Protokół Nr 7.15
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w dniu 28 kwietnia 2015 roku w godzinach 1000– 1230
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 13. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Piotr Karpienia i Andrzej Koc.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
 Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds organizacji pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
 Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. - Halina Bender,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zbigniew Rachwalski.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk.
4. Informacja nt. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
5. Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta
Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku 2014.
6. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta za okres I kwartału 2015 r.
7. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok
8. Opinia Komisji do projektów uchwał:.
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul.
Targowej w Ełku,
4) 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,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zapoznał zebranych z propozycją porządku
obrad.
Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad
jw.
Do punktu 2
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 6.15 z dnia 30 marca 2015 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk omówiła ocenę
zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk. Ocena zasobów pomocy
społecznej stanowi dokument dostosowany do specyfiki zadań, celów w obszarze szeroko
rozumianej polityki społecznej. Analiza zasobów służy jednocześnie ocenie efektywności
systemu pomocy społecznej na tle lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz pozwala
na wytyczenie lokalnych kierunków zmian i projektowania rozwiązań wyrównujących różnice
w obszarze polityki społecznej.
Dokument został opracowany w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej
miasta Ełku. Zasoby obejmują w szczególności szerokie spektrum infrastruktury polityki
społecznej, kadrę, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania związane z
realizacją ustawy o pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Ponadto ocena obejmuje informacje dotyczące osób i rodzin korzystających z pomocy
społecznej oraz diagnozę problemów.
Źródłem pozyskania danych do opracowania oceny były informacje i materiały uzyskane
z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku, wydziałów Urzędu Miasta, Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ełku, organizacji pozarządowych oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
Szczegóły w załączonej do protokołu ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy
Miasta Ełk.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Wojciech Kwiatkowski – czy po remoncie budynku MOPS nie ma już utrudnień dla
osób niepełnosprawnych?
Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk - został
wykonany podjazd i jest dostęp na parter budynku. Osoba do obsługi interesantów została
ulokowana na parterze. Sekcja pracowników socjalnych jest obecnie na dole. Trzeba jeszcze
wykonać remont w górnej części budynku. Ośrodek nie zapewnia na razie komfortu pracy
indywidualnej. Złożony został wniosek o pozyskanie dalszych środków na remont.
Komisja zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk.
Nie wniesiono uwag.
Do punktu 4
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko omówiła informację nt.
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Działania samorządu regionalnego województwa warmińsko – mazurskiego w latach 2014 –
2020 zostaną skoncentrowane głównie na wprowadzeniu nowoczesnych technologii,
podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, m.in. poprzez inwestycje infrastrukturalne
czy też kształcenie kadr.
Nastąpią też zmiany na rynku pracy prowadzące do wzrostu zatrudnienia.
W centrum uwagi znajdzie się również zwiększenie wytwarzania energii odnawialnej
i poprawa efektywności energetycznej. Środki unijne zostaną przeznaczone także na
ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza.

Samorządy skoncentrują się na wypełnianiu luk w systemie transportowym. Region wciąż
należy do obszarów o najmniejszej dostępności komunikacyjnej w Europie. Szczegóły
w załączonej informacji.
Wywiązała się dyskusja.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Wiloch – czy przedsiębiorca, który w ramach
swojej działalności wpisuje się w wymienione tutaj priorytety może skorzystać z tych
środków uzyskując jednocześnie pomoc w napisaniu wniosku. Czy jest taka komórka, która
się tym zajmuje? Czy jest ktoś, kto może pokierować zainteresowanym przedsiębiorcą?
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – z przedsiębiorcami
współpracuje Park Naukowo-Technologiczny w Ełku i tam głównie kierowani są
przedsiębiorcy. Jeśli chodzi o przygotowywanie wniosków, zainteresowany musi wybrać
firmę zewnętrzną, która mu to zrobi. Taka firma przygotowuje studium wykonalności, które
było do tej pory kosztem kwalifikowanym. Jest również punkt informacyjny przy Urzędzie
Marszałkowskim o środkach i ogłaszanych konkursach. My również takich informacji
udzielamy.
Nie podajemy natomiast, jakie firmy na rynku piszą te projekty, chyba że jest to firma dobra
i sprawdzona.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Wiloch – chodzi o to, by jak największa liczba
przedsiębiorców mogła skorzystać.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko – jeśli przyjdą do naszego
Wydziału, to takich informacji udzielimy.
Do punktu 5
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej
Juchniewicz omówił 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 – sprawozdanie
w załączeniu do protokołu.
Celem głównym programu było zwiększenie efektywności współpracy samorządu miasta z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze
pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej miasta Ełku w roku 2014.
- Zadania samorządu miasta Ełku zlecone zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert:
 Ogólna kwota na realizację zadań otwartego konkursu ofert wyniosła: 1 050 038,00 zł,
Zrealizowano w sumie125 zadań.
W ramach otwartego konkursu ofert złożono w sumie 142 oferty.
- Zadania samorządu miasta Ełku zlecone zgodnie z ustawą o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w ramach pozakonkursowego trybu małych zleceń:
Ogólna kwota na realizację zadań w trybie małych zleceń wyniosła 220 462,00 zł
Zrealizowano, w ramach trybu małych zleceń 85 zadań.
W ramach trybu małych zleceń złożono w sumie 118 ofert.
Suma środków przekazanych na realizację zadań samorządu miasta Ełku w ramach otwartego
konkursu ofert oraz trybu małych zleceń wyniosła 1 270 500 zł.
W ramach otwartego konkursu ofert oraz trybu małych zleceń zrealizowano w sumie
210 zadań samorządu miasta Ełku.
W ramach otwartego konkursu ofert i trybu małych zleceń złożonych zostało w sumie 260
ofert.
Monitoringiem w trakcie realizacji objętych zostało 36 zadań, co stanowi ponad 17, 14 %
realizowanych zadań w ramach otwartego konkursu ofert.
Kontrolą sprawozdań finansowo-merytorycznych objętych zostało 100% realizowanych
zadań.
Kontrolą zostało objętych 5% zatwierdzonych sprawozdań.

W ramach inicjatywy lokalnej złożono 13 wniosków, z czego do realizacji skierowano
8 zadań na łączną kwotę 260 000 zł.
Wywiązała się dyskusja.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Wiloch zwrócił się z pytaniem odnośnie
wniosku mieszkańców z ul. Tuwima 20, który opiniowała Komisja Mienia Komunalnego,
Prawa i Porządku – jaka jest różnica pomiędzy przedsięwzięciami dofinansowywanymi
z budżetu miasta, ale tylko na gruntach miejskich a gruntach wspólnotowych, czy jest jakiś
wspólny mianownik?
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej
Juchniewicz – tutaj w tym wniosku chodziło o zieleń i można byłoby te rośliny zakupić.
Zwłaszcza, że jest to przestrzeń ogólnodostępna.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – jest tam również fragment terenu miejskiego.
Głównie w tym wniosku chodziło o zakup zieleni i o tym mówiliśmy na posiedzeniu Komisji
Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku. Projekt zagospodarowania tego terenu jest już
wykonany. Na terenie miejskim będziemy skłonni to wykonać.
Radny Michał Tyszkiewicz – opinia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku nie
jest dla Prezydenta Miasta wiążąca. Zawsze Prezydent Miasta może zdecydować sam.
Radny Wojciech Kwiatkowski – na przyszłość będziemy bardziej roztropnie podchodzić do
tego typu tematów, wniosków.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej
Juchniewicz – te rośliny można by kupić. Weryfikacji może jeszcze dokonać pani Aneta
Nalbach nadzorująca zieleń miejską.
Radny Nikodem Kemicer – należy wziąć pod uwagę również inną kwestię. Chodzi o
prospekty dewelopera dotyczące zagospodarowania otoczenia danego budynku. Nie można
wszystkiego robić za kogoś.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Wiloch – powiedział, iż uważa ze swojej strony,
że niefortunnym było, że byliśmy trochę do tego tematu nieprzygotowani. Po dzisiejszej
dyskusji głosowałby „za” wnioskiem grupy mieszkańców przy ul Tuwima 20.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Ełckiego Programu Współpracy
samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz wspólnoty samorządowej w roku
2014.
Do punktu 6
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił informację dotyczącą dochodów i wydatków
budżetu miasta za okres I kwartału 2015 r. - w załączeniu do protokołu. Dochody zrealizowane
w wysokości 28% planowanych, wydatki 22%. Na ten moment założone są lokaty terminowe.
Występuje nadwyżka budżetowa w wysokości 9,5 mln zł. - informacja w załączeniu do
protokołu.
Do punktu 7
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Ełku
za 2014 rok. Budżet miasta za 2014 rok zamknął się kwotą wykonania dochodów 186 753
382,13 zł, co stanowi 101,09% planu i wydatków 174 555 289,82 zł, co stanowi 91,25%
planu. Nadwyżka budżetowa wyniosła 12 198 092,31 zł, przy planowanym deficycie w
wysokości 6 538 310 zł. W 2014 roku spłacone zostały raty kredytów w wysokości 100 000 zł
i wykupione obligacje na kwotę 4 000 000 zł. Uwzględniając wolne środki z lat ubiegłych –
11 870 455,70 zł, spłatę pożyczek – 1 556 513,14 zł i udzieloną pożyczkę – 1 390 000 zł,
pozostały do dyspozycji wolne środki w w kwocie 20 135 161,15 zł.
Wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie niższej od planowanej o ok. 16,7 mln zł,
z czego wydatki bieżące o ok. 8,5 mln zł, a wydatki majątkowe 8,2 mln zł. Szczegóły w
przedłożonym radnym sprawozdaniu.

Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk poinformował, że do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta za 2014 rok jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Komisja na swoim następnym posiedzeniu będzie jeszcze omawiała sprawozdanie.
Do punktu 8
1) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, który obejmuje zmiany:
W załączniku nr 1 zmiany w roku 2015, w tym:
1. Zwiększa się dochody w 2015 r. o kwotę 566 186 zł, w tym:
 dochody bieżące o kwotę 25 160 zł (25 000 zł dochody z tytułu zastępstwa procesowego
w Urzędzie Miasta, 160 zł na realizacje projektu: „Przygotowanie dokumentów
strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińskomazurskiego”),
 dochody majątkowe o kwotę 541 026 zł (dofinansowanie z Banku Gospodarstwa
Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych na „Adaptację budynku
użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A”),
2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 1 500 737 zł, w tym:
 wydatki bieżące o kwotę 92 878 zł (160 zł na realizację projektu: „Przygotowanie
dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa
warmińsko - mazurskiego”, 30 000 zł na dotację dla organizacji pozarządowych –
realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok, 25 000 zł wydatki Urzędu Miasta – zastępstwa procesowe,
37 718 zł na zwiększenie wydatków bieżących MOSiR w Ełku),
 wydatki majątkowe o kwotę 1 407 859 zł (1 157 859 zł - Adaptacja budynku użytkowego
na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A, 250 000 zł - przebudowy schodów terenowych
pomiędzy ulicą Wojska Polskiego i ul. Pułaskiego w Ełku).
3. Zwiększa się przychody budżetu 2015 o kwotę 934 551 zł z tytułu wolnych środków.
Deficyt budżetu wyniesie 10 387 989 zł
Wywiązała się dyskusja.
Radny Wojciech Kwiatkowski zwrócił uwagę na duży koszt wykonania przebudowy
schodów terenowych pomiędzy ulicą Wojska Polskiego i ul. Pułaskiego w Ełku.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk wyjaśnił, że jest to
praktycznie wyburzenie i wykonanie nowych schodów. Obecne zagrażają już bezpieczeństwu
osób korzystających z nich.
2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił następnie projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta Ełku na 2015 rok. Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Organizacyjny:
Wprowadzenie do planu dochodów zrealizowanych i planowanych środków z tytułu
zastępstw procesowych na rzecz Gminy Miasta Ełku w wysokości 25.000 zł - w dziale 750
rozdział 75023 paragraf 0690 oraz tej samej kwoty po stronie wydatków w dziale 750
rozdział 75023 paragraf 4170 – wypłat wynagrodzeń z tytułu zastępstw procesowych na rzecz
radców prawnych reprezentujących Gminę Miasto Ełk przed sądami.
II) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Edukacji:
1. Zmiany w planie finansowym wydatków polegają na przeniesieniu pomiędzy rozdziałami
80101, 80103, 80104, 80110, 80120, .80146, 80148, 80195, 85401, 85407, 85305
i paragrafami wydatkowymi kwoty ogółem 166 306 zł. Zmniejszenia wydatków w paragrafie
4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne, zwiększenia wydatków dotyczą paragrafów: 4260
– zakup energii, 4270 – zakup usług remontowych, 4300 – zakup usług pozostałych, 4170
– wynagrodzenia bezosobowe.
W poszczególnych rozdziałach zmniejszenia i zwiększenia w planie finansowym
przedstawiają się następująco:

- w rozdziale 80101 zmniejszenia w paragrafie 4040 na kwotę 57 233 zł,
- w rozdziale 80103 zmniejszenia w paragrafie 4040 na kwotę 11 886 zł,
- w rozdziale 80104 zmniejszenia w paragrafie 4040 na kwotę 46 363 zł, zwiększenia
w paragrafie 4260 i 4300 na kwotę ogółem 46 363 zł,
- w rozdziale 80110 zmniejszenia w paragrafie 4040 na kwotę 13 011 zł, zwiększenia
w paragrafie 4300 na kwotę 10 500 zł,
- w rozdziale 80120 zmniejszenia w paragrafie 4040 na kwotę 10 112 zł,
- w rozdziale 80146 zmniejszenia w paragrafie 4040 na kwotę 1 074 zł, zwiększenia
w paragrafie 4170 na kwotę 1 074 zł,
- w rozdziale 80148 zmniejszenia w paragrafie 4040 na kwotę 4 900 zł,
- w rozdziale 85401 zmniejszenia w paragrafie 4040 na kwotę 13 408 zł,
- w rozdziale 85407 zmniejszenia w paragrafie 4040 na kwotę 179 zł,
- w rozdziale 85305 zmniejszenia w paragrafie 4040 na kwotę 8 140 zł,
- w rozdziale 80195 zwiększenie w paragrafie 4270 na kwotę 108 369 zł.
2. W dochodach gromadzonych na wydzielonych rachunkach oraz wydatkach nimi
finansowanych w 2015 roku zmiany w zakresie:
rozdziału 80104 – w Miejskim Przedszkolu Perełka – zwiększa się dochody i wydatki
o kwotę 37 000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z usług, zwiększonych spadków,
darowizn i wpływów z różnych dochodów. Zwiększone wpływy przeznaczone będą na
wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejskiego Przedszkola Perełka.
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki
Społecznej:
Zwiększeniu wydatków o kwotę 30 000 zł z wolnych środków roku ubiegłego,
z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
na 2015 rok.
Wydatki w dziale 851, rozdziale 85154 § 2360 będą przeznaczone na realizację działań na
rzecz reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
mieszkańców miasta Ełku.
IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół
Inwestycji:
Adaptacja budynku użytkowego na socjalny przy ul. Łukasiewicza 6A dział 700 rozdział
70095 § 6050
Zwiększenie wydatków ze środków własnych o kwotę 616 833 PLN i dochodów z tytułu
planowanego dofinansowania o kwotę 541 026 PLN. Po otrzymaniu od projektanta
dokumentacji projektowej określającej koszty adaptacji budynku w celu realizacji zadania
niezbędne jest zwiększenie środków na inwestycję. Złożono wniosek do Banku Gospodarstwa
Krajowego Departament Funduszy Mieszkaniowych o finansowe wsparcie ze środków
Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych.
Środki własne w wysokości 616 833 PLN proponuje się pokryć z wolnych środków.
V) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział
Strategii i Rozwoju:
Projekt: „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego
województwa warmińsko- mazurskiego„ - dział 750, rozdział 75095
Zmiany polegają na: zwiększeniu kwoty dochodów i wydatków ze środków zewnętrznych
w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu. Zmiany nie spowodują wzrostu wkładu
własnego na realizację projektu.
VI) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia
Komunalnego:
Wprowadzenie zadań inwestycyjnych – przebudowy schodów terenowych pomiędzy ulicą
Wojska Polskiego, a ul. Pułaskiego w Ełku. Stan techniczny schodów jest bardzo zły, od 5 lat
corocznie prosimy o wpisanie zadania do budżetu. W roku 2011 PUK wymieniał kostkę na
spocznikach schodów jako zabieg doraźny.

W obecnej chwili schody mają pokruszone stopnie są nierówne, spoczniki pofalowane,
a zjazd dla wózków grozi kalectwem. Ponadto od strony niezakończonej zabudowy t.j. strona
prawa od ulicy Wojska Polskiego nie ma oparcia jest pusta.
Finansowanie zadania – 250 000 zł (dział 600, rozdział 60017 § 6050), z wolnych środków lat
ubiegłych.
VII) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Promocji,
Sportu i Kultury:
Zmiany w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku, które
spowodowane są potrzebą zatrudnienia 1 osoby w związku z zakończeniem realizacji projektu
„Rewitalizacja zdegradowanych terenów komunalnych dla rozwoju funkcji rekreacyjno –
turystycznej w mieście”. Źródło finansowania: wolne środki.
VIII) w zakresie pozostałych zmian:
Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 934 551 zł, zwiększają się przychody z tytułu wolnych
środków o kwotę 934 551 zł.
Radny Wojciech Kwiatkowski poruszył sprawę kontynuacji promenady miejskiej.
Proponowałby wykonanie w pierwszej kolejności koncepcji.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – koncepcja jest już wykonana. Teraz najlepiej
byłoby zrobić projekt. Jest to uzależnione od tego, jak do tematu podejdzie Gmina.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk – czy nie warto byłoby
wykonać ścieżkę rowerową wzdłuż rzeki z wyjazdem do ulicy Suwalskiej. To na pewno byłby
bardziej pewny efekt.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa powiedział, że należałoby do tego tematu podejść
bardziej kompleksowo. To jest na razie plan.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015
rok.
3) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku.
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.”.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku.
4) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił 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.
Pracami konserwacyjno-porządkowymi objęte zostaną obiekty cmentarnictwa wojennego z:
1) I wojny światowej przy ulicach: Cmentarnej, 11-go Listopada, Kajki, Kolejowej, Pięknej
i Kościuszki,
2) II wojny światowej przy ulicy Cmentarnej.
Przyjęcie uchwały w tej kwestii i przesłanie jej kserokopii będzie podstawą podpisania
Porozumienia. Z chwila jego zawarcia przekazana zostanie z Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie kwota dotacji na realizację tego zadania.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie 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.
5) Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski omówił projekt uchwały mieniający
uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk – chcemy zaproponować zmiany obwodów szkolnych
wynikające z sytuacji demograficznej. Ponadto pojawiła się możliwość przejęcia budynku po
ZS nr 3 przy ul. Koszykowej od Starostwa Powiatowego.
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:
 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.
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski poinformował, że Starostwo Powiatowe
ma w porządku swojej sesji uchwałę intencyjną dotyczącą budynku ZS nr 3. Powiat na rzecz
miasta ma sprzedać za 1 zł budynek przy ulicy Koszykowej.
Sama zmiana obwodów szkolnych nie generuje kosztów. Natomiast użytkowanie budynku
przy ul. Koszykowej, gdzie mogłoby być przeniesione gimnazjum, to koszt ok. 500 tys. zł
rocznie.
Radny Wojciech Kwiatkowski – co chce Powiat w zamian za ten budynek?
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – udało się nam porozumieć z Powiatem. Musimy
patrzeć pod kątem populacji w tym rejonie miasta. Ta współpraca z Powiatem na wielu
obszarach funkcjonuje.
Radny Michał Tyszkiewicz – w kontekście rozwoju os. Jezioran, czy nie należałoby
pomyśleć o rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 5?
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – zapas terenu w okolicy szkoły jest wystarczający.
Na razie problem rozwiązujemy zmianami w obwodach szkolnych. Docelowo nie zamykamy
takiej ewentualności. Będziemy ten temat monitorować.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Odolecki powiedział, że chciałby zwrócić uwagę
na inne zagrożenie. Dotyczy to położenia jeziora na trasie dojścia do Szkoły Podstawowej nr
7 przy ul. Kilińskiego. Istnieje zagrożenie, że dzieci będą sobie skracać drogę zimą poprzez
przejście po lodzie przez jezioro.
Naczelnik Wydziału Edukacji Stanisław Zalewski – temat ten będzie jeszcze
rozwiązywany.
Radny Wojciech Kwiatkowski – jeśli chodzi o salą gimnastyczną przy ZS nr 3 przy ul
Koszykowej, to Powiat wykonał projekt techniczny i można go wykorzystać.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały mieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz
określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
Do punktu 9
Radny Michał Tyszkiewicz zgłosił problem mieszkańców bloków przy ul. Wojska
Polskiego nr 54 i nr 60 – chodzi o brak chodnika, który umożliwiłby dojście do Szkoły
Podstawowej nr 4. Prośba, by przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Świt”
wykonać ten chodnik.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa powiedział, że w trakcie spotkania
z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych będzie rozmawiał na ten temat.
Radny Wojciech Kwiatkowski zgłosił wniosek o zamalowanie niewłaściwej symboliki,
jaka się pojawiła na stacji trafo przy Plaży Miejskiej. Można wykonać mural lub graffiti
maskujące te treści.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodniczący Komisji
Małgorzata Stachowiak
Jan Stradczuk

