Protokół Nr 7.15
z posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku Rady Miasta Ełku,
które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2015 roku w godzinach 1100– 1310
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
17 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 16. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczył radny Jan Stradczuk.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Z-ca Prezydenta Miasta – Kamil Buksa,
 Sekretarz Miasta – Marcin Radziłowicz,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami - Marta
Herbszt,
 Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Ilona Sondej,
 Kierownik Referatu Komunalnego – Zdzisław Smalec,
 Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. - Halina Bender,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
 radca prawny Urzędu Miasta – Ewa Orłowska.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji do wniosku Grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta
Ełku pt.: Zagospodarowanie zieleni przy u. Tuwima 20”, w ramach inicjatywy lokalnej.
4. Informacja nt. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
5. Informacja ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2015 r.
6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok
7. Opinia Komisji do projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014-2027,
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 udostępnienia przystanków komunikacyjnych,
5) 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 oraz odpłatność za
wykonywane czynności,
6) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 30 kwietnia 2015 r.
i dotyczących prac Komisji.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zapoznał zebranych z propozycją
porządku obrad.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednomyślnie; poprzez aklamację przyjęli
proponowany porządek obrad jw.
Do punktu 2
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski 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
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - Ilona Sondej omówiła wniosek
Grupy mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku pt.: Zagospodarowanie
zieleni przy u. Tuwima 20”, w ramach inicjatywy lokalnej – wniosek w załączeniu do
protokołu.
Wywiązała się dyskusja.
Radny Nikodem Kemicer powiedział, iż uważa, że projekt nie kwalifikuje się do
inicjatywy lokalnej. Pod wnioskiem podpisał się Zarząd.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – podpisał się Zarząd, ale jest też grupa
mieszkańców Tuwima 20. Zatem wniosek spełnia wymogi formalne.
Radny Nikodem Kemicer -powiedział, że ma pewne wątpliwości, czy nie jest to zadanie,
które powinien zrealizować deweloper.
Radny Tomasz Przekop – deweloper pokazuje, jak będzie zagospodarowany teren wokół
budynku i powinien się on z tego zobowiązania wywiązać. Nie może być tak, że miasto
będzie dewelopera wyręczało.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – jest to teren wspólnoty i wniosek składają jej
mieszkańcy. Komisja ma wydać opinię.
Radny Piotr Karpienia – deweloper wykonuje prospekty, na podstawie których jest
realizowane zagospodarowanie terenu.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – w czasie, gdy wybudowane zostały te
bloki mieszkalne nie obowiązywały jeszcze przepisy o konieczności wykonania prospektu
czy wizualizacji zagospodarowania otoczenia budynków. Jest to wniosek jednego zarządu
wspólnoty. Są tam trzy bloki mieszkalne wokół. Proponuje podjeść do tematu racjonalnie.
Jeśli są tam tereny miejskie, należy to zagospodarować. Należy zatem się zastanowić, jak
podejść do tego tematu i odpowiedzieć sobie na pytanie – na ile chcemy do zadanie
dofinansować i w jakim zakresie. Ze swojej strony, Przewodniczący Komisji Wojciech
Kwiatkowski powiedział, że proponuje zakup nasion, krzewów i innej roślinności
i wykonanie nasadzeń na terenie miejskim, jeśli tam taki występuje.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Robert Klimowicz powiedział, że w Urzędzie Miasta są
fachowcy od zieleni, którzy mogliby takie wnioski opiniować.
Radny Piotr Karpienia – należy rozróżnić, czy jest to na terenie miejskim czy prywatnym.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – są to tereny wspólnoty. Dlatego też
zgłasza wniosek, by nie finansować terenów prywatnych, a nasadzenia wykonywać jedynie na
gruntach miejskich.
Członkowie Komisji nie wyrazili woli, by ten wniosek głosować.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poddał pod głosowanie wniosek Grupy
mieszkańców na realizację zadania publicznego miasta Ełku pt.: Zagospodarowanie zieleni
przy u. Tuwima 20”, w ramach inicjatywy lokalnej.
Komisja w głosowaniu jawnym; 1 głosem „za” przy 10 głosach „przeciw” i 4 głosach
„wstrzymujących się” wydała opinię negatywną do wniosku Grupy mieszkańców na
realizację zadania publicznego miasta Ełku pt.: Zagospodarowanie zieleni przy ul. Tuwima
20”, w ramach inicjatywy lokalnej.
Do punktu 4
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił 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.
Komisja zapoznała się z informacją nt. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020. Nie wniesiono uwag.
Do punktu 5
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił informację ze sprzedaży mienia
komunalnego w I kwartale 2015 r. - informacja w załączeniu do protokołu. Do sprzedaży w mcu maju zostanie przeznaczona działka położona przy ul. Baranki. Cena wywoławcza – 3.800
tys. zł. Planowane wykonanie w tym roku powinno być wykonane.
Radny Dariusz Dracewicz zwrócił uwagę, że w budynku przy ul. 3-go Maja 9 jest trochę
mieszkań komunalnych.
Naczelnik
Wydziału
Wydziału
Planowania
Przestrzennego
i
Gospodarki
Nieruchomościami Marta Herbszt powiedziała, że tam została dobudowana część i potrzebna
jest uchwała wspólnoty, czyli wszystkich prywatnych właścicieli.
Komisja zapoznała się informacją ze sprzedaży mienia komunalnego w I kwartale 2015 r.
Nie wniesiono uwag.
Do punktu 6
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.
Wywiązała się dyskusja.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Robert Klimowicz zwrócił uwagę na dużą kwotę
należności wymagalnych, prawie 12 mln zł. Jakiej kwoty możemy nie odzyskać?
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – kwota ta jest rozbita na poszczególne składniki. Na
przykład czynsze to ok. 4 mln zł, kolejna duża pozycja to podatki i opłaty lokalne 5,7 mln zł.
Wykaz tych należności był przedłożony na Komisji Rewizyjnej. Staramy się zabezpieczyć
interesy miasta poprzez tytuły wykonawcze, komornika czy wpisanie do ksiąg wieczystych.
Mamy pewną ograniczoną możliwość manewru, musimy działać zgodnie z prawem.
Do punktu 7
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
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.
Wywiązała się dyskusja.

Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa - odnośnie remontu schodów wyjaśnił, że by
wykonać remont tych schodów z konstrukcji betonowej muszą być odpowiednio plusowe
temperatury. Będą one remontowane połówkowo i ruch nie będzie wstrzymany. Podany koszt
jest szacunkowy, ostateczny wyniknie po przeprowadzonym przetargu.
Radny Nikodem Kemicer zwrócił uwagę, że w dużo gorszym stanie są schody na
promenadę z ulicy Pięknej.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa powiedział, że akurat te schody zagrażają
bezpieczeństwu, jest tutaj duży ruch pieszy.
Radny Krzysztof Wiloch zwrócił uwagę, że gdy był uchwalany budżet miasta na ten rok
to zaplanowany był wzrost podatków lokalnych, czy zatem załącznik nr 3, gdzie mówimy o
dochodach bieżących jest aktualny o te 2%?
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – w naszym województwie uchwały podjęte pod
koniec ubiegłego roku dotyczące podatków lokalnych nie weszły w życie. Natomiast w
sąsiednim województwie podlaskim obowiązują. Dochody są elementem planowanym. Mamy
wierzyciela, który ma wpłacić 300 tys zł i to już by wypełniło te planowane założenia. Nawet
jeśli te stawki podatków nie weszły, to plan może być zrealizowany.
Radny Krzysztof Wiloch zwrócił się z pytaniem – ile mamy takich wolnych środków z lat
ubiegłych do rozdysponowania? Prosiłby o taką informację na piśmie.
Następnie radny Krzysztof Wiloch zwrócił się z wnioskiem o danie możliwości radnym
uczestniczenia w tworzeniu budżetu miasta w części dotyczącej planu remontów i drobnych
inwestycji poprzez przygotowanie listy rezerwowej inwestycji i remontów, do której radni
mogliby składać swoje propozycje.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa powiedział, że każdy z radnych na posiedzeniach
Komisji może zgłaszać swoje propozycje. Taka lista powinna wyjść od radnych, tak, jak na
przykład inicjatywa lokalna. Taka lista sama z siebie z wniosków zgłaszanych przez radnych
powstawała. Teraz będą nam potrzebne wolne środki do działań w ramach RPO i ZIT.
Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel – jeśli chodzi o wolne środki jest to kwota niezmienna
20.135.161, 15 zł. Natomiast w poz. 9 w przychodach jest kwota 6.126 tys. zł.
Radny Krzysztof Wiloch – w pkt. 7 zmian w budżecie miasta są zmiany w planie
finansowym Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku, które spowodowane są potrzebą
zatrudnienia 1 osoby w związku z zakończeniem realizacji projektu, czy jest to
spowodowane?
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – jest to wynik otrzymania dofinansowania i jako
rezultat projektu na 24 m-ce musimy zatrudnić jedną osobę.
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko dodała, że jeśli chodzi o
pozyskiwanie środków zewnętrznych to, w tej perspektywie finansowej, takie wymogi będą
coraz większe.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – załącznik nr 3 ust 1 pkt. a) dochody
bieżące: wzrost wpływów z podatków lokalnych, czy rok 2018 wliczony do 2%? Powinien to
być rok 2019. Prosi o poprawienie.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 12 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw”
i 2 głosach „wstrzymujących się” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 14 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 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 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 udostępnienia
przystanków komunikacyjnych – w związku z nadaniem ul. Kolejowej oraz Zamkowej
kategorii drogi gminnej przez Radę Powiatu Ełckiego należy dokonać zmian w „Wykazie
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto
Ełk”. Ponadto wprowadzona została jeszcze autopoprawka polegająca na wykreśleniu w treści
projektu uchwały w § 4 pkt. 1).
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie udostępnienia przystanków komunikacyjnych wraz
z autopoprawką.
5) 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:
 I wojny światowej przy ulicach: Cmentarnej, 11-go Listopada, Kajki, Kolejowej, Pięknej
i Kościuszki,
 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 15 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 15 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.
Do punktu 8
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski poinformował, że otrzymał do
wiadomości odpowiedź odnośnie możliwości przyłączenia osiedla Wczasowe do miejskiej
sieci cieplnej PEC – pismo w załączeniu do protokołu.
W toku dalszej dyskusji, radni zgłosili następujące sprawy:

Radny Robert Klimowicz - odnośnie pisma Zarządu Polskiego Związku działkowców
ROD im. 50 lecia ZZK w Ełku, które wpłynęło do Komisji (pismo w załączeniu) – czy jest
możliwość wykonania tej ulicy w cyklu wieloletnim? Jest tam również ciąg pieszy, z którego
korzystają mieszkańcy osiedla.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bogusław Wisowaty zgłosił potrzebę remontu 50-60
metrowego odcinka chodnika przed bramą przedszkola przy ul. Popiełuszki, należałoby to
poprawić, wspólnie z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową.
Radny Dariusz Dracewicz – nie jest to tylko kawałek drogi, ale cały ciąg od poczty i jest
to faktycznie teren MSM.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – spółdzielnia MSM za dużo pieniędzy nie posiada
na tego typu partycypacje. Współpracujemy na bieżąco i na najbliższym spotkaniu poruszymy
ten temat.
Radny Piotr Karpienia zwrócił uwagę na szybko poruszające się samochody na ul.
Tuwima. Organizowane są tam wręcz wyścigi samochodowe. Każdego dnia jest szereg
niebezpiecznych sytuacji, coś z tym problemem trzeba zrobić.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski – już samo ograniczenie prędkości do 40
km/h powinno dać efekt.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – chcemy zamontować na ul. Tuwima progi
zwalniające liniowe i to działanie chcemy jak najszybciej uruchomić.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski - przy wykonywaniu progów
zwalniających liniowych na ulicy Tuwima, zamontować dwa w części środkowej ulicy.
Wówczas spełnią one swoje zadanie.
Radny Nikodem Kemicer zgłosił następujące potrzeby:
1) zwrócił się z prośbą o wydzielenia miejsc postojowych, na istniejących już parkingach,
wzdłuż ulicy Jana Pawła II, za pomocą namalowania linii poziomych.
2) prośba o ponowne rozpatrzenie mojego wniosku o umieszczenie na promenadzie
Publicznej Stacji Naprawy Rowerów.
3) rozważenie możliwości ustawienia toalety przenośnej typu Toi-Toi na pętli autobusowej
która mieści się przy ulicy Kolbego na osiedlu Jeziorna. Prośba ma na celu poprawienie
warunków pracy kierowców MZK.
4) ułożenie brakującej części chodnika przy ulicy Kolbego oraz namalowanie pasów
wyznaczających przejście dla pieszych przy tej samej ulicy. ( brakujący fragment
chodnika zaznaczony na żółto, brak wyznaczonego przejścia dla pieszych zaznaczony na
czerwono - w załączeniu fotografia).
Radny Tomasz Kłoczko zwrócił uwagę na następujące sprawy:
- przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. prof. Władysława Szafera brak jest wyznaczonych
parkingów,
- prośba o wykonanie normatywnych progów spowalniających na ulicach: Maćka
z Bogdańca i Księcia Witolda.
Radny Tomasz Przekop poruszył sprawę użyczenia budynku ZS nr 3 przy ulicy
Koszykowej, czyja to inicjatywa? Kolejna sprawa, czy to prawda, że kluby sportowe i
stowarzyszenia będą ponosiły opłaty za korzystanie z „Orlików”?
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – trwają rozmowy finalizujące i czekamy na ruch
Starostwa Powiatowego odnośnie budynku ZS nr 3 przy ul. Koszykowej. Natomiast temat
odpłatności trzeba sprawdzić.
Radny Tomasz Dawidowski – na os. Zatorze brakuje tabliczek z nazwami ulic, prośba
o ich uzupełnienie.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – zlecimy wykonanie inwentaryzacji.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Odolecki – odnośnie wykonania drogi do galerii
„Brama Mazur” - czy miasto nie było gwarantem?
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – kupił inwestor cały teren i zobowiązał się do
przebudowy tej drogi .Jest to nadal plac budowy.

Radny Piotr Karpienia – droga od ul. Tuwima w kierunku bloku nr 18 – sprawa braku
kawałka chodnika ok. 0,5 m2, następuje blokada naturalnego ruchu pieszego na tym
chodniku.
Radny Dariusz Dracewicz zwrócił uwagę na 100 m pas zieleni od ulicy Jana Pawła II
w kierunku ul. Matki Teresy z Kalkuty, (przy placu z fontanną w lewo) można by tam
wykonać parkingi. Rozważyć należałoby również możliwość połączenia ul. Jeziorna
i wykonania dodatkowego wyjazdu z osiedla do ul. Grajewskiej.
Radny Michał Tyszkiewicz – na jakim etapie jest remont hali sportowej przy SP nr 5 przy
ul. M.M. Kolbe? Czy i jak została rozwiązania kwestia zapadającej się podłogi? Na jakim jest
etapie budowa pełnowymiarowego boiska na górnej płycie MOSiR?
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – na hali przekazany został plac
budowy, doszczelniane są dźwigary, prace są więc w toku. Stoją dwa podnośniki, a podłoga
jest zabezpieczona. Odnośnie zadoleń, było doszczelnianie pianką. Trzeba będzie się
przyjrzeć temu tematowi po wykonaniu prac naprawczych. Jeśli chodzi o boisko, jest
w trakcie przetargu. Jest projekt i pozwolenie na budowę. Czekamy na rozpatrzenie wniosku
o dofinansowanie.
Radny Tomasz Przekop – a co z obecną murawą, która będzie zdejmowana?
Prezes Zespołu Inwestycji sp. z o.o. Halina Bender – murawa zostanie oceniona i jeśli
będzie w dobrym stanie zostanie wykorzystana.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Robert Klimowicz – sprawa aktualności dokumentacji na
ulicę Kolonia.
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa – pilnujemy, by była ona aktualna.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Robert Klimowicz – wycinka 15 drzew przy ulicy
Norwida – należałoby zwracać uwagę projektantowi, by takich drzew nie wycinać.
Prezes Halina Bender – jest to w tym przypadku niezbędne, gdyż przebieg drogi tego
wymaga. Ulica ujęta w perspektywie finansowej – 2014-2020 pod hasłem „Mała obwodnica
miasta”. Projekt jest dostępny do wglądu w Zespole Inwestycji.
Przewodniczący Komisji Wojciech Kwiatkowski zwrócił się z następującymi tematami:
 przy wykonywaniu progów zwalniających liniowych na ulicy Tuwima, zamontować dwa
w części środkowej ulicy,
 w związku z wnioskiem dot. inicjatywy lokalnej proponuje część terenu należącego do
miasta zagospodarować zielenią miejską,
 sprawdzenie wszystkich progów spowalniających na terenie miasta i przedłożenie wykazu
tych nienormatywnych wraz z podaniem terminu ich korekty.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Paweł Odolecki – czy został już zamontowany
monitoring przejścia podziemnego do SP nr 7 na ulicy Kilińskiego?
Sekretarz Miasta Marcin Radziłowicz – monitoring przejścia podziemnego jest
wykonany. Środek przejścia jest oświetlony, potrzeba oddzielnej latarni od strony szkoły. Jeśli
chodzi natomiast o monitoring przejścia podziemnego przy PKP trwają uzgodnienia trasy
przejścia kabla, do końca czerwca br. powinno to zostać wykonane.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodniczący Komisji
Małgorzata Stachowiak
Wojciech Kwiatkowski

