Protokół Nr 7.15
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się
w dniu 27 kwietnia 2015 roku w godzinach 1400– 1545
Obrady Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Irena Markowska.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
8 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 7. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyła radna Ewa Awramik.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Z-ca Prezydenta Miasta – Artur Urbański,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Aneta Ruszczyk,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena, Katarzyna Podlecka,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
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. 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.
5. 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) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 30 kwietnia 2015 r.
i dotyczących prac Komisji.
6. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zapoznała zebranych z propozycją porządku
obrad.
Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad
jw.
Do punktu 2
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednogłośnie, 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.
Ocena zasobów pomocy społecznej została dokonana na podstawie lokalnej analizy rynku
pracy, dostępnego zasobu lokali socjalnych, a także do różnych form aktywizujących.
Dokument stanowi zbiór danych opisujący obszar pomocy społecznej miasta Ełku. Ukazuje
porównanie istniejących zasobów w stosunku do potrzeb mieszkańców, infrastrukturę
socjalną, kadrę realizującą zadania oraz realizowane przedsięwzięcia. Przedstawiona analiza
zasobów pomocy społecznej służy projektowaniu rozwiązań.
Wnioski, to m.in: konieczność dostosowania do obowiązujących standardów zasobów
kadrowych ośrodka pomocy społecznej i spełnienia wymogu proporcjonalności liczby
pracowników socjalnych do liczby ludności, celem umożliwienia skutecznego działania
nadmiernie obciążonych pracowników socjalnych. Zwiększenie powierzchni lokalowej
MOPS poprzez niezbędną rozbudowę i dalszy remont budynku, zakup niezbędnego
wyposażenia i mebli, celem umożliwienia prawidłowej realizacji zadań, w szczególności
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Wywiązała się dyskusja.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła uwagę na punkt dotyczący wdrażania
pomocy sąsiedzkiej w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez świadczenie usług
opiekuńczych – jak to ma zostać wdrożone?
Z-ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Aneta Ruszczyk – będziemy się
wzorować, na tych miastach, gdzie taka pomoc sąsiedzka już działa, m.in. w Olsztynie
i Elblągu. Opracowany zostanie program, gdzie koordynatorem będzie MOPS.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska powiedziała, że do tych działań należy
włączyć również Policje i Straż Miejską. Ponadto, gdy ten program już powstanie, prośba, by
go zaprezentować Komisji.
Komisja nie wniosła uwag i przyjęła przedłożoną ocenę zasobów pomocy społecznej za rok
2014 Gminy Miasta Ełk poprzez aklamację.
Do punktu 4
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.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds współpracy z organizacjami pozarządowymi Maciej
Juchniewicz poruszył problem bezpłatnego poradnictwa prawnego. W tej chwili takie porady
będą udzielane do lipca br.
Radca prawny Urzędu Miasta Zofia Pietkiewicz powiedziała, że ma być wdrożone pomoc
ogólnopolska, która by obejmowała wszystkie samorządy.
Komisja nie wniosła uwag i przyjęła przedłożone 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 poprzez aklamację.
Do punktu 5
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 w części dotyczącej prac Komisji. Proponowane zmiany
obejmują:
w pkt. 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.
w pkt. 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.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska zwróciła się z pytaniem dotyczącym
wydatkowania środków finansowych z budżetu miasta na budowę nowego bloku
operacyjnego.
Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański powiedział, że „Pro-Medica” jest spółką i
pozyskuje swoje własne środki. Z budżetu miasta była to kwota 1 mln zł. Koszt wykonania
bloku operacyjnego ok. 4,5 mln zł.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednogłośnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Ełku na lata 2015-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednogłośnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015
rok.
3) Z-ca Prezydenta Miasta Artur Urbański omówił projekt uchwały zmieniający 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.
Zespół Szkół nr 3 przy ul. Koszykowej jest przygotowany do przyjęcia 600 uczniów i tam
można byłoby przenieść Gimnazjum nr 2. Szkoła Podstawowa nr 7 pozostałaby zatem tylko
dużą szkołą podstawową. W Przedszkolu „Bajka” oddziały nauczani początkowego zostały
by przeniesione, tak że pojawiłyby się miejsca dla dzieci 3-4 letnich. Byłoby to zatem tylko
przedszkole.
Pomysł został skonsultowany z dyrektorami szkół, którzy uznali go za dobry.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 6 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 6 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci oraz
określenia granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.
Do punktu 6
Z-ca Przewodniczącej Komisji Nikodem Kemicer zwrócił uwagę, że przy ulicy
Grajewskiej są wyremontowane wszystkie budynki oprócz jednego z nr 8. Prośba, jeśli to
możliwe o wykonanie jego remontu.
Przewodnicząca Komisji Irena Markowska poruszyła sprawę skrzyżowania ulicy
Grajewskiej z ulicą Kolejową. Bardzo niebezpieczny jest wyjazd z ulicy Kolejowej.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Stachowiak
Irena Markowska

