Protokół nr VII.15
z obrad VII sesji Rady Miasta Ełku, która odbyła się w dniu 26 maja 2015 roku w godzinach 900
1015 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 VII 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 radna Ewa Awramik.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski powitał: Starostę Ełckiego Marka
Chojnowskiego, Prezydenta Miasta Tomasza Andrukiewicza, Komendanta Powiatowego Policji
w Ełku Marka Hyzopskiego, Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta Artura Urbańskiego, Zastępcę
Prezydenta Miasta Kamila Buksę, Sekretarza Miasta Marcina Radziłowicza, Skarbnika Miasta
Jarosława Wróbla, Prezesa Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halinę Bender, Radcę Prawnego Zbigniewa
Rachwalskiego, naczelników wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich zebranych.
Pkt 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji - protokół był do wglądu w Biurze Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o zgłaszanie uwag, zastrzeżeń
do protokołu z ostatniej sesji.
W związku z brakiem zastrzeżeń Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
stwierdził, że radni przez aklamację przyjęli protokół nr VI.15 bez uwag.
Pkt 3 . Zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o wnioski do zaproponowanego
porządku obrad.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz zgłosił formalny wniosek o zdjęcie w punkcie 5.
podpunktu 7 z tematem - podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania
rozwoju sportu w Ełku, a w to miejsce Pan Prezydent zaproponował uzupełnienie porządku obrad
o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic
obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń i innych wniosków nie zgłosili.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie zaproponowany
porządek uzupełniony o wyżej zacytowane zmiany: 21 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 VI.15 z sesji.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2014 rok oraz sprawozdania
z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia,
2) udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
4) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
5) nadania nazwy parkowi,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”,
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7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic obwodów gimnazjów
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk,
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Ełk - Lenpol II”,
9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego
„Ełk - Piłsudskiego”,
6. Wytypowanie przedstawicieli Rady Miasta do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Oświadczenia i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Pkt 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta dotyczące bieżącej działalności.
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku w okresie od dnia 28 kwietnia 2015 r.
do dnia 22 maja 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:
 7.05.2015 r. Prezydent Miasta odbył spotkanie z przedstawicielami z Centrum Edukacji
Obywatelskiej z Warszawy,
 11.05.2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Sportu,
 14.05.2015 r. w Ustce odbył się III Kongres Współpracy Lokalnej, w którym uczestniczył
Prezydent Miasta,
 18.05.2015 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie z p. wicemarszałek Wiolettą Śląską - Zyśk,
p. Stanisławem Szatkowskim, p. Wójcik w sprawie WORD-u,
 w dniach 21-22.05.2015 r. w Serocku k/Warszawy odbyło się Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć ENERGIE CITES,
 22.05.2015 r. Prezydent uczestniczył w Warszawie w spotkaniu z Ministrem Piechocińskim
w Ministerstwie Gospodarki. Na spotkaniu omawiano między innymi funkcjonowanie Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk.
 Kolejne 13 miejsc postojowych powstanie na os. Północ II. Wszystko w ramach inwestycji:
Budowa miejsc postojowych i chodnika przy drodze wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem
terenu przedszkola „Mali odkrywcy" w Ełku. Dodatkowo cały teren zostanie ogrodzony oraz
zamontowane zostanie oświetlenie. Całość prac zakończy się do 29 maja 2015 r. Koszt inwestycji
wyniesie: 209 778,20 zł.
 Blisko 3,3 mln zł wyniesie w tym roku koszt remontów elewacji ełckich budynków. Inwestycje
powodują oszczędności energetyczne związane z dociepleniem ścian oraz poprawiają wizerunek
miasta.
Remonty elewacji – zakończone:
1. Wojska Polskiego 6A – Remont elewacji z termoizolacją ściany od strony balkonów
Remonty elewacji – w trakcie realizacji:
1. Gizewiusza 1 – Termoizolacja stropu ścian zewnętrznych
2. Grajewska 6 – Remont elewacji
3. Świackiego „Sępa" 4 – Remont elewacji z termoizolacją ścian zewnętrznych
4. Świackiego „Sępa" 6 – Remont elewacji z termoizolacją ścian zewnętrznych
5. Wawelska 12A – Remont elewacji z termoizolacją ścian podłużnych – bez szczytów
6. Mazurska 5 – Remont elewacji z termoizolacją ścian zewnętrznych
7. Armii Krajowej 17 – Remont elewacji i wejść do piwnic
8. Mickiewicza 16 – Remont elewacji z termoizolacją ściany od podwórza i stropodachu
9. Żeromskiego 6 – Remont elewacji z dociepleniem ścian
10. Kościuszki 1 – Remont elewacji z termoizolacją ścian i stropodachu
11. Wojska Polskiego 10 – Malowanie elewacji od strony ulicy
Remonty elewacji – planowane:
1. Świackiego „Sępa" 8 – Remont elewacji z termoizolacją ścian zewnętrznych
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2. Mickiewicza 15 – Docieplenie ściany od podwórka i szczytów
3. Wojska Polskiego 55 – Remont elewacji frontowej
4. Armii Krajowej 40 – Remont elewacji frontowej
5. Orzeszkowej 14A – Remont elewacji z dociepleniem
6. Armii Krajowej 20 – Remont elewacji z izolacją ścian piwnic
7. Wojska Polskiego 37 – Remont elewacji
8. Armii Krajowej 47 – Docieplenie szczytów od strony PKP
9. Mickiewicza 27 – Remont elewacji z dociepleniem – od podwórza
10. Mickiewicza 37 I 39 – Remont elewacji frontowej z balkonami
11. Wojska Polskiego 18 – Remont elewacji frontowej
12. Słowackiego 1 – Remont elewacji z dociepleniem
13. Mick. 26 I Orzeszk. 1 – Remont elewacji
14. 3-go Maja 6 – Remont elewacji z termoizolacją ścian i stropodachu
 Miasto Ełk przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich
zaplanowanej w terminie 7 – 10 maja 2015 r., koordynowanej przez Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju. Miasto Ełk wraz z jednostkami miejskimi zorganizowało (na terenie obiektów
zmodernizowanych dzięki pozyskanym środkom unijnym) szereg wydarzeń kulturalnych,
edukacyjnych, rekreacyjnych.
 W Ełku powstanie Centrum Rewitalizacji Społecznej. Celem powstania i funkcjonowania
Centrum Rewitalizacji Społecznej jest objęcie wsparciem całych rodzin w wymiarze
profilaktyczno-terapeutycznym. Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na potrzeby Centrum
Rewitalizacji Społecznej, umożliwi pełne realizowanie działań aktywizujących. 27 kwietnia
podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej, która zostanie powstanie w ciągu
3 najbliższych miesięcy. Koszt przygotowania dokumentacji wyniesie 79 950 zł.
 W tym roku wykonany zostanie remont najbardziej zniszczonych fragmentów promenady na
odcinku od plaży miejskiej do schodów terenowych na oś. Jeziorna w Ełku.
 Miasto Ełk zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015". Program Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej umożliwia zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczowychowawcze, dzięki pracy tzw. asystentów rodziny. Na ten cel Miasto Ełk otrzyma dotację
w kwocie 117 777 zł.
Postępowania, na które zawarto umowę:
 15 maja na projekt budowy parkingów miejskich miejsc oraz dróg dojazdowych
zlokalizowanych w rejonie ul. Kilińskiego. Kwota planowana na realizację zamówienia
(wartość szacunkowa brutto) 57 810,00 zł, umowę zawarto na 37 061,38 zł (brutto).
 18 maja na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw na terenie Przedszkola
Mali Odkrywcy w Ełku przy ul. Michała Kajki 8A. Kwota planowana na realizację
zamówienia (wartość szacunkowa brutto) 59 977,88 zł, umowę zawarto na 51 730,36 zł
(brutto).
 21 maja na wykonanie projektu zagospodarowania podwórek na terenach w śródmieściu
miasta Ełku. . Kwota planowana na realizację zamówienia (wartość szacunkowa brutto)
97 047,00 zł, umowę zawarto na 79 950,00 zł (brutto).
Postępowania, w których został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty:
 Remont promenady na odcinku od plaży miejskiej do schodów terenowych na oś. Jeziorna
w Ełku.
 Budowa drogi pożarowej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum Nr 3 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,
 Opracowanie projektu przebudowy budynku komunalnego (zlokalizowanego w Ełku przy
ul. Kościuszki 28B) z adaptacją na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.
Postępowania ogłoszone (przed otwarciem ofert):
3

 Opracowanie projektu częściowej przebudowy z rozbudową budynku dwukondygnacyjnego
przy ul. Piłsudskiego 8 w Ełku.
 Budowa palców zabaw ramach inicjatywy lokalnej - Miejskie Przedszkole "Perełka" i
"Niezapominajka" w Ełku.
W dniu dzisiejszym o godzinie 14.00 w Warszawie Prezydent Miasta weźmie udział
w posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich.
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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2014 rok oraz
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz w dniu 30 marca 2015 roku przedłożył radnym
Zarządzenie Nr 151/2015 Prezydenta Miasta Ełk z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 r., które szczegółowo omawiano
i analizowano w poszczególnych komisjach. Poprosił o przyjęcie sprawozdania finansowego miasta
Ełku za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przez
komisje:
> Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz poinformował, że Komisja Rewizyjna
Rady Miasta Ełku na podstawie:
a) sprawozdania finansowego - bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Miasta Ełk
sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
b) sprawozdania z wykonanie budżetu miasta za 2014 rok - Zarządzenie 151/2015 Prezydenta
Miasta Ełk z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu
miasta Ełku za 2014 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie – Uchwała
RIO.IV-0120-105/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia
16 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ełku
sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za rok 2014,
c) informacji o stanie mienia Gminy Miasta Ełku wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
d) informacji uzupełniających do tego sprawozdania złożonych przez Skarbnika Miasta,
e) kontroli i analiz przeprowadzonych w 2014 roku,
- uznaje gospodarkę finansową Prezydenta Miasta Ełku za prawidłową.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o:
a) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełk za 2014 rok,
b) udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ełk za 2014 rok.
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe miasta Ełku za
2014 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe miasta Ełku za 2014 rok oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska
poinformowała, że komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe miasta Ełku za
2014 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją
o stanie mienia.
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 Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe miasta Ełku za 2014 rok oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia.
 Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe miasta Ełku za 2014 rok oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta D. Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały z zapisem:
„§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe miasta Ełku za 2014 rok.
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją
o stanie mienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” - jednomyślnie, radni podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr VII.67.15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Ełku za 2014 rok
oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia,
w załączeniu do protokołu.
* * *
2) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium, w załączeniu do
protokołu.
Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta wynika i zależy od rozpatrzenia:
- sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok,
- sprawozdania finansowego,
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
- informacji o stanie mienia miasta Ełku,
- stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Prezydent Miasta złożył do Rady Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014
przyjęte Zarządzenie Nr 151/2015 Prezydenta Miasta Ełk z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia
sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminy
Miasta Ełku. Jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, do przedłożonego
sprawozdania, zawarta w uchwale RIO.IV-0120-105/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym
przez Prezydenta Miasta Ełku sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za rok 2014,
Kwestią absolutorium zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady Miasta. Komisja Rewizyjna
rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała:
- sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonanie budżetu miasta za 2014 rok wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz informacją o stanie mienia Gminy Miasta
Ełku wg stanu na dzień 31.12.2014 r.,
i przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta.
Kserokopię sprawozdania z wykonania budżetu wszyscy radni otrzymali. Temat szczegółowo
omawiany był na posiedzeniach poszczególnych Komisji Rady Miasta. Przewodniczący Rady Miasta
poprosił o przedstawienie opinii przez Komisję Rewizyjną.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Dzienisiewicz poinformował, że Komisja
Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7 maja bieżącego roku po szczegółowej analizie pozytywnie
zaopiniowała:
- sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonanie budżetu miasta za 2014 rok wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie oraz informację o stanie mienia Gminy
Miasta Ełku wg stanu na dzień 31.12.2014 r.,
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- i wnosi do Rady Miasta o udzielenie absolutorium za 2014 rok Panu Tomaszowi Mariuszowi
Andrukiewiczowi – Prezydentowi Miasta Ełku.
Komisja Rewizyjna analizowała i rozpatrzyła:
- sprawozdanie finansowe - bilans jednostki samorządu terytorialnego,
- sprawozdanie z wykonanie budżetu miasta za 2014 rok - Zarządzenie 151/2015 Prezydenta Miasta
Ełk z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ełku za
2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie – Uchwała RIO.IV-0120105/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ełku sprawozdaniu z wykonania
budżetu miasta za rok 2014,
- informację o stanie mienia Gminy Miasta Ełku wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
Komisja Rewizyjna wysłuchała i przyjęła wyjaśnienia Skarbnika Miasta odnośnie realizowanego
budżetu.
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta za 2014 r., i wyraziła opinię
o wykonaniu budżetu. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium za 2014 rok Panu
Tomaszowi Mariuszowi Andrukiewiczowi - Prezydentowi Miasta Ełku.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
 za udzieleniem absolutorium - 5 głosów,
 przeciwko udzieleniu absolutorium – 0 głosów,
 wstrzymujących się – 0 głosów.
Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Ełk za 2014 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią w sprawie udzielenia absolutorium dla
Prezydenta, Przewodniczący Rady Miasta przesłał
do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium został pozytywnie zaopiniowany
przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Uchwałą Nr RIO.IV-0120-177/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie udzielenia
absolutorium dla Prezydenta Ełku za 2014 rok - wydała pozytywną opinię. Uchwała Nr RIO.IV-0120177/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 13 maja 2015 r.,
w załączeniu do protokołu.
Efektem tych prac jest projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium, który po dyskusji
zostanie poddany pod głosowanie.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski otworzył dyskusję.
W związku z brakiem chętnych do zabrania głosu w omawianym temacie Przewodniczący
Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium – cytuję:
“ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), Rada Miasta Ełku
uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Ełku za 2014 rok,
2) sprawozdaniem finansowym miasta Ełku za 2014 rok,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
4) informacją o stanie mienia miasta Ełku,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Ełku,
Rada Miasta Ełku udziela Prezydentowi Miasta Ełku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2014 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
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W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” – jednomyślnie, radni podjęli
uchwałę.
Uchwała Nr VII.68.15 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ełku,
w załączeniu do protokołu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz podziękował za zaufanie i udzielone absolutorium.
* * *
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 20152027, 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 przyjętych
przez komisje:
 Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska
poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
 Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VII.69.15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata
2015– 2027, w załączeniu do protokołu.
***
4) 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:

Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska
poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Irena Markowska poinformowała, że
komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Nie podjęto dyskusji.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
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Wynik głosowania: „za” – 22 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VII.70.15 w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2015 rok, w załączeniu do
protokołu.
* * *
5) Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy parkowi, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
omawiano w komisjach. Radni nie wnieśli zastrzeżeń.
Uzasadnienie:
W ostatnim czasie na terenie miasta Ełku powstały nowe tereny służące rekreacji mieszkańców, m.in.
obszar parku edukacyjnego pomiędzy rzeką Ełk i ul. Wojska Polskiego, stanowiący działki oznaczone
w operacie ewidencji gruntów obrębu 1 – Ełk 1 miasta Ełku nr 433 i nr 434. Zawiera on układ
słoneczny składający się z kul granitowych o różnych rozmiarach, plac zabaw w formie
gwiazdozbioru Mały Wóz i Wielki Wóz, na jednej z ławeczek umieszczona jest kamienna postać
Mikołaja Kopernika. Propozycja nazwy – park Mikołaja Kopernika.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:

Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska
poinformowała, że komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Rekreacji Andrzej Koc poinformował, że komisja
wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Wojciech Kwiatkowski
poinformował, że komisja wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Jan Stradczuk poinformował, że
komisja wydała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na fakt, że Mikołaj Kopernik był również
księdzem. Zaproponował Prezydentowi Miasta, aby rozważył to przy nadawaniu nazwy parkowi.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz odpowiadając zwrócił się do radnych, aby przyjęli
nazwę zgodnie z propozycją w projekcie uchwały, bez uwzględnienia wniosku radnego.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie jak wyżej, z następującym brzmieniem „§ 1. 1. Parkowi edukacyjnemu zlokalizowanemu
pomiędzy rzeką Ełk i ul. Wojska Polskiego, na działkach stanowiących własność gminy Miasto Ełk,
oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu 1 – Ełk 1 miasta Ełku nr 433 i 434, nadać nazwę
Mikołaja Kopernika.”
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 VII.71.15 w sprawie nadania nazwy parkowi, w załączeniu do protokołu.
* * *
6) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”, w załączeniu do
protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano w komisjach.
UZASADNIENIE
W związku z przystąpieniem Muzeum Historycznego w Ełku do inicjatywy „Ełckiej Karty
Rodziny 3+” w zakresie, udzielania zniżek rodzinom wielodzietnym z terenu naszego miasta, zachodzi
potrzeba wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XXXVII.359.3013 Rady Miasta Ełku z dnia
26 listopada 2013 r. „Ełckie Karty Rodziny 3+”.
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Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii
przyjętych przez komisje:

Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska
poinformowała, że komisja wydała 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” – 22radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VII.72.15 zmieniająca uchwałę w sprawie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”, w załączeniu do
protokołu.
***
7) Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic
obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Artur Urbański poinformował, że projekt uchwały szczegółowo
analizowano w komisjach.
Uzasadnienie:
W celu poprawy warunków nauki i pracy uczniów oraz pracowników Gimnazjum nr 2 w Ełku
mieszczącego się w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 48, tj. w budynku, w którym obok Gimnazjum
nr 2 funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi – proponuje się zmianę
siedziby Gimnazjum nr 2.
Z dniem 1 września 2015 r. nowa siedziba Gimnazjum nr 2 w Ełku mieściłaby się w budynku
szkolnym przy ul. Koszykowej 1, tj. w budynku szkoły, która z dniem 31 sierpnia 2015 r. kończy
swoją działalność (Zespół Szkół nr 3).
Odległość mierzona od budynku szkoły przy ul. Jana Kilińskiego 48 do proponowanej nowej siedziby
przy ul. Koszykowej 1 wynosi 700 m ( przemieszczając się ulicą Piękną) i ok. 500 m przemieszczając
się drogą osiedlową wewnętrzną. Zarówno budynek szkoły przy ul. Jana Kilińskiego 48 oraz
budynek szkoły przy ul. Koszykowej 1 mieści się w obrębie os. Bogdanowicza, po prawej stronie
ulicy Jana Kilińskiego w kierunku do ulicy Grajewskiej. Granice obwodu Gimnazjum nr 2 w Ełku
obejmują m.in. ulice: Jana Kilińskiego, Koszykową i Piękną. Z powodu zmiany dotychczasowej
siedziby Gimnazjum nr 2 w Ełku przy ul. Jana Kilińskiego - na nową siedzibę przy ul. Koszykowej
1- nie zachodzi potrzeba zmiany obwodu granic szkoły.
Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, w tym zakładany dalszy wzrost liczby oddziałów
w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Jana Kilińskiego 48, dalsze
funkcjonowanie dwóch szkół w budynku przy ul. Jana Kilińskiego 48 spowoduje znaczące
utrudnienia, w tym wydłużenie dziennej pracy szkół. Obecni i przyszli uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku w sposób naturalny, poprzez fakt zamieszkania w obwodzie
tego gimnazjum, będą kandydatami do Gimnazjum nr 2.
Funkcjonowanie Gimnazjum nr 2 w odrębnym budynku szkoły otwiera przed szkołą nowe
perspektywy i możliwości rozwoju, w tym sportu szkolnego z wykorzystaniem bazy lokalowej oraz
terenu posesji szkoły. W latach 2015 -2022 liczba oddziałów Gimnazjum nr 2 będzie systematycznie
wzrastać (w 2022 r. - wzrost o 10 oddziałów - w stosunku do 21 oddziałów w roku szkolnym
2014/2015) i zwiększenie liczby uczniów ok. 250-300.
Przewidywany skutek finansowy w budżecie Miasta Ełku w roku 2015 - ok. 400 tys. zł, w tym
200 tys. z przeznaczeniem na zadania remontowe i doposażenie budynku przy ul. Koszykowej 1 oraz
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ok. 200 tys. na funkcjonowanie szkoły w okresie od września do grudnia 2015 r. Przewidywany koszt
funkcjonowania szkoły w obiektach przy ul. Koszykowej 1 - w stosunku rocznym ok. 500-600 tys. zł.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poprosił o przedstawienie opinii przyjętych
przez komisje:

Zastępca Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Rodziny Dorota Kruszewska
poinformowała, że komisja wydała 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.
Radni nie zgłosili formalnych zastrzeżeń.
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 VII.73.15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenie granic
obwodów gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk, w załączeniu do protokołu.
* * *
8) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk - Lenpol II”, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
UZASADNIENIE:
Celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk – Lenpol II”
jest zmiana w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz zmiana w zakresie przeznaczenia poszczególnych
kwartałów.
Ze względu na prywatny charakter własności nieruchomości w wyżej wymienionej sprawie, wpłynął
następujący wniosek:
Firma Unirol Nowak Sp. jawna w dniu 14.01.2015r. wystąpiła o zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „EŁK-LENPOL” dla kwartału 2KL, położonego w części na
działce nr 2160/66.
Wnioskodawcy w swoim piśmie wskazali między innymi, że wrysowana na rysunku planu droga 2KL
stanowi przeszkodę w sprzedaży ww. nieruchomości.
Po przeanalizowaniu sprawy stwierdzono, że zmiana przedmiotowego planu jest możliwa. Pas
technologiczny może zostać wrysowany jako odrębny kwartał lub wyodrębniony odpowiednim
usytuowaniem linii zabudowy. Należy również zaznaczyć, że dzięki likwidacji drogi miasto nie
poniesie kosztów związanych z wykupem gruntu pod drogę oraz budową nowej drogi. Likwidacja
drogi nie spowoduje zaburzenia w układzie komunikacyjnym przedmiotowego obszaru, ponieważ
przyległe grunty mogą być skomunikowane z istniejącego układu drogowego.
W celu zapewnienia prawidłowych rozwiązań planistycznych, proponuję objąć zmianą
również tereny sąsiednie oznaczone kwartałami: cz. terenu 26Z, cz. terenu 1KL, 13PS, 2KL, 12PS, cz.
terenu 6KL, 14PS, cz. terenu 15PS oraz część działki położonej poza planem w kierunku rzeki Ełk
oznaczonej nr 2155/3.
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.
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Radny Wojciech Kwiatkowski zgłosił propozycję do planu, aby nie rezygnować z drogi 2KL.
Będzie ona w przyszłości łatwym i krótkim dojazdem z centrum miasta do części Specjalnej Strefy
Ekonomicznej. Połączy ona ulicę Cmentarną z ulicą Przytorową i będzie najkrótszą drogą do pracy w
„Strefie” dla mieszkających w centrum miasta. Można ją także przesunąć na granicę działki
planowanej do sprzedaży. Wykonanie przejazdu kolejowego przez bocznicę kolejową do
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej nie będzie problemem.
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 VII.74.15 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk - Lenpol II”, w załączeniu do protokołu.
***
9) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zwanego „Ełk - Piłsudskiego”, w załączeniu do protokołu.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił i wniósł o podjęcie uchwały.
UZASADNIENIE:
Celem opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk –
Piłsudskiego” jest między innymi ustalenie przeznaczenia dla poszczególnych kwartałów.
Przystąpienie do opracowania miejscowego planu podyktowane jest złożonym w dniu
14.04.2015r. wnioskiem Pana Bohdana Doliwy, który wystąpił o uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działek nr: 227/13, 363/2, położonych przy ul. Mickiewicza w
Ełku.
Wnioskodawca od kilku lat jest zainteresowany wykupem garażu zlokalizowanego na części
działki nr 227/13, którego jest najemcą.
W dniu 20.12.2007 r. Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę nr XIX/174/07 w sprawie
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi przedmiot własności i przedmiot użytkowania
wieczystego Gminy Miasta Ełku. W uchwale tej zgodnie z § 4 ust. 1, lit b – pierwszeństwo w
nabywaniu lokali użytkowych – garaży przyznaje się ich najemcom na obszarach objętych
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem, że w miejscowym planie nie
są one przeznaczone do rozbiórki.
W chwili obecnej na terenie objętym wnioskiem oraz bezpośrednio przyległym,
zlokalizowany jest ciąg garaży, w tym: 3 - garaże należące do Państwowej Straży Pożarnej, 5 – garaży
będących własnością osób prywatnych i 1 - garaż zrealizowany na działce miejskiej, którego najemcą
jest Pana Doliwa. Teren ten nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Po przeanalizowaniu sprawy stwierdzono, że nie ma przeciwwskazań do pozostawienia garaży
na terenie objętym wnioskiem. W związku z tym, że sprzedaż gruntu pod garażem na rzecz najemcy
może nastąpić tylko na terenie objętym ustaleniami miejscowego planu uznano za zasadne
przystąpienie do procedury planistycznej na obszarze wskazanym we wniosku.
W celu zapewnienia prawidłowych rozwiązań planistycznych, proponuje się objąć planem
miejscowym również tereny sąsiednie, oznaczone działkami nr: 220/1, 220/2, 221, 222, 223, 224,
225/2, 226, 227/1, 227/5, 227/6, 227/7, 227/9, 227/12, 227/14, 227/15 oraz 228.
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.
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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” – 22radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących” – 0.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 22 głosami „za” radni podjęli uchwałę.
Uchwała Nr VII.75.15 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk - Piłsudskiego”, w załączeniu do protokołu.
Pkt. 6. Wytypowanie przedstawicieli Rady Miasta do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
Przewodniczący Rady Miasta
Dariusz Wasilewski poinformował, że w związku
z koniecznością powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, zgodnie z uchwała nr XXI/198/08
Rady Miasta Ełku z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta Ełku, Prezydent Miasta zwrócił się z prośbą o wytypowanie
4 osób do pracy w w/w Komisji działającej przy Prezydencie Miasta Ełku. Społeczna Komisja
Mieszkaniowa zostanie powołana na okres 4 lat. Komisja Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku
oraz Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego na wspólnym posiedzeniu w dniu 22 maja 2015 r.
do pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej zaproponowała radnych:
 Wojciecha Pawła Kwiatkowskiego,
 Bogusława Wisowatego.
Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zgłoszenie jeszcze 2 kandydatów.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zgłosił:
 Tomasza Rafała Kłoczko, który wyraził zgodę
 Roberta Klimowicza, który wyraził zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski poddał pod głosowanie wytypowanie
4 osób do pracy w w/w Komisji działającej przy Prezydencie Miasta Ełku, wyżej wymienionych.
W głosowaniu udział wzięło 22 radnych.
Wynik głosowania: „za” – 21 radnych, „przeciw” – 0, „wstrzymujących”- 1.
Przewodniczący Rady Miasta stwierdził, że 21 głosami „za” radni wytypowali do pracy
w Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Prezydencie Miasta Ełku radnych:
 Roberta Klimowicza,
 Tomasza Rafała Kłoczko,
 Wojciecha Pawła Kwiatkowskiego,
 Bogusława Wisowatego.
Pkt 7. Interpelacje i zapytanie radnych.
Radny Dariusz Dracewicz poinformował, że na Komisji Mienia Komunalnego zgłoszono
potrzebę remontu 50-60 metrowego odcinka chodnika przed bramą przedszkola przy ul. Popiełuszki.
Należałoby to poprawić, wspólnie z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową i teren ten byłby
parkingiem. Radny w dniu wczorajszym rozmawiał z Prezesem MSM, który chce współuczestniczyć
w kosztach.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – jest to teren MSM, spółdzielnia za dużo pieniędzy nie
posiada na tego typu partycypacje. Współpracujemy na bieżąco i na najbliższym spotkaniu poruszymy
ten temat. Niemniej mamy ograniczone możliwości inwestowania na terenach prywatnych.
Radny Nikodem Kemicer włączając się do dyskusji wskazał: niech spółdzielnia odsprzeda za
1 zł ten teren miastu i miasto wykona parking.
Radny Wojciech Kwiatkowski przypomniał, że na ostatniej sesji złożono propozycję
powołania „Zespołu do prac nad rozbudową ścieżek rowerowych” w naszym mieście. W skład tego
zespołu zgłosił swoją osobę oraz radnego poprzedniej kadencji Waldemara Pieńkowskiego, z którym
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rozmawiał i wyraził on zgodę. Zaproponował, aby inni zgłosili się do pracy w tym zespole.
Zaproponował, aby pierwsze spotkanie odbyło się w miesiącu czerwcu.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz – powiedział przygotowujemy się do powołania
takiego zespołu.
Radny Bogusław Wisowaty poprosił o informację w sprawie płatnych stref parkowania
w mieście.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział – na Komisję Mienia Komunalnego,
Prawa i Porządku zostanie przedłożona do zapoznania się koncepcja miejsc parkingowych oraz
płatnych stref parkowania w mieście, które zostały opracowane przed kilkoma laty i odbędzie się
dyskusja w tym zakresie.
Pkt 8. Oświadczenia i wolne wnioski.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz poinformował, że Pan Kamil Buksa złożył
rezygnację i od 1 czerwca 2015 r. przestanie pełnić funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Ełku.
Podziękował za współpracę. Przyczyną rezygnacji są względy rodzinne i konieczność powrotu do
firmy rodzinnej, w której obejmie funkcję prezesa.
Zastępca Prezydenta Miasta Kamil Buksa podziękował wszystkim obecnym za współpracę.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski w imieniu całej Rady Miasta podziękował za
czteroletnią współpracę Zastępcy Prezydenta Miasta Kamilowi Buksie.
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz powiedział, że w dniu jutrzejszym 27 maja mija
25 rocznica powstania samorządów terytorialnych. Z tej okazji złożył najserdeczniejsze życzenia
i podziękował radnym za współprace na rzecz rozwoju Ełku.
Komendant Powiatowy Policji w Ełku insp. Marek Hyzopski z okazji Dnia Samorządowca
prezydentowi oraz wszystkim radnym złożył najlepsze życzenia.
Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski podziękował Prezydentowi Miasta Ełku za
wczorajszą uroczystość z okazji 25-lecia Samorządności. Złożył wszystkim zebranym życzenia z tej
okazji.
Pkt 9. Zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miasta Dariusz Wasilewski
zamknął obrady VII sesji Rady Miasta w dniu 26 maja 2015 roku o godz. 1015
Protokołowała:
Elżbieta Liziewska
Przewodniczył:
Dariusz Wasilewski
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