz korytarzy na piętrze
i parterze usytuowanych od strony wejścia bocznego do budynku. Wymieniona została także stolarka
drzwiowa do pomieszczeń w korytarzu na parterze oraz znajdujące się w tej części budynku oświetlenie.

Po raz trzeci Prezydent Miasta przyznał stypendia artystyczne. Osiem szczególnie uzdolnionych
osób otrzyma wsparcie finansowe, dzięki któremu będą mogły rozwijać swój warsztat twórczy.
W budżecie miasta Ełku przeznaczono na stypendia artystyczne w roku 2015 kwotę 30.000 zł.

Aplikacja „Ełk, Mazury, Pojezierze Ełckie" została wyróżniona w prestiżowym konkursie Mobile
Trends Awards. Finaliści zostali wyłonieni podczas uroczystej gali 12 lutego 2015 r. w Krakowie.
Organizatorami Konkursu były Targi w Krakowie oraz firma ClickMaster Polska.

Trwa nabór do miejskich przedszkoli na rok 2015/2016. W terminie od 12 do 27 lutego można
składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydatów kryteriów określonych w ustawie. Informacja o wolnych miejscach w danych
placówkach miejskich dostępna jest od 12 lutego na: tablicach informacyjnych dla rodziców
w przedszkolach/szkołach lub stronach internetowych przedszkoli/szkół, tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
Ełku lub stronie www.elk.pl. Informacja o wynikach postępowania rekrutacyjnego w danych palcówkach
przedszkolnych będzie dostępna od 6 marca na: tablicach informacyjnych przedszkoli oraz stronie BIP
i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ełku, stronach internetowych przedszkoli.

Przedstawiciele ełckiego samorządu w piątek 20 lutego 2015 r. wzięli udział w konsultacjach
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
budowie drogi S-61, czyli Via Baltica.

Bezpłatne spotkanie dotyczące „Możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków
Unii Europejskiej w latach 2014-2020" odbędzie się 27 lutego 2015 r. w Centrum Edukacji Ekologicznej
w Ełku. Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmowane są do 25 lutego. Celem spotkania jest
przybliżenie ogólnych założeń dotyczących przyszłej perspektywy finansowej oraz aktualne możliwości
pozyskania środków finansowych z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw. Podczas spotkania
informacyjnego będą prezentowane tylko ogólne informacje na temat przykładowych typów/rodzajów
przedsięwzięć planowanych do objęcia wsparciem w ramach nowych programów operacyjnych. Nie będą
prezentowane konkretne informacje na temat możliwości otrzymania dofinansowania, ani terminy
przyjmowania wniosków o dofinansowanie.

Rozpoczął się nabór wniosków w IX edycji konkursu o przyznanie Nagrody Białej Lilii za
wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku w roku 2014. Kandydatów można zgłaszać do 31 marca
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2015 r. Nagrody przyznawane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne
osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach:
o Mecenas Sportu,
o Sportowiec Roku,
o Nagroda Artystyczna,
o Mecenas Kultury,
o Ambasador Ełku,
o Przedsiębiorca Roku,
o Postawa Godna Naśladowania,
o Nagroda Specjalna.
- Postępowania, na które zawarto umowę:
 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej 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.
W związku z brakiem zastrzeżeń ze strony radnych do przedstawionego sprawozdania,
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
Pkt 6. 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.
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.34.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015–
2027, w załączeniu do protokołu.
***
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:
> 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.
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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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.35.15 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
omawiano w komisjach. Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
UZASADNIENIE
Na skutek upływu z dniem 2 listopada 2009 r. zastrzeżonego w umowie okresu, wygasło prawo
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej
w Ełku przy ul. Śląskiej 6. W przypadku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego, zgodnie z art. 33
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, użytkownikom wieczystym przysługuje
wynagrodzenie za wzniesione przez nich lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia, równe
wartości tych budynków i urządzeń określonej na dzień wygaśnięcia prawa użytkowania.
Mając na uwadze, że przedmiotowa nieruchomość zbędna jest gminie do wykonywania zadań własnych,
bądź realizacji celu publicznego, celem uniknięcia wypłaty wynagrodzenia, które zgodnie z operatem
szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 85.400,00 zł, zdecydowano
o podjęciu działań zmierzających do przywrócenia władania na rzecz dotychczasowych użytkowników
wieczystych nieruchomości. W związku z tym, że wartość budynków i urządzeń znacznie przenosi wartość
zajętej na ten cel działki, przeniesienie prawa własności nieruchomości może nastąpić w trybie art. 231
Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z treścią tego przepisu właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek
lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby
ten kto, wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim
wynagrodzeniem. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym do celu sprzedaży, wartość rynkowa
prawa własności przedmiotowej działki gruntu wynosi 67 600,00 zł, tj. 97,56 zł/m2, a wraz z należnym
podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% wynosi 83.148,00 zł. Byli użytkownicy wieczyści
poinformowani o wysokości odpłatności za nabycie przedmiotowej działki, zwrócili się z prośbą
o udzielenie 90% bonifikaty od jej ceny.
Zarówno Miasto, jak i byli użytkownicy wieczyści, o wygaśnięciu prawa użytkowania wieczystego
dowiedzieli się podczas przeprowadzenia sprawy spadkowej w Kancelarii Notarialnej po jednym z byłych
użytkowników wieczystych, tj. w kwietniu 2014. Przedmiotowa nieruchomość do tego czasu figurowała
w systemie urzędu z 99-letnim okresem trwania prawa użytkowania wieczystego, podczas gdy zgodnie
z aktami księgi wieczystej została sprzedana na własność czasową na lat 50. Przeoczenie upływu terminu
wygaśnięcia użytkowania wieczystego nie było działaniem w złej wierze, gdyż byli użytkownicy
wieczyści nie byli świadomi wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego. Fakt ten potwierdzają
regularnie wnoszone przez użytkowników wieczystych wpłaty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.
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
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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.
Strata majątkowa związana z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego jest niewspółmiernie
duża w stosunku do hipotetycznych kosztów, jakie strony poniosłyby w przypadku postępowania
prowadzącego do utrzymania tytułu prawnego. Użytkownikowi wieczystemu przysługuje uprawienie do:
a) nieodpłatnego przedłużenia użytkowania wieczystego na dalszy okres (zainteresowany ponosi jedynie
koszt zawarcia aktu notarialnego),
b) skorzystania z roszczenia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność, z możliwością
uzyskania 90% bonifikaty od opłaty z tego tytułu.
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.36.15 w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży
nieruchomości, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański, między innymi poinformował, że ustawa z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi umożliwia
lepszą realizację zarówno działań profilaktycznych, jak i zaradczych na szczeblu gminnym.
Ustawodawca wskazał zarówno zadania jakie mają być realizowane, formę prawną w postaci
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak i środki na realizację
tych zadań oraz podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.
W art. 41 określa się, że „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy”.
W szczególności działania te obejmują:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu,
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i
prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
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4) wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu
problemów alkoholowych,
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy
oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji
społecznej.
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 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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.37.15 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia opracowania „Działania miasta Ełk na rzecz
redukcji emisji CO2 do 2020 r.”, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.39.15 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opracowania „Działania miasta Ełk na
rzecz redukcji emisji CO2 do 2020 r.”, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk –
Piękna II”, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Na podstawie uchwały nr XL.388.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony na
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terenie miasta Ełk w rejonie ulic Cmentarnej, Kochanowskiego, Matejki, Kilińskiego, Koszykowej i
Pięknej w Ełku, zwany „Ełk – Piękna II”, a także uchwały nr XLIV.424.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 24
czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL.388.2014 Rady Miasta Ełku z dnia 25 lutego 2014 r.
Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) i w związku z art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym wszczęta została procedura planistyczna.
Zmianie uległy:
- ustalenia terenu, na którym zlokalizowany jest kompleks obiektów handlowo-usługowych oraz
magazynowych firmy „CHATA” (dotychczas część tego terenu, obok usług i handlu, przeznaczona
była pod komunikację z zielenią izolacyjną oraz zabudowę mieszkalną jednorodzinną – linie między
kwartałami MN i UH były liniami orientacyjnymi, co pozwalało na przenikanie funkcji, lecz należało
doprowadzić do zgodności stanu faktycznego z ustaleniami planu).
- uregulowane zostało przeznaczenie nieruchomości handlowo-usługowej, sąsiadującej z „CHATĄ”, która
również częściowo położona była na obszarze przeznaczonym pod komunikację i zieleń izolacyjną.
- przeznaczenie części ciągu komunikacyjnego pieszego, łączącego ul. Piękną z ul. Kilińskiego – obecnie,
poza możliwością wykonania ciągu pieszego i infrastruktury technicznej, przeznaczeniem fragmentu
bezpośrednio przyległego do ul. Pięknej jest zieleń urządzona i obiekty małej architektury. Ponadto
część ciągu pieszego, należąca do osoby prywatnej i wchodząca w skład jej nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, przeznaczona została na cele mieszkaniowe.
W trakcie procedury planistycznej projekt miejscowego planu był wyłożony do publicznego wglądu
w okresie od 11.12.2014 r. do 13.01.2015 r., termin składania uwag został ustalony do dnia 3.02.2015 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.
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; 22 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, zwanego „EŁK – PIĘKNA II”,
wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 11.12.2014 r. do 13.01.2015 r., z terminem składania
uwag ustalonym do dnia 3.02.2015 r. nie zostały wniesione żadne uwagi.
Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.40.15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk
– Piękna II”, w załączeniu do protokołu.
** *
7) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk –
Łukasiewicza II”, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie:
Rada Miasta Ełku w dniu 29 stycznia 2013 roku podjęła uchwałę nr XXVIII.255.2013 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zwanego „Ełk – Łukasiewicza II”. Na podstawie ww. uchwały zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.
8

zm.) w związku z art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wszczęta została
procedura planistyczna.
Na podstawie przedmiotowego planu w szczególności zmianie uległy:

ustalenia dla terenu oznaczonego w obecnym projekcie planu symbolem 7.MN/MW/U. Zmieniono
funkcję terenu zabudowy mieszkalno – usługowej na teren zabudowy mieszkaniowej jedno - lub
wielorodzinnej, lub zabudowy usługowej. Na przedmiotowym terenie między innymi dopuszczono
możliwość realizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych do sześciu lokali mieszkalnych,

ustalenia dla terenu oznaczonego w obecnym projekcie planu symbolem 8.MN/U. Zmieniono funkcję
terenu zabudowy mieszkalno – usługowej na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub
zabudowy usługowej.

ustalenia dla terenu oznaczonego w obecnym projekcie planu symbolem 11.MW/U. Zmieniono
funkcję terenu zabudowy usługowo - handlowej na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
lub zabudowy usługowej, gdzie preferuje się lokalizację budynku zamieszkania zbiorowego.

w części ustalenia dla terenu oznaczonego w obecnym projekcie planu symbolem 4.MN/U.
Zmieniono funkcję terenu istniejącego Zakładu Transportu Samochodowego Państwowego
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej „Poczta Polska” na teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej lub zabudowy usługowej.

ustalenia dla terenu oznaczonego w obecnym projekcie planu symbolem 13.KP-S. Zmieniono
częściowo funkcję terenu istniejących garaży samochodów osobowych poprzez dopuszczenie
prowadzenia działalności usługowej w istniejących w dniu uchwalenia planu budynkach garażowych.

ustalenia dla terenu oznaczonego w obecnym projekcie planu symbolem 16.KD-L. Zmieniono
kategorię istniejącej ul. Łukasiewicza z drogi zbiorczej na drogę lokalną oraz zmieniono szerokość
pasa drogowego, zgodnie ze stanem władania nieruchomości.
Przewodniczącego Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że 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; 22 głosami – jednomyślnie
radni stwierdzili o przyjęciu zgodności zapisów planu ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że na podstawie oświadczenia Prezydenta
Miasta Ełku w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Ełk – Łukasiewicza II", wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach od 14 listopada 2014 r. do 16 grudnia 2014 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich
rozpatrzenia.
Nie podjęto dyskusji.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.41.15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk
– Łukasiewicza II”, w załączeniu do protokołu.
* * *
8) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. 11-go Listopada w Ełku, dotyczącej
sprzedaży działek, położonych w Ełku, przy ul. 11-go Listopada, oznaczonych w operacie ewidencji
gruntów nr: 14/6,29, 16, 19/1, 19/2, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych, w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz poinformował, że Komisja
zapoznała się z całością dokumentów w sprawie wniesionej skargi. Komisja wysłuchała informacji
przedstawionych przez:
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- Zastępcę Prezydenta Artura Urbańskiego,
- Naczelnik Wydziału PG Martę Herbszt.
Komisja po zapoznaniu się z dokumentami związanymi ze skargą oraz po wysłuchaniu informacji
przedstawionych przez wyżej wymienionych, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. 11-go Listopada w Ełku, dotyczącej sprzedaży działek, położonych
w Ełku, przy ul. 11-go Listopada, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów
nr: 14/6, 29, 16, 19/1,
19/2, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych, wraz z uzasadnieniem; w głosowaniu jawnym: 6 głosami „za”, przy 0 głosach
„przeciw” i 0 głosach wstrzymujących, z następującym zapisem § 1 uchwały:
„ § 1. Uznać za bezzasadną skargę z dnia 12.01.2015 r. złożoną przez mieszkańców ul. 11 Listopada
w Ełku, dotyczącą sprzedaży działek, położonych w Ełku, przy ul. 11 Listopada, oznaczonych w operacie
ewidencji gruntów nr: 14/6 o pow. 628 m2, 29 o pow. 1140 m2, 16 o pow. 185 m2, 19/1 o pow. 95 m2, 19/2
o pow. 66 m2, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych celem uregulowania stanu władania nieruchomości oraz zapewnienia im
dostępu do drogi publicznej.” 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, uznając skargę za bezzasadną
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z następującym zapisem:
„§ 1. Uznać za bezzasadną skargę z dnia 12.01.2015 r. złożoną przez mieszkańców ul. 11-go Listopada
w Ełku, dotyczącą sprzedaży działek, położonych w Ełku, przy ul. 11-go Listopada, oznaczonych
w operacie ewidencji gruntów nr: 14/6 o pow. 628 m2, 29 o pow. 1140 m2, 16 o pow. 185 m2, 19/1 o pow.
95 m2, 19/2 o pow. 66 m2,stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych celem uregulowania stanu władania nieruchomości oraz
zapewnienia im dostępu do drogi publicznej.
§ 2. Uzasadnienie niniejszego rozstrzygnięcia zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..”
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.42.15 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ul. 11-go Listopada w Ełku, dotyczącej
sprzedaży działek, położonych w Ełku, przy ul. 11-go Listopada, oznaczonych w operacie ewidencji
gruntów nr: 14/6,29, 16, 19/1, 19/2, stanowiących własność Gminy Miasta Ełku, na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległych, w załączeniu do protokołu.
***
9) Projekt uchwały w sprawie zmiany w podziale miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w załączeniu do protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz poinformował, że na podstawie art. 12 § 2 i art. 13 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały
na wniosek prezydenta, dokonuje podziału miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustala ich numery,
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych .
W związku z przekroczeniem liczby mieszkańców w obwodzie głosowania nr 14 (powyżej
3 000 mieszkańców) tworzy się kolejny stały obwód głosowania nr 24 z siedzibą w Zespole Szkół
nr 6, ul. M. Kajki 4 w Ełku z następującymi ulicami: 11-go Listopada, Adama Asnyka, Jagiełły, Szosa
Obwodowa, Juliana Tuwima od nr 9 do końca. Ulice te wykreśla się z obwodu głosowania
nr 14.
Aktualna liczba mieszkańców w obwodzie głosowania nr 24 wynosi 1530.
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W obwodzie głosowania nr 14 pozostają ulice: Jana Brzechwy, Czesława Miłosza, M. Kajki bez nr
12 i 12a, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Juliana Tuwima numery od 1 do 8. Po zmianach aktualna
liczba mieszkańców w obwodzie głosowania nr 14 wynosi 1644.
Został utworzony nowy plac w mieście. Rada Miasta Ełku nadała mu nazwę Plac Miejski.
Znajduje się on terytorialnie w granicach stałego obwodu głosowania nr 7 i do tego obwodu należy go
wpisać, po Placu Katedralnym.
Rada Miasta Ełku dokona podziału miasta Ełku na 24 stałe obwody głosowania. Jednolity podział miasta
Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych uwzględniający zmiany opisane wyżej, stanowi załącznik do niniejszej 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 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.43.15 w sprawie zmiany w podziale miasta Ełku na stałe obwody głosowania, ustalenia
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny Dariusz Dracewicz.
* * *

10) Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach na terenie
miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz poinformował, że na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) rada gminy w drodze uchwały na
wniosek prezydenta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej. Art. 12 § 5
Kodeksu wyborczego mówi, że tworzy się odrębny obwód glosowania, jeśli w dniu wyborów w obwodzie
tym będzie przebywać co najmniej 15 wyborców.
W związku z powyższym w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, tworzy się dwa odrębne obwody głosowania w
szpitalach na terenie miasta Ełku. Przedmiotową uchwałę Rada Miasta podejmuje najpóźniej w 35 dniu
przed dniem wyborów.
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 z następującymi.
W głosowaniu udział wzięło 21 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr IV.44.15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach na terenie
miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny Dariusz Dracewicz.
***
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.
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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 IV.45.15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji
Rady Miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecni radni: Dariusz Dracewicz i Tomasz Przekop.
***
12) Projekt uchwały w sprawie założeń do polityki oświatowej miasta Ełku na lata 2015-2022,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie:
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.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały wraz ze zmianami w budżecie.
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 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 IV.46.15 w sprawie założeń do polityki oświatowej miasta Ełku na lata 2015-2022,
w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecni radni: Dariusz Dracewicz i Tomasz Przekop.
***
13) Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański między innymi poinformował, że w przedłożonym
załączniku do uchwały – statucie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku wprowadzono zmianę
w statucie dotychczas obowiązującym, związaną z koniecznością aktualizacji jego treści: wprowadzenie
nowego obiektu zarządzanego przez jednostkę – Parku Linowego w Ełku przy ul. Grunwaldzkiej 10.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
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> 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 IV.47.15 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ełku,
w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecni radni: Dariusz Dracewicz i Tomasz Przekop.
***
14) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej, będących w zakresie zadań własnych, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański między innymi poinformował, że 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.
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 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 IV.48.15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej, będących w zakresie zadań własnych, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecni radni: Dariusz Dracewicz i Tomasz Przekop.
***
15) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do
zasiłku okresowego i celowego na zakup posiłku lub żywności, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański między innymi poinformował, że od stycznia 2014 r. w
naszym mieście realizowany jest program „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
(M. P. z 2013 r. poz. 1024). W styczniu ubiegłego roku Rada Miasta Ełku podjęła stosowną uchwałę w
sprawie podwyższenia kwoty dochodu uprawniającego do zasiłku okresowego i celowego na zakup
posiłku lub żywności. Jednakże zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego, zapisy uchwały wymagają
doprecyzowania, ponieważ nie wynika z nich jednoznacznie, że dotyczą one realizacji wieloletniego
programu wspierania finansowego gmin w zakresie ww. programu.
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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 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 IV.38.15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej, będących w zakresie zadań własnych, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecni radni: Dariusz Dracewicz i Tomasz Przekop.
Pkt 7. Przyjęcie sprawozdania za 2014 rok z realizacji założeń zawartych w Programie Rewitalizacji
Ełku do roku 2016.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że przedłożone sprawozdanie szczegółowo
omawiano w poszczególnych komisjach. Radni nie zgłosili zastrzeżeń. Wniósł o przyjęcie sprawozdania
za 2014 rok z realizacji założeń zawartych w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016.
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 sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja przyjęła przedłożone sprawozdanie w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
za 2014 rok z realizacji założeń zawartych w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016.
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 sprawozdanie za 2014
rok z realizacji założeń zawartych w Programie Rewitalizacji Ełku do roku 2016, które jest załącznikiem
do protokołu.
Pkt 8. Przyjęcie informacji o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 ust. 5
i wydanych decyzjach o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu przestrzennym w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił informację i wniósł o przyjęcie.
Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że na komisji analizowana była przedłożona informacja i komisja wyraziła pozytywną
opinię.
Radni nie zgłosili uwag.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie informacji
o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 ust. 5 i wydanych decyzjach o których mowa
w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym w okresie od 1 lutego
2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
W głosowaniu udział wzięło 20 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 20 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 20 głosami „za” radni przyjęli informację o zgłoszonych
żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 ust. 5 i wydanych decyzjach o których mowa w art. 37 ust. 6
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i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym w okresie od 1 lutego 2014 r. do
31 stycznia 2015 r., która jest załącznikiem do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecni radni Tomasz Przekop i Bogusław Wisowaty.
Pkt 9. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański wprowadził w temat i wniósł o przyjęcie sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
wydała pozytywną opinię do przedłożonego sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja przyjęła przedłożone sprawozdanie w sprawie jak wyżej.

Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
w sprawie jak wyżej.
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 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.
W trakcie głosowania nieobecny radny T. Przekop

Pkt. 10. Interpelacje i zapytanie radnych.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 11. Oświadczenia i wolne wnioski.
W tym punkcie nie zgłoszono żadnych spraw.
Pkt 12 . Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zamknął
obrady IV sesji Rady Miasta w dniu 24 lutego 2015 roku o godz. 1214
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska
Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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