Protokół nr V.15
z obrad V sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 31 marca 2015 roku w godzinach 1100 - 1207
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 V sesję Rady Miasta Ełku.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad - w sesji uczestniczy 23 radnych,
co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 23 radnych stanowi kworum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Przewodniczący
Rady
Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Starostę Ełckiego Marka
Chojnowskiego, Prezydenta Miasta Tomasza Andrukiewicza, Komendanta Powiatowego Policji w Ełku
Marka Hyzopskiego, Kierownika Biura Regionalnego w Ełku Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Adama Dobkowskiego, 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 Ewę Orłowską, naczelników wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich zebranych.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji - protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń
do protokołu z ostatniej sesji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski stwierdził, że
radni przez aklamację przyjęli protokół nr IV.15 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do porządku obrad.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz
zgłosił
wniosek o
uzupełnienie porządku
w punkcie 5 o podpunkty 11) i 12) z tematami podjęcie uchwał w sprawach:
11) zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
12) zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności
i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek uzupełniony o wyżej zacytowane projekty uchwał: 22 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 IV.15 z sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
5. 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) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Miasta Ełk w 2015 roku,
4) szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Ełk i jej jednostkom
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podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności
pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis,
5) przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025” wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko,
6) udzielenia w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku,
7) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku,
8) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Brama Mazur” zwanej „Ełk
Brama Mazur II”,
9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk – Kolonia,
Dobrzańskiego”,
10) uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo. o. w Ełku na lata 2015-2020,
11) zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta Ełku bonifikaty od
opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
12) zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności
i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2014.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście
Ełku na lata 2013-2015” za rok 2014.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa na lata 2014-2016”.
9. Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
10. Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2014 rok.
11. Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za 2014 r.
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Oświadczenia i wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 23 lutego 2015 r. do dnia
27 marca 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:
 25 lutego zawarto umowę na remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni
gruntowej na terenie miasta Ełku;
 27 marca została zawarta umowa na przebudowę ulicy Kilińskiego - II etap;
 Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty /przed podpisaniem
umowy/:
- odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie miasta Ełku w 2015 r.;
- przebudowa ulicy Piłsudskiego oraz wykonanie prawoskrętu z ul. Mickiewicza w Ełku;
- przebudowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki w Ełku.
 Postępowania, w których dokonano otwarcia ofert /trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym/:
- budowa bieżni i boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Ełku - II etap;
- budowa miejsc postojowych i chodnika przy drodze wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu
przedszkola Mali Odkrywcy w Ełku;
- remonty cząstkowe spękań dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Ełku w 2015 roku;
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- projekt budowy ul. Pileckiego w Ełku;
- przebudowa skrzyżowania ulic Kajki, Tuwima, Grodzieńska w Ełku;
- projekt adaptacji części budynku przy ul. Kościuszki 37 w Ełku na potrzeby Centrum Rewitalizacji
Społecznej.
Postępowania ogłoszone /przed otwarciem ofert/:
- modernizacja sieci LAN, dostawa sprzętu komputerowego, aktywnego i bezpieczeństwa
realizowanego w ramach projektu: "Bezpieczna sieć szerokopasmowa miasta Ełku";
- wykonanie projektu zagospodarowania podwórek na terenach w śródmieściu miasta Ełku;
- projekt budowy parkingów miejskich miejsc oraz dróg dojazdowych zlokalizowanych w rejonie ul.
Kilińskiego.
2 marca nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Ełku. Pan Konrad Siemienkiewicz został wybrany na to stanowisko. Przedstawiona
przez kandydata koncepcja rozwoju MOSiR zyskała uznanie Komisji Konkursowej.
3 marca odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina
Bociana.
Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz został wybrany członkiem Zarządu Związku Miast Polskich
w kadencji 2015 – 2019. Wybory odbyły się 5 marca w Poznaniu podczas zgromadzenia ogólnego
ZMP zorganizowanego w ramach Kongresu 25-lecia Samorządu Terytorialnego.
24 marca na I posiedzeniu IV kadencji Zgromadzenia Związku Międzygminnego GOSPODARKA
KOMUNALNA wybrano Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka
Komunalna. Został nim Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że Prezydent Miasta Tomasz
Andrukiewicz został uhonorowany prestiżowym tytułem „Osobowość Roku Warmii i Mazur 2014".
Nagrodę przyznał Warmińsko – Mazurski Klub Biznesu w Olsztynie. Prezydent Ełku został doceniony za
wybitne osiągnięcia w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy z Unii Europejskiej oraz za
zaangażowanie w rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalny i sportowy miasta Ełku. Tomasz
Andrukiewicz odebrał tytuł osobiście podczas uroczystej gali, która odbyła się wczoraj w WarmińskoMazurskiej Filharmonii Olsztyńskiej.
W związku z brakiem zastrzeżeń ze strony radnych do przedstawionego sprawozdania,
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015-2027,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił projekt uchwały wraz ze zmianami w budżecie.
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” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 1.
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V.49.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015–
2027, w załączeniu do protokołu. W trakcie głosowania nieobecny radny K. Wiloch.
***
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.
> 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 V.50.15 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny K. Wiloch.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2015 roku, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
omawiano w komisjach. Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
UZASADNIENIE

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.
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.
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> 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 V.51.15 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2015 roku, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny K. Wiloch.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie
Miasto Ełk i jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz
warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de
minimis, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że projekt uchwały szczegółowo analizowano w
komisjach. W wyniku dyskusji i wniosków z komisji zgłosił autopoprawkę dotyczącą wykreślenia w § 1
wyrazów: „w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym.” oraz
dopisania w § 9 ust. 1 pkt 2) wyrazów: „do kwoty określonej w upoważnieniu.”
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 z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej z uwzględnieniem wyżej zacytowanej autopoprawki.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V.52.15 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie
Miasto Ełk i jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz
warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de
minimis, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru
Funkcjonalnego na lata 2014-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 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
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w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V.53.15 w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru
Funkcjonalnego na lata 2014-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w załączeniu do
protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
UZASADNIENIE:
Dnia 16 marca b.r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków w sprawie
udzielenia dotacji z budżetu Miasta Ełku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Ełku. Ocenie poddano 7 wniosków
złożonych w trybie konkursowym. Komisja dokonała oceny wniosków według następujących kryteriów:
dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów, oraz rola zabytku w kształtowaniu
przestrzeni publicznej; promowanie kultury oraz historii miasta; ranga zabytkowo-artystyczna obiektu;
stan zachowania obiektu; fakt kontynuowania prac; wysokość zaangażowanych środków własnych;
sytuacja finansowa i majątkowa wnioskodawcy.
Poniżej zestawienie pozytywnie zaopiniowanych wniosków z propozycją wysokości udzielenia dotacji:
1) Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Ełckiej w Ełku, ul. Kościuszki 9 – wniosek nr 1/2015 –
48,99 % wydatków kwalifikowanych – 60 800,00 zł,
2) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 12 w Ełku – wniosek nr 2/2015 – 49,99 % wydatków
kwalifikowanych – 75 000,00 zł,
3) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 20 – wniosek nr 3/2015 – 49,95 % wydatków
kwalifikowanych – 84 990,00 zł,
4) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Armii Krajowej 23 – wniosek nr 4/2015 – 49,93 % wydatków
kwalifikowanych – 30 800,00 zł,
5) Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w Ełku – wniosek nr 5/2015 – 48,20 % wydatków
kwalifikowanych – 30 500,00 zł.
6) Parafia pw. Św. Wojciecha w Ełku – wniosek nr 6/2015 – 49,53 % wydatków kwalifikowanych –
18 000,00 zł,
Jeden wniosek zostały rozpatrzony negatywnie:
Parafia pw. Św. Wojciecha w Ełku – wniosek nr 7/2015 – nie spełnia pkt 4 Kryterium formalnego
I Etapu Karty Oceny Formalnej: „Wniosek jest złożony na remont budynku wyłącznie wpisanego do
rejestru zabytków znajdujących się na terenie Miasta Ełku”, co dyskwalifikuje wniosek do dalszej jego
oceny.
Na powyższy cel w 2015 roku w budżecie Miasta Ełku zabezpieczono środki finansowe
w wysokości 300 000 zł (Dział 921, rozdział 92120, Paragraf 2720).
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
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Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V.54.15 w sprawie udzielenia w 2015 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku,
w załączeniu do protokołu.
* * *
7) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie podjęcia uchwały
Na podstawie uchwały nr XXX.281.2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku zgodnie z art. 12 ust 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.
199) i w związku z art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym wszczęta została procedura
planistyczna.
Zmianie uległy:
1. dopuszczono realizację obiektu usługowo-handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 na
terenie położonym w rejonie ulic: Krótkiej, Garbarskiej i Skórzanej, w obrębie kwartału oznaczonego
na rysunku Studium symbolem Bs-15;
2. zaktualizowano listę obszarów i obiektów chronionych na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury;
3. dostosowano ustalenia Studium do aktualnej sieci komunikacji;
4. zaktualizowano listę inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, zgodnie ze Strategią
zrównoważonego rozwoju Ełku do roku 2020;
5. skorygowano granice kwartałów Bo-3, Bs-8, Co-1, Cs-3 i Cs-4 w taki sposób, by pokrywały się
z ustaleniami planu miejscowego oraz istniejącą zabudową;
6. na wniosek PKP ustaleniami kwartału Bs-7 objęto także tereny kolejowe przy ul. Sikorskiego,
dopuszczając na tym obszarze funkcję usługowa i handlową (przy adaptacji istniejącej zabudowy
mieszkalnej, bez możliwości rozwoju tego kierunku zagospodarowania);
7. na rysunku Studium Polityka przestrzenna zaktualizowano zasięg terenów zamkniętych na obszarze
powojskowym.
W trakcie procedury planistycznej projekt zmiany Studium był wyłożony do publicznego wglądu
trzykrotnie:
- w okresie od 19 maja 2014 r. do 17 czerwca 2014 r., termin składania uwag został ustalony do dnia
9.07.2014 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga;
- w okresie od 8.09.2014 r. do 6.10.2014 r., termin składania uwag został ustalony do dnia 21.10.2014 r.
W wyznaczonym terminie wpłynęła uwaga dotycząca ochrony środowiska, która została uwzględniona,
zatem powtórzono uzgadnianie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska;
- w okresie od 19.01.2015 r. do 17.02.2015 r., termin składania uwag został ustalony do dnia 11.03.2015 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V.55.15 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku, w załączeniu do protokołu.
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8) Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk –
Brama Mazur” zwanej „Ełk Brama Mazur II”, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Uzasadnienie
Na podstawie uchwały nr XXXI.302.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku, w sprawie przystąpienia do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brama Mazur”, zwanej „Ełk – Brama
Mazur II” zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 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 kwartału 13U z usług na cele usług nieuciążliwych z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
wielorodzinnej powyżej kondygnacji parteru (działka nr 539/22, zabudowana 3–kondygnacyjnym
budynkiem pokoszarowym, obecnie wykorzystywana na cele usługowe, lecz właściciel wnioskował
o dopuszczenie funkcji mieszkaniowej).
- ustalenia kwartału 14U, gdzie zlokalizowany jest Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi „POD KASZTANAMI” oraz trzykondygnacyjny budynek pokoszarowy,
będący własnością prywatną. Na wniosek właściciela działek nr 539/32 i 539/33 dopuszczona została
funkcja mieszkaniowa wielorodzinna oraz dachy płaskie i możliwość zabudowy zwartej po granicy
działek od strony placu miejskiego.
- ustalenia kwartału 6UO, który obejmował duży obszar (ok. 1,5 ha), zabudowany częściowo obiektami
uczelni. Położony na zapleczu teren jest niezabudowany i niewykorzystywany przez uczelnię, zatem
wydzielony został tam kwartał, przeznaczony pod zabudowę usługową nieuciążliwą z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej. Komunikacja do tego kwartału została zapewniona przez
drogę wewnętrzną 03KDW.
- ustalenia kwartału 4MWU, który miał wskazaną dostępność komunikacyjną z drogi 05KDW oraz
poprzez tereny 1MUs i 3U,UK, jednak dostęp z drogi 05KDW jest blokowany przez istniejący
budynek i do czasu jego rozbiórki niemożliwy do zrealizowania. W związku z tym na wniosek
właściciela dopuszczona została komunikacja poprzez sąsiedni kwartał ciągu pieszego i zieleni (7ZP)
oraz pod terenem kwartału zieleni z drogi poza granicami opracowania. Ponadto zostały zmienione
nieprzekraczalne linie zabudowy: z 15 na 5 m od strony północnej i zachodniej granicy kwartału
4MWU oraz z obowiązującej na nieprzekraczalną od strony placu miejskiego.
W trakcie procedury planistycznej projekt miejscowego planu był wyłożony do publicznego wglądu
trzykrotnie:
- w okresie od 28.04.2014 r. do 28.05.2015 r., termin składania uwag został ustalony do dnia 13.06.2014 r.
W wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi dwóch właścicieli terenów, położonych w granicach
opracowania zmiany planu. Jedna z uwag została uwzględniona, zatem powtórzono uzgadnianie
z WUOZ Delegatura w Ełku;
- w okresie od 8.09.2014 r. do 6.10.2014 r., termin składania uwag został ustalony do dnia 17.09.2014 r.
W wyznaczonym terminie wpłynęła uwaga jednego z właścicieli terenów, która została
uwzględniona, zatem powtórzono uzgadnianie z WUOZ Delegatura w Ełku;
- w okresie od 19.01.2015 r. do 17.02.2015 r., termin składania uwag został ustalony do dnia 4.03.2015 r.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga.
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.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poinformował, że w wyniku analizy projektu
uchwały, 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; 23 głosami – jednomyślnie
radni stwierdzili o przyjęciu zgodności zapisów planu ze Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku.
Następnie Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że w załączniku nr 2 zostały
wyszczególnione uwagi, które Prezydenta Miasta uwzględnił, a więc nie będą poddane pod głosowanie.
Jedna uwaga nie została uwzględniona i należy ją przegłosować.
Treść uwagi;
Prośba o umożliwienie dojazdu naziemnego do terenu oznaczonego symbolem 4 MWU od strony ul.
Dąbrowskiego, przez teren oznaczony symbolem 7 ZP w południowo-wschodnim narożniku terenu 4 MWU,
w taki sposób, aby przejazd przez teren 7 ZP znajdował się na osi obecnego zjazdu z ul. Dąbrowskiego.
Przewodniczący Rady Miasta poddał pod głosowanie nieuwzględnienie wyżej zacytowanej uwagi:
23 głosami – jednomyślnie radni głosowani za nieuwzględnieniem uwagi.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V.56.15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk –
Brama Mazur” zwanej „Ełk Brama Mazur II”, w załączeniu do protokołu.
** *
9) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego”, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały w załączeniu.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr V.57.15 w przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Ełk – Kolonia, Dobrzańskiego”, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny Tomasz Przekop.
* * *
10) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.
o. w Ełku na lata 2015-2020, w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
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Uzasadnienie podjęcia uchwały:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Ełku obowiązane jest zapewniać budowę
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w oparciu o opracowane wieloletnie plany rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
Przedłożony przez Spółkę projekt spełnia powyższe kryteria. Stanowi bowiem kontynuację planu
wieloletniego przyjętego uchwałą Rady Miasta Ełku Nr LVIII/524/10 z dnia 31.08.2010 r. na lata 20102015. Zgodny jest z kierunkami rozwoju Gminy Miasta Ełk określonymi w Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Ełku do 2020 roku, planami zagospodarowania przestrzennego oraz zezwoleniem na
prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, także dyrektywami
Unii Europejskiej i standardami jakościowymi.
Proponowany wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ełku na lata 2015-2020 w zawartych zestawieniach
tabelarycznych określa:
1) planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
5) sposoby finansowania inwestycji.
oraz przedstawia do realizacji następujące pakiety inwestycyjne dotyczące:
1) utrzymania standardu technicznego posiadanego majątku trwałego,
2) inwestycji odtworzeniowych polegających na wymianie wyeksploatowanych urządzeń i sieci,
3) inwestycji modernizacyjnych unowocześniających istniejące urządzenia, sieci oraz obiekty,
4) inwestycji rozwojowych w zakresie wyposażenia terenów budowlanych oraz wszystkich osiedli
miasta w sieć wodno-kanalizacyjną.
Planowane na lata 2015-2020 nakłady z aplikacją o środki europejskie na rozbudowę i modernizację
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych :
1) Stacja uzdatniania wody - 4 450 tys. zł,
2) Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej - 28 200 tys. zł,
3) Przepompownie ścieków i zlewnia - 980 tys. zł,
4) Oczyszczalnia ścieków - 10 000 tys. zł,
5) Sprzęt specjalistyczny - 3 600 tys. zł,
6) Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń energetycznych, informatyzacja - 900 tys. zł,
7) Monitoring, aparatura kontrolna i pomiarowa - 1 000 tys. zł,
8) Spłata zobowiązań kredytowych i pożyczek - 3 050 tys. zł.
Skonkretyzowane kierunki inwestowania oraz zakres ich realizacji przyczynią się do:
1) poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców,
2) zwiększenia bezpieczeństwa ciągłości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
3) tworzenia podstaw do pobudzenia rozwoju gospodarczego w sektorze turystyki, budownictwa
oraz infrastruktury komunikacyjnej.
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.
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Uchwała Nr V.58.15 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo. o.
w Ełku na lata 2015-2020, w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny Tomasz Przekop.

***
11) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta Miasta
Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 V.59.15 w sprawie zmiany uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Prezydenta
Miasta Ełku bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
w załączeniu do protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny Tomasz Przekop.
* * *

12) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi
przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku, w załączeniu do
protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański 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 V.59.15 w sprawie zmiany uchwały o gospodarowaniu nieruchomościami stanowiącymi
przedmiot własności i przedmiot użytkowania wieczystego Gminy Miasta Ełku, w załączeniu do
protokołu.
W trakcie głosowania nieobecny radny Tomasz Przekop.
Pkt. 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2014.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz omówił sprawpzdania wymienione w punktach 6-12.
Poinformował, że przedłożone sprawozdania szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni
nie zgłosili zastrzeżeń. Wniósł o przyjęcie sprawozdań wymienionych w punktach 6-12.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez komisje:
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> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja wydała
pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
z realizacji „Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2014.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni przyjęli sprawozdanie z realizacji
„Ełckiej Karty Rodziny 3+” za rok 2014, które jest załącznikiem do protokołu.
Pkt 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w
mieście Ełku na lata 2013-2015” za rok 2014.
Przedłożone sprawozdanie szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni nie zgłosili
zastrzeżeń.
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 sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
z realizacji „3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Ełku na lata 2013-2015” za
rok 2014.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni przyjęli sprawozdanie
z realizacji „3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w mieście Ełku na lata 2013-2015” za
rok 2014, które jest załącznikiem do protokołu.
Pkt 8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa na lata 20142016”.
Przedłożone sprawozdanie szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni nie zgłosili
zastrzeżeń.
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 sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
z realizacji „Ełk miastem szczęśliwego rodzicielstwa na lata 2014-2016”.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Ełk
miastem szczęśliwego rodzicielstwa na lata 2014-2016”, które jest załącznikiem do protokołu.
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Pkt. 9. Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
Przedłożone sprawozdanie szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni nie zgłosili
zastrzeżeń.
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 sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
finansowego i merytorycznego z realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni przyjęli sprawozdanie finansowego
i merytorycznego z realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2014 rok, które jest załącznikiem do protokołu.
Pkt 10. Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2014 rok.
Przedłożone sprawozdanie szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni nie zgłosili
zastrzeżeń.
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 sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
finansowego i merytorycznego z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2014 rok.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni przyjęli sprawozdanie finansowego i
merytorycznego z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie za 2014 rok, które jest załącznikiem do protokołu.
Pkt 11. Przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.
Przedłożone sprawozdanie szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni nie zgłosili
zastrzeżeń.
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 sprawozdania w sprawie jak wyżej.
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> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
finansowego i merytorycznego z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014
rok.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni przyjęli sprawozdanie finansowego
i merytorycznego z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok, które jest
załącznikiem do protokołu.
Pkt 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za
2014 r.
Przedłożone sprawozdanie szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni nie zgłosili
zastrzeżeń.
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 sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za 2014 r.
W głosowaniu udział wzięło 23 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 23 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 23 głosami „za” radni przyjęli sprawozdanie z działalności
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku za 2014 r, które jest załącznikiem do protokołu.
Pkt. 13. Interpelacje i zapytanie radnych.
Radny Tomasz Dawidowski zwrócił się z zapytaniem, odnośnie otwierania lokali z grami
hazardowymi. Kto wydaje zezwolenie na powstanie takiego lokalu w mieście? Poinformował, że na
os. Zatorze w odległości ok. 50 m od szkoły podstawowej został uruchomiony lokal z grami hazardowymi.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz odpowiadając poinformował, że Urząd Miasta nie ma
wpływu i nie wydaje pozwoleń na otwarcie lokali z grami hazardowymi. Jest to w gestii wojewody.
Obecny na sali obrad Powiatowy Komendant Policji w Ełku Marek Hyzopski poinformował, że
policjanci zajmą się tematem, sprawdzą i jeśli zajdzie potrzeba podejmą działania.
Pkt 14. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Bogusław Wisowaty poinformował, że do Klubu Radnych Dobro Wspólne przystąpił radny
Tomasz Kłoczko.
Radny Dariusz Dracewicz przypomniał, że ok. 2 miesiące wstecz na Komisji Mienia
Komunalnego Prawa i Porządku wyrażono opinię na temat przyjazdu do Ełku w ramach repatriacji
rodziny z Kazachstanu. Poprosił o informację, co z tym tematem?
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz odpowiadając poinformował, że przesiedlenie rodziny do
Ełku, to nie problem. Problemem jest znalezienie pracy. Prowadzone są rozmowy na temat wykształcenia
oraz znajomości języka osób w tej rodzinie.
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Następnie Prezydent Miasta poinformował:
 w dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie negocjacyjne dotyczące realizacji Przedsięwzięć
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Ełku (ZIT)
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020 (RPO WiM). Celem spotkania będzie podjęcie
dalszych wspólnych ustaleń, m.in. w obszarze finansowania inwestycji. Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie wykorzystywania funduszy unijnych w latach 2014-2020, za
pomocą którego partnerstwa samorządów realizują strategiczne przedsięwzięcia mające na celu
rozwój całego obszaru. Ełk będzie zabiegał o wyróżnienie pięciu głównych priorytetów, w ramach
których będą realizowane inwestycje z zakresu: infrastruktury transportowej, efektywności
energetycznej, obszarów wymagających rewitalizacji, kultury i dziedzictwa narodowego oraz
działań dotyczących wyłączenia społecznego. Oprócz negocjowanych funduszy unijnych na
realizację działań ZIT, miasto Ełk będzie brało również udział w konkursach otwartych
ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki którym pozyskiwane będą
dodatkowe środki na kolejne inwestycje.
 Wpłynęła informacja o likwidacji miejsc pracy w ełckim zakładzie Pinguin Food Polska Sp. z o. o.
Są prowadzone rozmowy n.t. zatrudnienia zwalnianych osób w naszym mieście.
 Zaproponował, aby sesja w miesiącu kwietniu rozpoczęła się godzinę wcześniej, czyli o 10.00.
Po sesji zostanie zaproponowany wyjazd do spółek miejskich.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
oświadczeń majątkowych.

przypomniał radnym o terminie złożenia

Pkt 15 . Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski zamknął
obrady V sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2015 roku o godz. 1207
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska
Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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