Protokół nr VI.15
z obrad VI sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2015 roku w godzinach 1100
- 1141 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 VI 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 uczestniczy radny Tomasz Przekop.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Starostę Ełckiego Marka
Chojnowskiego, Członka Zarządu Powiatu Ełckiego Bożennę Puławską, 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, 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 V.15 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do zaproponowanego
porządku obrad.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek: 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 V.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) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej
w Ełku,
4) przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących do zakresu administracji
rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie
Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia Porozumienia
określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności,
5) udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk.
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7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2014.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Oświadczenia i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 27 marca 2015 r. do
dnia 28 kwietnia 2015 r., w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Ełku Artur Urbański poinformował, że Prezydent Miasta Tomasz
Andrukiewicz w dniu dzisiejszym jest na naradzie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Olsztynie w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 65 i ViaBaltica. Następnie
w uzupełnieniu informacji, którą radni otrzymali na piśmie przedstawił działania jakie były
dokonywane w ostatnim okresie międzysesyjnym, między innymi poinformował:
 9 kwietnia w Olsztynie odbyła się Gala Sportu 2015.
 W celu zapewnienia środowisku sportowemu z terenu miasta Ełku wpływu na sprawy dotyczące
całej społeczności miejskiej, a zwłaszcza na sprawy sportu i kultury fizycznej, 10 kwietnia
powołana została Rada Sportu przy Prezydencie Miasta Ełku.
 15 kwietnia w Warszawie Prezydent Ełku został laureatem prestiżowego rankingu „Filary Polskiej
Gospodarki".
 odbyło się spotkanie z taksówkarzami w sprawie modernizacji ulic w 2015 r.
 16 kwietnia br. rozpoczął się II etap przebudowy ulicy Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniami ulic:
Matejki, Koszykowej i Emilii Plater.
 17 kwietnia zostały wręczone stypendia i nagrody sportowe przyznawane w dziedzinie kultury
fizycznej.
 20 kwietnia rozpoczęła się naprawa dźwigarów z drewna klejonego w hali sportowo –
widowiskowej w Ełku przy ul. Kolbego 11 (hala przy Szkole Podstawowej nr 5).
 24 kwietnia w Sopocie odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich.
 25 kwietnia odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji obchodów XX-lecia Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Ełckiej.
 27 kwietnia w miejskim Szpitalu „Pro-Medica" został oddany do użytku nowoczesny blok
operacyjny złożony z trzech sal operacyjnych oraz innych pomieszczeń, w tym sali pooperacyjnej,
podręcznej sterylizatorni oraz pomieszczeń dla lekarzy i pielęgniarek. Blok operacyjny
usytuowany jest na I piętrze Bloku IF/III i zajmuje powierzchnię 651,66 m2. Wyposażony jest
m. in. w trzy sale operacyjne, salę pooperacyjną 4 – łóżkową, pomieszczenia przygotowania
pacjentów, podręczną sterylizatornię, pokój lekarzy oraz pokój personelu średniego, śluzy
szatniowe personelu, śluzę pacjentów, a także dwie windy oraz magazyny.
 28 kwietnia odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Międzygminnego "Gospodarka
Komunalna".
 Tomasz Andrukiewicz został uhonorowany prestiżowym tytułem „Osobowość Roku Warmii
i Mazur 2014". Nagrodę przyznał Warmińsko – Mazurski Klub Biznesu w Olsztynie. W kategorii
samorządy tytuł otrzymał Prezydent Ełku, który 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.
 Miasto pozyskało prawie 100 tys. zł dofinansowania na miejski żłobek w ramach resortowego
programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – „MALUCH". Konkurs
ogłosiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W ramach programu dofinansowywane są
(w formie dotacji celowej z budżetu państwa) działania na rzecz rozwoju i utrzymania
infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 Prezydent Tomasz Andrukiewicz prowadził negocjacje z udziałem Wicemarszałka Województwa
Warmińsko – Mazurskiego Anny Wasilewskiej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego
z Olsztyna w sprawie realizacji przedsięwzięć ZIT Ełku do 2020 roku finansowanych z Unii
2









Europejskiej. Negocjacje dotyczyły Realizacji Przedsięwzięć Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Ełku (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
2014 – 2020 (RPO WiM). Celem spotkania było podjęcie dalszych wspólnych ustaleń, m.in.
w obszarze finansowania inwestycji. W wyniku przeprowadzonych rozmów udało się pozyskać
dodatkowo 1 mln EURO z przeznaczeniem na inwestycje drogowe. Dzięki temu na wszystkie
planowane projekty Związek ZIT Ełk otrzyma 19 mln EURO, które będą pochodziły
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
Miasto Ełk podpisało porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Olsztynie (reprezentowaną
przez Komendanta Powiatowego Policji w Ełku). W wyniku tego porozumienia miasto przekaże
policji 30 000 zł (w zeszłym roku była to kwota 20 000 zł). Otrzymane środki zostały
przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę dla policjantów,
którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic Kajki, Tuwima i Grodzieńskiej
w Ełku. Zmieni się geometria skrzyżowania, na którym zamontowana zostanie sygnalizacja
świetlna. Inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejącego skrzyżowania zwykłego
o przesuniętych wlotach (skrzyżowanie ulic Kajki, Tuwima, Grodzieńska) na skrzyżowanie
czterowlotowe z sygnalizacją świetlną.
Postępowania, na które zawarto umowy:
- Odnowa oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg na terenie miasta Ełk w 2015 r.
- Przebudowa ulicy Piłsudskiego oraz wykonanie prawoskrętu z ul. Mickiewicza w Ełku.
- Modernizacja sieci LAN, dostawa sprzętu komputerowego, aktywnego i bezpieczeństwa
realizowanego w ramach projektu: "Bezpieczna sieć szerokopasmowa Miasta Ełku".
- Przebudowa klatki schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki w Ełku.
- 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.
- 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, w których dokonano otwarcia ofert (trwa ocena ofert pod względem formalnoprawnym):
- Wykonanie projektu zagospodarowania podwórek w śródmieściu miasta Ełku.
- Projekt budowy parkingów miejskich miejsc oraz dróg dojazdowych zlokalizowanych w rejonie
ul. Kilińskiego.
- Remont promenady na odcinku od plaży miejskiej do schodów terenowych na os. Jeziorna Ełku.
- Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Nr 3 w Ełku.
- Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw na terenie Przedszkola Mali Odkrywcy
w Ełku przy ul. Michała Kajki 8A.

W związku z zapytaniem radnego Michała Tyszkiewicza odnośnie zarządzeń nr 188/2015
i nr 191/2015, informacji udzielili:
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz poinformował, że zarządzenie nr 188/2015 dotyczy
wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy
w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że zarządzenie nr 191/2015 dotyczy
ustalenia opłaty za korzystanie z toalety miejskiej położonej przy ul. Zamkowej w Ełku, w wysokości 2 zł.
W związku z brakiem zastrzeżeń ze strony radnych do przedstawionego sprawozdania,
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził przyjęcie sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta.
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Pkt 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20152027, w załączeniu do protokołu.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały wraz ze zmianami w budżecie.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
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.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VI.61.15 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 przyjętych 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 VI.62.15 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
3) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy
ul. Targowej w Ełku, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
omawiano w komisjach. Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
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UZASADNIENIE

W związku z obowiązkiem wskazania inkasenta na Targowisku Miejskim (wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 5 marca 2015 r. stwierdzający
nieważność § 14 ust.1 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/151/2012
z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy
ul. Targowej w Ełku, o brzmieniu: „Opłatę targową pobierają inkasenci wyznaczeni przez
Zarządzającego posiadający identyfikatory, którzy zobowiązani są do wydawania biletów
opłaty targowej według ustalonego wzoru”) wprowadza się w Regulaminie następującą
zmianę:
§ 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa. Inkasentem ustala się Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ełku.”.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
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 VI.63.15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego
przy ul. Targowej w Ełku, w załączeniu do protokołu.
* * *
4) Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań należących
do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do zawarcia
Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane czynności,
w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano w komisjach.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych 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.
Radni nie zgłosili formalnych zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VI.64.15 w sprawie przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zadań
należących do zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ełk oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku
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do zawarcia Porozumienia określającego zakres obowiązków stron oraz odpłatność za wykonywane
czynności, w załączeniu do protokołu.
***
5) Projekt uchwały w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych, w załączeniu do
protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano w komisjach. W wyniku dyskusji i wniosków z komisji zgłosił autopoprawkę dotyczącą
wykreślenia w § 4 punktu 1) o treści: „aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji
działalności gospodarczej albo wydruk z CEDG,”.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:
> Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały z uwzględnieniem
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VI.65.15 w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych, w załączeniu do
protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic
obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
UZASADNIENIE:
W roku szkolnym 2015/2016 – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej przy ul. Św. M.M.
Kolbego 11 – z racji na ograniczoność bazy lokalowej - nie będzie w stanie przyjąć wszystkich dzieci
z obwodu szkoły, objętych obowiązkiem przedszkolnym i szkolnym. Dotyczy to również kolejnych
„przychodzących” roczników. Należy nadmienić, iż na terenie os. Jeziorna, w kierunku szpitala,
przewidziano tereny pod zabudowę mieszkaniową, co wskazuje na rozwojowy charakter tej części
osiedla. Już w roku szkolnym 2015/2016 liczba oddziałów kl. I w Szkole Podstawowej nr 5 im. M.
Konopnickiej w Ełku zwiększy się o 2 i w latach następnych tendencja wzrostowa będzie się
utrzymywać.
W związku z powyższym istnieje uzasadniona potrzeba dokonania zmiany granic obecnych
obwodów: Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej przy ul. Św. M.M. Kolbego 11 i Szkoły
Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Jana Kilińskiego 48.
W odniesieniu do SP nr 5:
- poprzez zmniejszenie dotychczasowego obwodu szkoły polegającego na wyłączeniu niektórych ulic
z os. Jeziorna i włączeniu ich do obwodu SP nr 7, tj. poczynając od wysokości ul. Jeziornej i dalej w
kierunku SP nr 7 – pozostałych ulic. Z dn. 1 września 2015 r. - szkołą obwodową (rejonową) dla
uczniów zamieszkałych dotychczas przy ul.: Jeziornej, Jana Pawła II od nr 1-14, ks. Jerzego
Popiełuszki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Mariampolskiej, Robotniczej oraz ul. Grajewskiej
(os. Szyba) - byłaby SP nr 7.
W odniesieniu do SP nr 7:
- poprzez zwiększenie obwodu szkoły polegające na włączeniu do obwodu SP nr 7 ulic z os. Jeziorna
(tj. od wysokości ul. Jeziornej na os. Jeziorna i dalej w kierunku do SP nr 7 – pozostałych ulic).
Proponowane zmiany dotyczyłby uczniów, którzy dotychczas nie podjęli nauki w Szkole
Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku.
Zmiany obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku (zmniejszenie obwodu) oraz
Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku (zwiększenie obwodu) determinują
następujące przesłanki:
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prognoza demograficzna (tendencja wzrostowa liczby uczniów),
tereny przewidziane pod zabudowę mieszkaniową na os. Jeziorna (w kierunku szpitala),
brak miejsc w przedszkolach i żłobku,
możliwość skrócenia dnia pracy szkół,
zmiana przepisów oświatowych ( m. in.: obniżenie wieku szkolnego, ustalenie maksymalnej
liczby uczniów w oddziale na etapie edukacji wczesnoszkolnej, od 2015 /X/ r. uprawnienie dzieci
4-letnich do objęcia edukacją przedszkolną, od 2017 r. /IX/ objęcie edukacją przedszkolną dzieci
3-letnich) - w konsekwencji zmiany w strukturze organizacyjnej placówek poprzez zwiększenie
liczby oddziałów przedszkolnych i szkolnych.

Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
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 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VI.66.15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic
obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, w załączeniu do protokołu.
Pkt. 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił udzielenie pomocy społecznej w roku
2014 przez Gminy Miasto Ełk, zgodnie z dołączoną do protokołu informacją. Poinformował, że
przedłożona ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełku szczegółowo
omawiana była w poszczególnych komisjach. Radni nie zgłosili zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:
> Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Ewa Awramik poinformowała, że komisja
przyjęła ocenę w sprawie jak wyżej.
> Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wyraziła pozytywną opinię do oceny w sprawie jak wyżej.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta
Ełku.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski stwierdził, że Rada Miasta zapoznała się
z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełku nie wnosząc uwag.
Pkt 7.
Przyjęcie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2014.
Przedłożone sprawozdanie szczegółowo omawiano w poszczególnych komisjach. Radni nie
zgłosili zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
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.
> Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do sprawozdania w sprawie jak wyżej.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie przyjęcie
sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz
wspólnoty samorządowej w roku 2014.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni przyjęli sprawozdanie
z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty
samorządowej w roku 2014, które jest załącznikiem do protokołu.
Pkt. 8. Interpelacje i zapytanie radnych.
Radny Michał Tyszkiewicz zwrócił się z zapytaniem, „co się dzieje z przebudową ulicy
Kilińskiego, ponieważ od dłuższego czasu na terenie budowy nic się nie dzieje, czy wystąpiły jakieś
problemy z tą inwestycją ?”
Zastępca Prezydent Miasta Kamil Buksa odpowiadając poinformował, że prace postępują
zgodnie z harmonogramem robót oraz planem organizacji ruchu.
Pkt 9. Oświadczenia i wolne wnioski.
Radny Piotr Karpienia poruszył problem spóźniania się radnych na obrady, szczególnie na
posiedzenia komisji. Zaproponował, aby spóźnienie 30 minut traktować jako nieobecność radnego na
danym posiedzeniu komisji.
Radny Bogusław Wisowaty na ręce Przewodniczącego Rady Miasta złożył wniosek grupy
radnych „Inicjatywy Społecznej Dobro Wspólne” dot. utworzenia „Zespołu do prac nad rozbudową
ścieżek rowerowych” w naszym mieście. Adresatem wniosku jest Prezydent Miasta. Wniosek
w załączeniu.
Następnie radny zgłosił wniosek, aby rozważyć możliwość powstania wypożyczalni rowerów w
mieście.
Radny Wojciech Kwiatkowski podziękował za zrealizowanie wniosku w sprawie
namalowania linii wyznaczających ścieżki rowerowe na ulicy Tuwima.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski przypomniał radnym, że w dniu dzisiejszym
upływa termin złożenia oświadczeń majątkowych.
Pkt 10. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady VI sesji Rady Miasta w dniu 30 kwietnia 2015 roku o godz. 1141
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska
Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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