PROTOKÓŁ Nr VIII
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 30 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 1100.
Na ustawowo 15 osobowy stan Rady Miasta w obradach uczestniczyło 15 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Otwarcia XXXVII Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.
Powitał zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Jarosława Siekierko, Zastępcę Burmistrza
Miasta Ewę Konarzewską i radnych Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że porządek obrad radni otrzymali
w materiałach na sesję, po czym go odczytał.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017.
Zapoznanie z informacją dotyczącą pracy miejskich placówek oświatowych w roku
szkolnym 2016/2017r oraz z informacją dotyczącą przygotowania miejskich placówek
oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnych ma uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXXVII sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do protokołu z
XXXVI sesji Rady Miasta.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący stwierdził, że protokół został przez Radę przyjęty.
Ad. 4
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta
przedstawił Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko (informacja w załączeniu do protokołu)
Burmistrz przypomniał, jakie uchwały podjęto na ostatniej sesji Rady Miasta oraz o
podpisanych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym.
Poinformował również o:

- nabyciu nieruchomości gruntowych położonych w Wysokiem Mazowieckiem przy ul.
Warszawskiej (teren strzelnicy) o łącznej powierzchni ok. 3,7 ha z czego ok. 1,8 to grunty pod
ogródkami działkowymi.
Nieruchomość wyceniona została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 760 000 zł.
Dotychczasowi właściciele posiadają zobowiązanie pieniężne w stosunku do budżetu miasta
w kwocie około 500 000 zł, W wyniku negocjacji ustalono, że miasto nabywa przedmiotową
nieruchomość za kwotę 130 000 zł.
Propozycja jest taka, by teren ten przeznaczyć pod budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne.
- powołaniu Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela mianowanego (7 nauczycieli otrzymało stopień nauczyciela
mianowanego)
- zmianie zarządzenia w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na
terenach i obiektach stanowiących własność miasta.
Ustalono minimalne stawki miesięcznych opłat za każdy m 2 powierzchni reklamy (tablicy i
szyldu):
1) umieszczonych na nośnikach stanowiących mienie komunalne
- 37,50 zł,
2) umieszczonych na nośnikach właścicieli reklamy, szyldu lub tablicy
- 30,00 zł.”
- powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na remont hali sportowej przy Miejskim
Zespole Szkół.
Zamówienie podzielono na 2 części: Część I dotyczy: docieplenia ścian i dachu części
budynku (sala gimnastyczna, pomieszczenia towarzyszące, sala treningowa oraz łącznik sali z
budynkiem Miejskiego Zespołu Szkół) • Modyfikacja docieplenia strychu nad łącznikiem Sali
sportowej i Miejskiego Zespołu Szkół – docieplenie wełną celulozową • Wymiana rynien i rur
spustowych • Wymiana instalacji odgromowej • Stolarka okienna, drzwiowa i parapety •
Remont schodów wejściowych do Miejskiego Zespołu Szkół • Roboty malarskie i
renowacyjne wewnątrz budynku • Remont łazienek pod trybunami • Wymiana wyposażenia
na energooszczędne, m.in. wymiana oświetlenia i systemów sterowania • Montaż sufitów
podwieszanych w hali sportowej • Remont kominów części objętej opracowanie • Wymiana
osprzętu sportowego hali (bramki do piłki ręcznej, słupki do siatkówki+ gniazda montażowe+
dekle maskujące, mechanizm wysokości tablicy koszykowej, kotara dzieląca halę, siatka
ochronna, tablica świetlna, konstrukcja podwieszana koszy do koszykówki)
Na część pierwszą wpłynęły 2 oferty:
1. Na kwotę 1 051 850,15 zł,
2. Na kwotę 1 300 788,46 zł.
Część II - zakup i montaż sprzętu sportowego.
Na tą część zamówienia wpłynęła 1 oferta na kwotę 137 929,64 zł.
Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 411 000 zł.
- powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie wykonawcy w
konkursie ofert cenowych na: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji
gazowej i centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym Białostocka 23 w Wysokiem
Mazowieckiem.
Wpłynęła 1 oferta firmy Pro-san z Białegostoku na kwotę brutto 11.955,60zł.

Miasto nie jest zadłużone. Kondycja finansowa jest bardzo dobra. Na koncie w dniu
dzisiejszym jest 9 mln zł wolnych środków, które są przeznaczone na remont Miejskiego
Ośrodka Kultury (w przypadku jeśli nie uda się pozyskać środków zewnętrznych).
- otrzymanych środkach finansowych na drugie interaktywne przejście dla pieszych przy
Zasadniczej Szkole Zawodowej (przejście to zostało już oddane do użytku)
- trwających uzgodnieniach w sprawie opracowywanej dokumentacji na drogę krajową Nr
66, tj. odcinek 4 km przez miasto Wysokie Mazowieckie.
Projekt zakłada między innymi: ronda przy Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Długiej i pomiędzy
stacjami paliw na ul. 1 Maja oraz na ul. Ludowej przy Mlekovicie.
Podpisane zostało porozumienie z Ministerstwem Infrastruktury, które to na przedmiotową
inwestycję zapewniło środki finansowe w kwocie 22.500.00 zł.
Istnieje duża szansa na to, że w przyszłym roku inwestycja zostanie rozpoczęta.
- planowanej przebudowie drogi wojewódzkiej. Na wiosnę 2018 roku prawdopodobnie
zostanie ogłoszony przetarg na odcinek Wysokie Mazowieckie – Roszki Wodźki.
Jeśli chodzi o przebudowę tej drogi od strony Białegostoku – opracowywana jest
dokumentacja na odcinek Białystok – Markowszczyzna. Ponadto został już przeprowadzony
przetarg na odcinek Markowszczyzna – Roszki Wodźki (odcinek podzielono na 2 zakresy:
Markowszczyzna – Łapy i Łapy – Roszki Wodźki)
- czekamy na pozwolenie na budowę obwodnicy południowej miasta – odcinek od ul. 1 Maja
do ul. Szpitalnej. Na realizację tego zadania będziemy ubiegali się o dofinansowanie z
NPPDL.
- obecnie trwa przebudowa dróg: Przechodniej, Brykowskiej i Prusa.
- problemie z wykonawstwem fontanny w parku przy ul. Ludowej.
Firma ze Szczecina, wykonała 2 etapy tego zadania przy udziale podwykonawców.
Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, samorząd miasta rozlicza się z
podwykonawcami.
Wobec firmy (wykonawcy) zostały wystawione przez komorników zajęcia wierzytelności.
W poniedziałek prawdopodobnie zostanie zerwana umowa, ponieważ prace zostały
przerwane.
W związku z powyższym będzie ogłoszony drugi przetarg.
Na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy środki finansowe z Lokalnej Grupy Działania.
- w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Wydatki inwestycyjne
samorządów”, miasto Wysokie Mazowieckie zajęło II miejsce w kraju, w kategorii - miasta
powiatowe. Przy obliczaniu wskaźników pod uwagę wzięto wszystkie inwestycje
infrastrukturalne. Ranking bazuje na danych ze sprawozdań budżetowych samorządów, które
uzupełnione są o ankietę z wydatków inwestycyjnych spółek komunalnych, prowadzoną
wśród miast powiatowych i miast na prawach powiatu. Tak obliczone wydatki samorządów
dzielone są przez liczbę mieszkańców i zestawione w formie rankingu.
Miasto w ubiegłorocznym rankingu zajęło wysokie 4 miejsce w Polsce, w tym roku
przeskoczyliśmy o dwa oczka do góry, na wysokie 2. W zestawieniach gościmy już po raz 8,
zajmując wysokie lokaty. Przy obliczaniu wskaźnika pod uwagę wzięto wszystkie inwestycje
samorządowe w latach 2014-2016.

Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” opublikowało również ranking dochodów
JST 2016 - Bogactwo Samorządów. Ranking najzamożniejszych samorządów to jedno z
najstabilniejszych zestawień przygotowywanych przez Pismo. W 14 numerze dwutygodnika
z dnia 15 lipca 2017 roku w kategorii rankingu Miasta Powiatowe, Miasto Wysokie
Mazowieckie spośród 267 miast zajęło, zaszczytne 13 miejsce w Polsce. Jest to bardzo
wysoka i ciesząca lokata, tym bardziej, że w pierwszej dziewięćdziesiątce jesteśmy jedynymi
z województwa podlaskiego. Należy podkreślić, że z roku na rok zajmujemy w rankingu
coraz wyższe miejsce. Dla porównania, w roku 2015 było to 24 miejsce, natomiast w roku
2014 było to 42 miejsce.
Burmistrz Miasta podziękował komendantowi Straży Miejskiej za organizację oraz za udział
w wyścigach kolarskich.
W zorganizowanym 24 rodzinnym maratonie rowerowym, uczestnik, który wygrał maraton
przejechał 630 kilometrów.
Komendant zajął II miejsce w wyścigu kolarskim służb mundurowych województwa
podlaskiego w Paproci oraz III miejsce w Kolarskich Mistrzostwach Powiatu Zambrowskiego
w kategorii 50+.
Radni nie zgłosili pytań do sprawozdania z działalności międzysesyjnej.
Rada Miasta przyjęła informację Burmistrza Miasta do akceptującej wiadomości.
Ad. 5.
Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2017 roku wszyscy radni otrzymali łącznie z zaproszeniami na
sesję Rady Miasta.
Skarbnik Miasta Renata Kamińska przedstawiła przedmiotowe sprawozdanie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o przedstawienie opinii wszystkich
komisji Rady Miasta.
Opinie przedstawili kolejno:
- Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski,
- Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski,
- Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta – Sławomir Uszyński,
- Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski,
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marcin Wojtkowski.
Wszystkie komisje wyraziły pozytywną opinię.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania lub
uwagi do informacji z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017r.
Radni nie zgłosili uwag ani pytań do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze
2017 roku.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie przyjęcie informacji o
przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017r.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. W głosowaniu udział wzięło 15
radnych. Za pozytywną opinią w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2017r. głosowało 15 radnych.

Rada Miasta przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017
roku.
Ad. 6
Zapoznanie z informacją dotyczącą pracy miejskich placówek oświatowych w roku szkolnym
2016/2017r oraz z informacją dotyczącą przygotowania miejskich placówek oświatowych do
nowego roku szkolnego 2017/2018.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że informacje dotyczące pracy
miejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017r oraz z informacje dotyczące
przygotowania miejskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018
wszyscy radni otrzymali łącznie z zaproszeniami na sesję Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o przedstawienie opinii komisji Kultury
i Oświaty oraz Komisji Finansowej.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski poinformował, że obecni
na posiedzeniu komisji dyrektorzy szczegółowo omówili funkcjonowanie szkół i przedszkoli
w minionym roku szkolnym oraz przygotowanie tych placówek do nowego roku szkolnego.
Komisja pozytywnie oceniła działalność tych jednostek stwierdzając jednocześnie, że są one
bardzo dobrze przygotowane do nowego roku szkolnego.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski poinformował, że komisja
analizowała działalność placówek oświatowych pod kątem realizacji budżetu. Komisja
pozytywnie oceniła tą działalność.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania lub uwagi
do przedstawionego materiału.
Radni nie zgłosili uwag i pytań do informacji dotyczącej pracy miejskich placówek
oświatowych w roku szkolnym 2016/2017r oraz z informacją dotyczącą przygotowania
miejskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018 i w wyniku
głosowania na 15 radnych obecnych na sesji, 15 radnych głosowało za przyjęciem
przedmiotowych informacji.
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta.
Poinformował, że przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określają
zasady postępowania w sprawie sporządzenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego.
Sporządzanie
zmiany
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego wynika z potrzeb wprowadzenia nowych ustaleń i zmian
istniejących, które to realizować będą kierunki inwestycji określone we wnioskach
mieszkańców miasta.
W przedstawionym projekcie uchwały proponuje się wprowadzenie 3 zmian:
1. zmianę przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług handlowych w
parterach budynków na terenie oznaczonym symbolem D12 MN, D13 MN, 086 KD

położonych w strefie D – na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem
Mazowieckiem.
2. zmianę przeznaczenia terenów strzelnicy sportowej na zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną z dopuszczeniem usług handlowych w parterach budynków na terenie
oznaczonym symbolem F2 US położonych w strefie F.
3. zmianę przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług handlowych w
parterach budynków na terenie oznaczonym symbolem E20 MN-RM-R położonych
w strefie E – wniosek mieszkańca (dotyczy ul. Kościelnej)
Proponowane zmiany są zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o opinię komisji Funkcjonowania
Miasta, która analizowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Sławomir Uszyński przedstawił pozytywną opinię komisji do
zaproponowanych zmian oraz do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie
Mazowieckie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych (uchwała Nr XXXVII/145/17 w załączeniu do protokołu)
Głos zabrał Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Pan Ireneusz Borek – który podziękował Panu
Burmistrzowi oraz radnym rady miasta za podjęte działania zmierzające w kierunku zmian w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Wprowadzone zmiany
przyczynią się do rozwoju miasta, oraz umożliwią spółdzielni mieszkaniowej budowę
budynków mieszkaniowych wielorodzinnych.
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wysokie
Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że do kompetencji Rady Miasta
należy podejmowanie uchwał w sprawie nadania nazw ulicom, placom itp. W związku z
koniecznością uregulowania stanu prawnego terenu oznaczonego symbolem 029 KD,
przeznaczonego pod drogę publiczną zgodnie z założeniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie oraz podyktowaną realizacją
nowej zabudowy mieszkaniowej na objętym uchwałą terenie istnieje potrzeba nadania nazwy
nowoprojektowanej ulicy.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że nowa ulica znajduje się w pobliżu ulic
Władysława Pelca i Edmunda Pawłowskiego, osób związanych z naszym miastem. W
związku z tym położeniem, zaproponował nadanie nazwy Jana Kucharzewskiego, który
urodził się w Wysokiem Mazowieckiem w 1876 roku. Był polskim historykiem, prawnikiem,
politykiem, a w latach 1917-1918 premierem.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poprosił o opinię komisji Funkcjonowania
Miasta do projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Sławomir Uszyński przedstawił pozytywną opinię komisji do
uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych (uchwała Nr XXXVII/146/17 w załączeniu do protokołu)
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
Skarbnik Miasta Renata Kamińska poinformowała, że proponowane w projekcie uchwały
zmiany dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
od osób fizycznych kwota 87 714,00 zł
II. Zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych z Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, z przeznaczeniem na opłacenie w III kwartale 2017 r.
składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (FB-II.3111.309.2017.BB)
kwota 2 200,00 zł
III. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu dofinansowania Wojewody Podlaskiego
wykonania zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych
przejść przy ulicy Jagiellońskiej w mieście Wysokie Mazowieckie” realizowanego w ramach
Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im.
Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017, którego koordynatorem jest Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji kwota 30 000,00 zł
IV. Przeniesienia dochodów budżetowych między paragrafami w związku z realizacją zadania
pod nazwą: „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie
Mazowieckie – Remont Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na zadania
bieżące kwota 310 000,00 zł
Przeniesienie wydatków budżetowych między paragrafami w związku z realizacją zadania pod
nazwą: „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie
– Remont Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem na wydatki bieżące kwota
1 089 000,00 zł
V. Zmniejszenia dochodów budżetowych dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna pod nazwą: "Harmonijne Miasto–opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla
Miasta Wysokie Mazowieckie” w związku z aneksem do umowy nr UOD-POPT.052.3.3.2016-02
oraz zakończeniem jego realizacji kwota 90 759,00 zł
Zmniejszenia wydatków budżetowych dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
pod nazwą: ”Harmonijne Miasto–opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta
Wysokie Mazowieckie” w związku z aneksem do umowy nr UOD-POPT.052.3.3.2016-02 oraz
zakończeniem jego realizacji kwota 101 217,00 zł
VI. Zwiększenia wydatków na:
1) Przedszkole Miejskie Nr 2, zgodnie ze złożonym wnioskiem kwota 55 300,00 zł (wykonanie
instalacji gazowej oraz dokumentacji – 8 300,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych w związku
z utworzeniem nowej grupy dzieci – 3 000,00 zł, zakup naczyń do wydawania posiłków oraz mebli
– 44 000,00 zł)
2) dowożenie uczniów do szkół kwota 20 000,00 zł

3) gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, usługi pozostałe kwota 20 000,00 zł
4) realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych
przejść przy ulicy Jagiellońskiej w mieście Wysokie Mazowieckie” kwota 30 000,00 zł, wkład
własny kwota 2 872,00 zł
VII. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania
związane z bieżącym funkcjonowaniem realizowane przez:
1) Miejski Zespół Szkół (funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 2, Szkoły Muzycznej,
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) na kwotę 332 365,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
2) Przedszkole Miejskie Nr 1 (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku
z rozwiązaniem umowy o pracę, zatrudnienie nowych pracowników na zastępstwo) na kwotę
3 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
3) Urząd Miasta (zakup urn wyborczych, przeciwdziałanie alkoholizmowi - składki na
ubezpieczenia społeczne, turniej miast) na kwotę 1 824,00 zł

Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski – przedstawił pozytywną opinię
do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15
radnych (uchwała Nr XXXVII/147/17 w załączeniu do protokołu)
Ad. 10
Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono.
Ad. 11
Sprawy różne.
Nie zgłoszono.
Ad. 12
Zapytania i wolne wnioski – nie zgłoszono
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 12 30 Przewodniczący Rady Miasta Józef
Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka

Przewodniczący Rady Miasta
Józef Sokolik

