Protokół Nr 6.15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 30 marca 2015 roku w godzinach 1400– 1535
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
8 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 7. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła radna Ewa Awramik.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Zastępca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
 Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena, Katarzyna Podlecka,
 Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu - Barbara Dąbrowska,
 Inspektor ds. inżynierii miejskiej - Mirosława Broniszewska,
 Lekarz weterynarii – Monika Chojnowska,
 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - Wojciech Grzesiuk,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
Informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla Zwierząt.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za rok 2014.
Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
6. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.
7. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2014 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji „3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście
Ełku na lata 2013-2015” za rok 2014.
9. Sprawozdanie z realizacji „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa na lata 2014-2016” za
rok 2014.
10. Sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2014.
11. 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 sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2015 r.
4) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 31 marca 2015 r. i dotyczących
prac Komisji.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zapoznała zebranych z propozycją porządku
obrad.

Członkowie Komisji jednomyślnie; w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” przyjęli
proponowany porządek obrad jw.
Do punktu 2
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i w głosowani jawnym – 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli protokół Nr 5.15 z dnia 23 lutego 2015 roku z ostatniego posiedzenia
Komisji.
Do punktu 3
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Wojciech Grzesiuk omówił działalność Schroniska
dla Zwierząt zgodnie z załączoną do protokołu informacją. Schronisko prowadzi szereg akcji
propagujących humanitarne traktowanie zwierząt i właściwą opiekę nad nimi. Było też
jednym ze sponsorów akcji „Uśmiechnięte cztery łapy” organizowanej przez Centrum
Edukacji Ekologicznej wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami Oddział w Ełku.
Członkowie Komisji w toku dyskusji zwrócili się z pytaniem – czego forma GREEN
HOUSE prowadząca schronisko oczekuje do radnych.
Pan Wojciech Grzesiuk zaproponował, by radni czynnie włączyli się w pomoc
merytoryczną i finansową.
Schronisko posiada stronę internetową http://schronisko-gh.pl/ – zaprasza do jej dowiedzenia
oraz odwiedzenia samego schroniska.
Do punktu 4
Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk omówiła
sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za 2014 rok.
Ośrodek, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej wchodzi w skład systemu pomocy
społecznej miasta Ełku. MOPS działalność prowadzi w oparciu o statut oraz regulamin
organizacyjny.
Ustawa o pomocy społecznej (art. 110, ust. 9) nakłada obowiązek sporządzania i składania
rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienia potrzeb w zakresie
pomocy społecznej. Niniejsze sprawozdanie podsumowujące przedstawia działania
realizowane na przestrzeni 2014 roku.
Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych
sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać samodzielnie. Zadaniem pomocy
społecznej jest również podejmowanie działań zapobiegających tym sytuacjom. Pomoc
społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych
potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje
również działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia się rodzin i osób oraz ich
integracji ze środowiskiem.
Wśród zadań pomocy społecznej znajdują się: przyznawanie i wypłacanie świadczeń,
prowadzenie pracy socjalnej, rozwój i prowadzenie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
rozwijanie nowych form pomocy społecznej w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Ośrodek realizuje również zadania mające na celu organizację wspierania rodziny, w oparciu
o przyjętą w dniu 9 czerwca 2011 roku ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Zaobserwowano niewielki spadek zapotrzebowania na świadczenia z pomocy społecznej,
co potwierdza analiza danych Miejskiego Ośródka Pomocy Społecznej w Ełku w zakresie
liczby osób objętych pomocą społeczną w 2014 roku (raport POMOST 2014 r.).
Odnotowano również spadek liczby osób bezrobotnych w mieście Ełk. Poziom bezrobocia
na dzień 31.12.2014 r. wynosił 4069 osób, o 908 osób mniej niż w analogicznym okresie w
roku 2013, w którym liczba osób bezrobotnych wyniosła 4977 (dane Powiatowego Urzędu
Pracy w Ełku, 2014r.)

Jak pokazują dane, od kilku lat zdecydowaną większość świadczeniobiorców stanowią
kobiety (61%) (raport POMOST MOPS 2014 r.).
Dynamikę wzrostu zapotrzebowania na pomoc społeczną w kolejnych latach ilustruje
Wykres Nr 1 i Tabela Nr 1 – w załączeniu do protokołu.
W ocenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, najistotniejszym powodem
ubiegania się o pomoc społeczną jest:
 ubożenie społeczeństwa,
 niesamodzielność w zaspokajaniu potrzeb i radzeniu sobie z trudnościami,
 zaburzone relacje w rodzinach i niewłaściwe wypełnianie ról społecznych,
 zjawisko wielopokoleniowego korzystania z pomocy społecznej,
 niewystarczająca liczba ofert pracy, niski poziom wynagrodzeń przy równoczesnym
wzroście kosztów utrzymania i spadku siły nabywczej pieniądza - osoby nie tylko
bezrobotne, ale również aktywne zawodowo, w szczególności mające na utrzymaniu
osoby zależne, zmuszone są do korzystania z pomocy społecznej,
 starzenie się społeczeństwa i dezintegracja rodzin -osoby młode, przygotowane
do pracy w zawodach, wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy, w efekcie, starzy
i chorzy rodzice pozostają pod opieką MOPS lub placówek całodobowych.
Najważniejszym zadaniem w pomocy środowiskowej jest praca socjalna, rozumiana, jako
działalność zawodowa, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub
odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków
sprzyjających temu celowi, która jest obowiązkowym zadaniem własnym miasta, prowadzona
przez pracowników socjalnych.
Świadczenie to jest wykonywane bez względu na posiadany dochód osoby i rodziny,
z uwzględnieniem prawa jednostki do samostanowienia i poszanowania jej godności.
Pracownicy socjalni dokonują systemowej diagnozy rodziny, badając jej możliwości
samodzielnego przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, budują wraz z nią plan pomocy
i podejmują różne formy pracy socjalnej, ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów
i usamodzielnienie rodzin z różnymi dysfunkcjami. Ściśle współpracują ze specjalistami
i przedstawicielami szkół, przedszkoli, funkcjonariuszami policji, kuratorami sądowymi,
asystentami rodziny w opracowaniu diagnozy, planowaniu i prowadzeniu pracy socjalnej.
Ponadto pracownicy angażują się w działania środowiskowe na rzecz społeczności
lokalnej.
Mając na uwadze wspomaganie osób i rodzin we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu ich
zdolności realizacji potrzeb życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym, pracownicy
socjalni, podejmują szerokie spektrum działań m.in. w oparciu o kontrakt socjalny,
prowadzące do wywołania zmian, modyfikacji sposobu funkcjonowania osoby i rodziny, jej
otoczenia, wzmacniania potencjału osób, rodzin do przezwyciężenia trudnej sytuacji
życiowej, a także wspierają w dążeniu do poprawy funkcjonowania.
Dane Ośrodka wskazują, że zapotrzebowanie na wsparcie w formie pracy socjalnej stale
wzrasta. Szczegółowe dane w przedłożonym sprawozdaniu.
Jeśli chodzi o główne potrzeby, jest konieczność dostosowania do obowiązujących
standardów zasobów kadrowych ośrodka pomocy społecznej, i spełnienia wymogu
proporcjonalności liczby pracowników socjalnych do liczby ludności poprzez zatrudnienie 30
osób. Potrzeba intensywnych działań w ramach pracy socjalnej, przy obecnych ograniczonych
uwarunkowaniach uniemożliwia skuteczne i efektywne działania pracowników socjalnych,
którzy są nadmiernie obciążeni.
Potrzeba zwiększenia skuteczności oraz rozwoju aktywnych form wsparcia warunkuje
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury ośrodka pomocy społecznej poprzez niezbędną
rozbudowę i dalszy remont budynku, zakup niezbędnego wyposażenia i mebli. Zwiększenie,
tym samym powierzchni lokalowej MOPS w sposób umożliwiający zorganizowanie nowych
stanowisk pracy i prawidłowej realizacji zadań. Zatrudnienie innych potrzebnych
pracowników w liczbie 3 osób (informatyk -1/2 etatu, pomoc administracyjna – 2 etaty: do

obsługi biura podawczego i sekretariatu) celem pełnej realizacji zadań, w szczególności zadań
związanych z realizacją zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański – mamy przygotowany duży, kompleksowy
projekt rozbudowy budynku MOPS. Wygląda na to, że będziemy mieli połowę niezbędnej
kwoty. Chcemy nadbudować dwa tarasy, w pierwszej kolejności ten od ulicy Piłsudskiego. W
perspektywie drugi wraz z dodatkowym skrzydłem do budynku. Krok po kroku jet możliwa
gruntowana modernizacji budynku MOPS, co się również wiąże z możliwościami
zwiększenia zatrudnienia.
Komisja nie wniosła uwag i jednomyślnie, poprzez aklamacje przyjęła przedłożone
sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za 2014 rok.
Do punktu 5
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Irena, Katarzyna Podlecka omówiła
sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok – sprawozdanie w załączeniu do
protokołu.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednomyślnie poprzez aklamację przyjęli
sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
Do punktu 6
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Irena, Katarzyna Podlecka omówiła
sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2014 rok – sprawozdanie w załączeniu do protokołu.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę, że dużym problemem jest również uzależnienie
od gier hazardowych. Czy ten problem jest monitorowany, jeśli chodzi o osoby dorosłe?
Kolejna sprawa to towar kradziony sprzedawany w lombardach.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Irena, Katarzyna Podlecka – dane są dopiero,
gdy te osoby trafiają na terapię.
Radna Joanna Porucznik – sprawa sprzedawania leków bez recepty, które w swoim
składzie mają substancje psychoaktywne. Należy uczulić na ten problem farmaceutów.
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Irena, Katarzyna Podlecka – od jutra zaczyna
się szkolenie dla nauczycieli, gdzie ten temat będzie szeroko omawiany.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednomyślnie poprzez aklamację przyjęli
sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii za 2014 rok.
Do punktu 7
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Irena, Katarzyna Podlecka omówiła
sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2014 rok.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednomyślnie poprzez aklamację przyjęli
sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2014 rok.
Do punktu 8
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Irena, Katarzyna Podlecka omówiła
sprawozdanie z realizacji „3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Ełku
na lata 2013-2015” za rok 2014.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII.315.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 25 czerwca 2013 r.,
realizowany jest „ 3 – letni Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ełku ” na lata
2013 – 2015. Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej wynika z ustawy, z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013 r., poz.
135 z późn. zm. ).
Głównym założeniem ww. ustawy jest stworzenie spójnego systemu opieki nad
dzieckiem i rodziną, szczególnie jeśli z jakichś powodów nie może ona prawidłowo
wypełniać swoich funkcji. Chodzi o takie udzielenie pomocy, która wyeliminuje sytuację
umieszczenia dziecka poza rodziną biologiczną, bądź umożliwi szybki powrót do niej.
Mając na uwadze powyższe, w przepisach ustawy duży nacisk położono na działania
prewencyjne, które mają na celu zapobieganie powstawania oraz niwelowanie już istniejących
dysfunkcji w rodzinie. W szczególności obejmują one:
- Prowadzenie pracy z rodziną w formie: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii
i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych,
pomocy prawnej – w zakresie prawa rodzinnego, a także organizowanie grup wsparcia lub
grup samopomocowych.
- Profilaktyka sytuacji kryzysowych – poprzez działania asystentów rodziny, pedagogów
ulicznych, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych MOPS, dostęp do
specjalistycznego, nieodpłatnego poradnictwa, funkcjonowania placówek wsparcia
dziennego.
- Zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych dziecka i rodziny – poprzez
funkcjonowanie instytucji działających w obszarze wspierania rodziny i udzielaną przez nie
pomoc.
- Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży z terenu Ełku. Działania
podejmowane przez pedagogów ulicznych, kuratorów sądowych dla nieletnich, zajęcia
organizowane przez świetlice, placówki, inicjatywy integracyjne.
- Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych i alkoholu wśród mieszkańców Ełku.
Dostęp do nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, realizacja programów
profilaktycznych oraz zajęć z elementami profilaktyki, działalność ośrodków terapii
uzależnień, organizacja inicjatyw kulturalnych.
- Wsparcie interdyscyplinarne rodzin z terenu Ełku, poprzez działania Zespołu
Interdyscyplinarnego Miasta Ełku.
- Podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie pomocy dziecku i rodzinie poprzez
podniesienie kwalifikacji pracowników instytucji i podmiotów działających w obszarze pracy
z dzieckiem i rodziną.
- Wsparcie rodzin oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych poprzez
upowszechnienie działań prorodzinnych i funkcjonowanie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”
„3 – letni Gminny Program Wspierania Rodziny w Mieście Ełku na lata 2013 - 2015”
powstał we współpracy z kluczowymi jednostkami, działającymi na terenie Ełku, tj. Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku, Sądem Rejonowym w Ełku, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Ełku, Komendą Powiatową Policji w Ełku, Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Ełku, Poradnią Leczenia Uzależnień, Poradnią Rodzinną działającą
w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Ełku, Szkołami funkcjonującymi na terenie Ełku, Przyparafialnymi Poradniami
Rodzinnymi, Organizacjami Pozarządowymi działającymi w zakresie wspierania dziecka
i rodziny na terenie Ełku.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednomyślnie poprzez aklamację przyjęli
sprawozdanie z realizacji „3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Ełku
na lata 2013-2015” za rok 2014.
Do punktu 9
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Irena, Katarzyna Podlecka omówiła
sprawozdanie z realizacji „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa na lata 2014-2016” za rok
2014.
Realizacja Programu „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa ” skoncentrowana jest na
działaniach związanych z rodziną, gdyż stanowi ona podstawową, a zarazem najważniejszą
komórką społeczną. Jej istotę podkreśla fakt, iż jest ona pierwszym i niewątpliwie

najważniejszym środowiskiem, w którym żyje i rozwija się człowiek. Prawidłowo
funkcjonująca rodzina to najwartościowsze środowisko wychowawcze, które określa oraz
stwarza warunki do indywidualnego rozwoju osobowości jednostki.
Realizacja działań wynikających z założeń Programu „Ełk miastem szczęśliwego
rodzicielstwa” zmierza do tworzenia przyjaznych warunków do rozwoju, życia i
funkcjonowania ełckich rodzin. Ponadto wspomagania rodziców w procesie wychowania
dzieci oraz kształtowania pozytywnego wizerunku rodzin, a tym samym promowania
rodzicielstwa.
Program „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” obejmuje działania już realizowane w
naszym mieście oraz planowane do realizacji. W niniejszym sprawozdaniu przedstawione
zostały wskaźniki osiągnięte w roku 2014. Sprawozdanie opracowane zostało na podstawie
danych posiadanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku.
Program „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” realizowany jest od 2014 r. Jak wynika
z przedstawionych w nim danych, kluczowe miejsce zajmuje cel, jakim jest umacnianie
i wsparcie funkcjonowania ełckich rodzin. Jego osiągnięcie warunkowane jest działaniami
związanymi, m.in. z funkcjonowaniem Ełckiej Karty Rodziny 3+, programem szczepień
profilaktycznych przeciw pneumokokom oraz zniżkami dla rodzin z małymi dziećmi.
W 2014 roku 499 rodzin otrzymało Ełcką Kartę Rodziny 3+, co przekłada się na 2 519
osób w tych rodzinach. Osiągnięcie tak wysokiego wskaźnika świadczy o dużym
zainteresowaniu oraz efektywności funkcjonowania Ełckiej Karty Rodziny 3 +. Szczepienia
profilaktyczne również stanowią jedno z priorytetowych działań. W roku 2014 na 530
uprawnionych dzieci, skorzystało 166 dzieci. W roku 2016 Wydział Polityki Społecznej
planuje rozpocząć działania związane z wprowadzeniem systemu zniżek dla rodzin z małymi
dziećmi.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla rodziny, w ramach której organizowane są
spotkania, pikniki, festyny, konkursy oraz zawody, a także Ełckie Dni Rodziny, to istotny
element działań prorodzinnych. Cieszy się on dużą popularnością wśród mieszkańców Ełku
oraz daje możliwość spędzenia czasu w rodzinnym gronie. W roku 2014, ogólnie
zorganizowano 105 takich wydarzeń, z czego 93 odbyło się w ramach Ełckich Dni Rodziny.
W 2015 r. planowane jest aktywne włączenie do obchodów Ełckich Dni Rodziny seniorów
naszego miasta.
Celem programu „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa” jest również podnoszenie
kompetencji rodziców. Cel ten realizowany jest poprzez działania związane z
funkcjonowaniem bezpłatnej Szkoły Rodzenia, bezpłatnej Poradni Laktacyjnej oraz Poradni
Rodzinnej przy Urzędzie Miasta Ełku. W roku 2014 z usług Szkoły Rodzenia skorzystało 77
ciężarnych wraz z osobami towarzyszącymi, w ramach czego odbyło się 7 turnusów. Z porad
Poradni Laktacyjnej skorzystało 335 kobiet, natomiast z porad świadczonych przez Poradnię
Rodzinną przy Urzędzie Miasta Ełku – 2120 osób. Osiągnięcie tak wysokich wskaźników
świadczy o dużym zainteresowaniu, a jednocześnie zapotrzebowaniu na tę formę działań. Na
II połowę 2015 r. planowane jest wprowadzenie działań związanych z transmisją cyklu
audycji radiowych, dotyczących tematyki wychowania, prowadzonych przez specjalistów, tj.
psycholog, pedagog, radca prawny itp.
Wsparcie dzieci i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym
i przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze odbywa się poprzez funkcjonowanie
asystentów rodziny oraz pedagogów ulicznych. W 2014 roku na terenie Ełku pracę
prowadziło 6 asystentów, którzy swoim wsparciem objęli 77 rodzin. Ponadto na terenie
miasta działało 8 pedagogów ulicznych, którzy animowali czas wolny 130 dzieciom.
Przedstawione dane świadczą nie tylko o zapotrzebowaniu na tę formę pracy, ale także i
problemie, który wciąż wymaga sukcesywnych i skoordynowanych działań.
W celu przekazywania informacji dotyczących usług dla rodzin z dziećmi, w roku 2014
powstały dwie podstrony internetowe, dotyczące polityki społecznej oraz Ełckiej Karty
Rodziny 3+. W ubiegłym roku podstrony odwiedziło 3268 osób.

W związku z powyższym istnieje zapotrzebowanie na kontynuację realizacji
dotychczasowych działań na rzecz ełckich rodzin oraz wdrożenie działań zaplanowanych na
rok 2016 oraz II połowę roku 2015.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednomyślnie poprzez aklamację przyjęli
sprawozdanie z realizacji „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa na lata 2014-2016” za rok
2014.
Po omówieniu sprawozdań wywiązała się dyskusja na temat uzależnień i programów
profilaktycznych.
Radny Mirosław Sawczyński poruszył sprawę sklepu „Imperium” sprzedającego napoje
alkoholowe w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 na ul. Grodzieńskiej – czy nie możne coś z tym
problemem zrobić?
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Irena, Katarzyna Podlecka powiedziała, że temat
był wyjaśniany, są zachowane odległości. Możemy działać tylko zgodnie z przepisami prawa.
Radna Dorota Kruszewska wyraziła zadowolenie z programów profilaktycznych, które są
realizowane w szkołach, poprzez które możemy wpływać również na rodziców.
Następnie wywiązała się dyskusja na temat produktów zawierających substancje
psychoaktywne - „dopalaczy”.
Radca prawny Urzędu Miasta Zofia Pietkiewicz potrzebne są narzędzia i przepisy prawne,
by móc przeciwdziałać rozprowadzaniu tech substancji.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – mamy w planie spotkanie z Komendantem
Powiatowym Policji i przedstawicielem Sanepid na temat „dopalaczy”.
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer powiedział, ze chciałby uczestniczyć w
tym spotkaniu.
Do punktu 10
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Irena, Katarzyna Podlecka omówiła
sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2014.
Jednym z priorytetów działań ełckiego samorządu jest prowadzenie efektywnej polityki
prorodzinnej. W związku z tym w dniu 29 kwietnia 2013 roku Rada Miasta Ełku podjęła
Uchwałę Nr XXXI.298.2013 w sprawie wprowadzenia „Ełckiej Karty Rodziny 3+”.
Głównym celem tej inicjatywy było m.in. Umocnienie i wsparcie rodzin wielodzietnych,
polepszenie warunków materialnych rodzin wielodzietnych oraz kształtowanie jej
pozytywnego wizerunku.
„Ełcka Karta Rodziny 3+” przyznawana jest na wniosek rodzica. Przysługuje rodzinom
wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka, które mają na
utrzymaniu 3 i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub
w szkole wyższej. Jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Ponadto posiadają
meldunek na terenie Miasta Ełku na pobyt stały pod wspólnym adresem. Karta przyznawana
jest bez względu na status materialny.
„Ełcka Karta Rodziny 3+” uprawnia do korzystania na preferencyjnych warunkach z usług
i świadczeń oferowanych przez Miasto Ełk oraz partnerów akcji – przedsiębiorców, którzy
przystąpili do inicjatywy „ Ełckiej Karty Rodziny 3+” na podstawie porozumienia.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku do Wydziału Polityki Społecznej wpłynęło 499
wniosków o wydanie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”. Łącznie wydano 2 519 kart rodzinom
wielodzietnym.
Podobnie jak w 2013 roku w ofercie przygotowanej przez Miasto Ełk zniżki/ulgi
udzielane były w jednostkach miejskich oraz przez 53 prywatnych przedsiębiorców. W ciągu
roku z partnerstwa zrezygnowały dwie apteki. Ze względu na niekorzystną opinię Naczelnej
Izby Aptekarskiej zmuszone były do odstąpienia od uczestnictwa w programie. Ponadto z
uczestnictwa zrezygnował partner prowadzący gabinet ginekologiczny.
Z informacji uzyskanych od partnerów akcji wynika, że korzystanie ze zniżek jakie oferuje
„ Ełcka Karta Rodziny 3+ cieszy się dużym zainteresowaniem. Jednak w związku z
utrudnieniami związanymi z systemami zliczającymi zniżki/ulgi nie wszyscy partnerzy
prowadzą rejestr osób oraz transakcji

Z uzyskanych informacji zwrotnych od partnerów rodziny wielodzietne w 2014 roku
korzystały ze zniżek – punkty wymienione w załączonym sprawozdaniu.
Jak wynika z przedstawionych danych w okresie od 01 stycznia do 13 marca 2015 roku do
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku wpłynęło 340 wniosków
o wydanie/przedłużenie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”.
Funkcjonowanie „Ełckiej Karty Rodziny 3+” przyczyniło się do kształtowania
pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, poprawy warunków materialnych tych rodzin
a przede wszystkim promocji modelu rodziny wielodzietnej. Rodziny składające wnioski
wyrażają pozytywne opinie na temat funkcjonowania inicjatywy w naszym mieście.
W dniu 27 maja 2014 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta
Dużej Rodziny, przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, rodzinom zastępczym i
rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do
ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Karta przyznawana jest
bezpłatnie i bez względu na dochód rodziny i honorowana jest na terenie całego kraju.
22 grudnia 2014 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o Ogólnopolskiej
Karcie Dużej Rodziny, która obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Do dnia 13 marca 2015
roku wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny złożyło 271 rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednomyślnie poprzez aklamację przyjęli
sprawozdanie z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2014.
Do punktu 11
1) Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła projekt
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
który obejmuje zmiany:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2015, w tym:
1. Zwiększa się dochody bieżące w 2015 r. o kwotę 293 040 zł, w tym:
- na realizację projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru
funkcjonalnego województwa warmińsko- mazurskiego„ – 379 zł,
- części oświatowej subwencji ogólnej – 292 661 zł,
2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 843 751 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 283 719 zł (na realizację projektu
„Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego
województwa warmińsko- mazurskiego„ – 3 189 zł, wydatki Urzędu Miasta – 83 679 zł,
wpłaty na fundusz dla policji – 30 000 zł, wydatki oświaty i wychowania 292 661 zł,
utrzymanie zieleni miejskiej – 39 000 zł, wykonanie bezwykopowe uszczelnień kanałów
deszczowych oraz modernizacja studni rewizyjnych i wpustów deszczowych
zlokalizowanych w ulicach w centrum Miasta – 1 000 000 zł, zmniejsza się rezerwy o kwotę
164 810 zł),
b) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 439 968 zł (zmniejsza się wydatki na wykonanie
bezwykopowe uszczelnień kanałów deszczowych oraz modernizacja studni rewizyjnych i
wpustów deszczowych zlokalizowanych w ulicach w centrum Miasta – 1 000 000 zł,
zwiększa się na: modernizację MOPS – 230 000 zł, budowę boiska przy SP nr 3 – 8 000 zł,
budowę drogi przeciwpożarowej przy SP 9 i Gimnazjum nr 3 – 105 550 zł, budowę placów
zabaw w ramach inicjatywy lokalnej – 162 000 zł, wpłaty na fundusz policji – 10 000 zł, na
program „Mały sport na wielkich osiedlach” – 40 000 zł, projekt: „Elkman II – rozbudowa
sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełk” – 4 482 zł),
3. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 550 711 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 9 449 350 zł
2) Główny specjalista ds. planowania i realizacji budżetu Barbara Dąbrowska omówiła
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku, w części dotyczącej prac Komisji:
Proponowane zmiany obejmują:

III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Biuro Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi:
1. Przeniesieniu środków w wysokości 162 000 zł z rezerwy celowej na realizację wydatków
w ramach inicjatywy lokalnej na zadanie „Budowa placów zabaw w ramach inicjatywy
lokalnej” w trzech przedszkolach w Ełku: Miejskim Przedszkolu „Mali odkrywcy”, Miejskim
Przedszkolu „Niezapominajka”, Miejskim Przedszkolu „Perełka” (dział 801 rozdział 80104
§ 6050).
2. Przeniesieniu środków (z działu 853 rozdział 85395 § 2360 do działu 851 rozdział 85195
§ 2360) w wysokości 40 000 zł z zadania z zakresu polityka społeczna na zadanie ochrona
i promocja zdrowia.
Zmiana ta związana jest z zabezpieczeniem środków na zadanie z zakresu ochrona i promocji
zdrowia, wykorzystanych w ramach otwartego konkursu ofert przez organizacje
pozarządowe.
Zmiany te nie spowodują zwiększenie wydatków budżetowych przeznaczonych na dotacje
dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w 2015 roku.
IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Edukacji:
1. Zmiany w planie finansowym w Dziale 801 - Oświata i wychowanie, polegają na
wyodrębnieniu zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
dla dzieci i młodzieży, w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze
źródeł zagranicznych, dodaje się rozdział 80149 i 80150 w brzmieniu:
80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego;
80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach
artystycznych.
Wyodrębnienie w/w zadań polega na przeniesieniu kwoty ogółem 3.342.668 zł pomiędzy
rozdziałami zmniejszając wydatki w rozdziałach:
80101 – szkoły podstawowe o kwotę 1.601.623 zł,
80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 186.218 zł,
80104 – przedszkola o kwotę 633.841 zł,
80110 – gimnazja o kwotę 782.200 zł,
80120 – liceum ogólnokształcące o kwotę 138.786 zł,
Zwiększając wydatki w nowoutworzonych rozdziałach:
80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach o kwotę – 870.576 zł,
80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, LO o kwotę – 2.472.092 zł.
2. W rozdziale 80195 – pozostała działalność oświaty, przenosi się pomiędzy paragrafami
wydatkowymi kwotę ogółem 15.260 zł. W celu prawidłowej realizacji projektu „Przez
praktykę do zawodu” przeniesienie środków jest niezbędne, planowane warsztaty dla
studentów i nauczycieli będących opiekunami praktyk nie będą realizowane a zaplanowana
kwota będzie wykorzystana na zakup materiałów.
3. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę ogółem 292.661 zł z tytułu zwiększenia subwencji
ogólnej z budżetu państwa w części oświatowej dla JST. Zwiększona subwencja
wydatkowana zostanie na zadania oświatowe – remonty szkół i przedszkoli oraz bieżące
wydatki związane z oświatą.

V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki
Społecznej:
1. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 230 000 zł w dziale 852 rozdział 85219
sfinansowanych z wolnych środków.
Podjęcia działań w celu przebudowy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8, co pozywali na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń dla ok.
10 pracowników.
Poważnym utrudnieniem jest aktualny stan pomieszczeń na piętrze budynku siedziby MOPS.
Jednocześnie dotychczas wykorzystywane pomieszczenia nie spełniają odpowiednich
wymagańi są nie wystarczające. Zwiększenie powierzchni lokalowej MOPS umożliwi pełną
realizację zadań przez Ośrodek.
Po dokonaniu wstępnego szacunku, ustalono, że koszt rozbudowy, nadbudowy jednego tarasu
oraz remont części pomieszczeń na parterze i piętrze budynku to ok. 450 000 zł, z czego ok.
230 000 zł stanowiłyby koszty związane z przebudową i planem inestroskim.
Ośrodek posiada w budżecie środki w wysokości ok. 140 000 zł z przeznaczeniem na usługi
i remont. Dodatkowo istnieje możliwość pozyskania środków w kwocie ok. 80 000 zł ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
2. Zwiększeniu wydatków w budżecie miasta na 2015r. o kwotę 40.000 zł z wolnych środków
roku ubiegłego, które przeznaczone będą na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
W związku z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być
wykorzystywane jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą
być przeznaczone na inne cele.
W nawiązaniu do powyższego proszę o zwiększenie wydatków w Dziale 851 Rozdziale
85154 Przeciwdziałanie Alkoholizmowi z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r:
§ 6050 – zadanie związane z tworzeniem infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi
i młodzieżą w środowisku otwartym - „Mały sport na wielkich osiedlach”.
VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
2. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 – bieżnia i boisko do siatkówki
plażowej dział 801 rozdział 80195 § 6050
W związku z sesją otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym i otrzymaniem
najkorzystniejszej oferty przekraczającej kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, w celu wyboru wykonawcy zadania niezbędne jest
zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 8 000 PLN
3. Budowa drogi przeciwpożarowej przy SP nr 9 i Gimnazjum nr 3 dział 801 rozdział
80110 § 6050
Zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 105 550 PLN.
Kwota wydatków na zadaniu planowana była na podstawie wstępnego szacunku
wykonania drogi pożarowej. Po uzyskaniu dokumentacji projektowej i kosztorysu
inwestorskiego, w celu uruchomienia postępowania przetargowego, niezbędne jest
zwiększenie środków na zadaniu.
Ponadto wpłynęły jeszcze dwie autopoprawki:
1. Zwiększenie planu dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych Decyzją Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania
przedszkolnego w 2015 roku.
2. Opłata kosztów postępowania egzekucyjnego w wysokości 4.087,45 zł..
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 4 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 4 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Ełku na lata 2015-2027 wraz z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku
na 2015 rok oraz autopoprawkami.
3) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miasta Ełk w 2015 roku - zgodnie z art. 11a ustawy o ochronie zwierząt –
Rada Gminy wypełniając obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich
wyłapywania, określa w drodze uchwały, corocznie do 31 marca, program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Projekt w/w programu przekazany został do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi
weterynarii, Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami Oddział Ełk oraz zarządcom obwodów
łowieckich zlokalizowanych na terenie miasta.
W/w podmioty nie wydały opinii do przedmiotowego projektu w terminie 21 dni od dnia jego
otrzymania, co uznaje się za jego akceptację.
W dniach 16.02.- 06.03.2015r. ogłoszone były konsultacje społeczne, w których mogły
uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na
terenie Gminy Miasta Ełk, których statutowym celem działalności jest ochrona zwierząt.
W trakcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
Radny Nikodem Kemicer - czy odławianiem psów nie mogłaby się zająć Straż Miejska?
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – jeśli zajdzie taka konieczność, to Straż Miejska
odławia bezdomnego psa. Natomiast wyłapywaniem psów zajmuje się schronisko na
podstawie zawartej umowy. Koszty wykonania umowy uzależnione są od ilości psów
wyłapanych i utrzymywanych w schronisku.
Członkowie obu Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 4 radnych.
Członkowie obu Komisji w głosowaniu jawnym; 4 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2015
roku.
4) Komisja nie opiniowała innych projektów uchwał z porządku sesji Rady Miasta
zaplanowanej na dzień 31 marca 2015 r.
Do punktu 12
Radny Piotr Karpienia wrócił do tematu uzależnienia od komputera, internetu czy gier
komputerowych, jak to wygląda w naszym społeczeństwie? Czy są robione badania,
diagnozy?
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Irena, Katarzyna Podlecka powiedziała, że
w następnej diagnozie będzie to podane i monitorowane.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poinformowała, że otrzymała pismo dot.
Problemu pętli autobusowej – w załączeniu do protokołu.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa powiedział, że rozmawiał na ten temat z Panem
Michorwskim. Jeśli nadal ten temat wraca, to Komisja może to przekazać do wyjaśnienia.
Komisja jednomyślnie, poprzez aklamację zwraca się z prośbą o wyjaśnienie sprawy
poruszonej w piśmie Pana Stanisława Michorowskiego i udzielenie odpowiedzi
zainteresowanemu.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

