PROTOKÓŁ Nr IX
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 28 września 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 14 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Nieobecny Sławomir Uszyński.
Otwarcia XXXVIII 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.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Zapoznanie z informacją dotyczącą sytuacji na rynku pracy w mieście Wysokie
Mazowieckie.
6. Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem
Mazowieckiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w
Wysokiem Mazowieckiem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad
działania Komitetu Rewitalizacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia miejskiej ulicy Grunwaldzkiej do kategorii
dróg gminnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miasta Wysokie Mazowieckie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnych ma uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXXVIII sesji do realizacji.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do protokołu z
XXXVII 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:
- przekazaniu do Urzędu Marszałkowskiego Gminnego Programu Rewitalizacji. Program
naboru wniosków został przesunięty z uwagi na wprowadzenie nowego podziału środków z
RPO WP.
- przeprowadzonym przetargu na działkę na ul. Kościelnej. Działka przeznaczona pod
wysokie budownictwo została sprzedana za kwotę 1 540 000,00 zł.
- powołaniu Komisji do przeprowadzenia postępowania o wyłonienie Wykonawcy w
konkursie ofert cenowych na: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad zadaniem: „Remont
hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem”.
Wpłynęło 5 ofert: Najtańsza na kwotę 12.800 00 zł, najdroższa na kwotę 84 870,00 zł
Wyłoniono najniższą ofertę.
Podpisana został również umowa na remont hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół.
Na tą inwestycję otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 411 000 zł
(33% inwestycji)
- przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości
gruntowych położonych w obrębie gruntów miasta Wysokie Mazowieckie – dotyczy
nieruchomości położonych na osiedlu przy ul. Warszawskiej.
Na 102 działki, 41 sprzedano. Przygotowywany jest kolejny przetarg.
- powołaniu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: „Ocieplenie ścian zewnętrznych
budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ludowa 52 w Wysokiem Mazowieckiem”
Wpłynęły 4 oferty: najtańsza na kwotę 193 536,00 zł, najdroższa na kwotę 235 663,84 zł
W ciągu 2 lat ogłaszane były 3 przetargi. W 2 poprzednich mimo niższych cen wspólnota nie
wyraziła woli wykonania inwestycji. Obecnie mimo iż cena znacznie wzrosła wspólnota
mieszkaniowa podjęła decyzję o wykonaniu docieplenia.
- powołaniu Komisji do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej złożonych wniosków o
udzielenie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.
- złożonym wniosku do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych o
dofinansowanie inwestycji drogowej odcinek od ul. Szpitalnej do 1 Maja. Wartość inwestycji
to około 9 mln zł. Wnioskujemy o 3 mln zł dotacji.
- rozwiązanej umowie z firmą, która zobowiązała się do wykonania fontanny w parku
miejskim przy ul. Ludowej. Wystąpiliśmy również o odszkodowanie w kwocie 45 000 zł z
tytułu niewywiązania się z umowy.
Będzie ogłaszany drugi przetarg.
- trwających nadal ustaleniach w sprawie dokumentacji na drogę krajową Nr 66 – ul. 1 Maja.
Obecnie toczy się spór o odcinek ul. Zambrowskiej - od ul. Kościelnej do ronda w kierunku
Zambrowa, ponieważ koncepcja zakłada, że na tym odcinku wyjazd będzie możliwy tylko i
wyłącznie w prawą stronę.

- jeśli chodzi o odcinki drogi Łapy – Roszki Wodźki i Wysokie Mazowieckie – Roszki
Wodźki – w przyszłym roku prawdopodobnie będą ogłaszane przetargi.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad. 5
Zapoznanie z informacją dotyczącą sytuacji na rynku pracy w mieście Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
przedmiotową informację w materiałach na sesję.
Pozytywną opinię Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej na temat informacji przedstawił
jej Przewodniczący radny Grzegorz Ostrowski.
Radni nie zgłosili uwag ani pytań.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik podziękował Pani dyrektor za przygotowanie
informacji i przybycie na obrady rady miasta.
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada zapoznała się z informacją dotyczącą sytuacji na
rynku pracy w mieście Wysokie Mazowieckie.
Ad. 6
Uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
projekt uchwały w materiałach na sesję.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami
pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, po
konsultacjach przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30
listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.
Pozytywną opinię Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi wyraził jej Przewodniczący radny Grzegorz
Ostrowski.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty radny Stanisław Chmielewski stwierdził, że
komisja pozytywnie zaopiniowała program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt uchwały w sprawie programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018 rok i poddał go pod głosowanie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały obrad głosowało 14 radnych (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem w
ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że przekształcenie Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem z sześcioletniego
cyklu nauczania w cykl ośmioletni nastąpiło z dniem 1 września 2017 roku z mocy ustawy.
Stosownie do art. 117 ust.4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzący dotychczasową sześcioletnią
szkołę podstawową w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku w drodze uchwały stwierdza
jej przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową w sposób deklaratoryjny. W ten sposób
uchwała będzie stanowiła akt założycielski, bowiem ustawa tej roli pełnić nie może.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty radny Stanisław Chmielewski stwierdził, że
komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w
Wysokiem Mazowieckiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Wysokiem Mazowieckiem
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt uchwały i poddał go pod
głosowanie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały obrad głosowało 14 radnych (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej.

planu

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że podstawą do podjęcia uchwały
jest ustawa o samorządzie gminnym oaz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Przystępuje się do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej.
Dla terenów objętych niniejszą uchwałą obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie, uchwalony Uchwałą Nr XXXVII/141/05
z dnia 24 listopada 2005r.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował, że przedłożony projekt uchwały jest
odpowiedzią na wniosek Banku Spółdzielczego, który wpłynął w dniu 17.10.2016r. do
Urzędu Miasta. Wnioskodawca wnosi o zmianę planu umożliwiającą realizację planowanej
inwestycji polegającej na rozbudowie budynku banku poprzez zmianę w zakresie powierzchni
biologicznie czynnej. Czynnikiem przemawiającym za wszczęciem procedury jest też fakt, iż
obecne zapisy planu i ustalone wskaźniki uniemożliwiają pełne racjonalne zagospodarowanie
działek. Granicę obszaru objętego planem wskazuje się na załączniku graficznym. Obejmuje
ona teren położony przy ulicy Jagiellońskiej.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Funkcjonowania Miasta Bogdan Matuszewski
poinformował o pozytywnej opinii komisji w powyższej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu położonego przy ulicy Jagiellońskiej i poddał go pod głosowanie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały obrad głosowało 14 radnych (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że zgodnie z ustawą o
rewitalizacji po uchwaleniu Gminnego Programu Rewitalizacji należy powołać Komitet
Rewitalizacji. W pierwszym etapie prac Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala
regulamin na podstawie, którego wyznaczony będzie skład komitetu oraz zasady jego
działania. Następnie przeprowadzony zostanie nabór do Komitetu Rewitalizacji i jego
powołanie w drodze Zarządzenia Burmistrza Miasta.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Funkcjonowania Miasta Bogdan Matuszewski
poinformował o pozytywnej opinii komisji w powyższej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt uchwały w sprawie określenia
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji i poddał go pod
głosowanie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały obrad głosowało 14 radnych (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 10
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia miejskiej ulicy Grunwaldzkiej do kategorii dróg
gminnych.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że na podstawie ustawy o drogach
publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy
po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.
Przedstawiony projekt uchwały dotyczy ul. Grunwaldzkiej, położonej w północnowschodniej
części miasta Wysokie Mazowieckie (dz. nr 404/2, 405 i 2422/134). W celu prawidłowego
administrowania nowymi ulicami (powstałymi między innymi po nadaniu nazw ulicom
wewnętrznym), konieczne jest ich zaliczenie do kategorii dróg gminnych.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Funkcjonowania Miasta Bogdan Matuszewski
poinformował o pozytywnej opinii komisji w powyższej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt uchwały w sprawie zaliczenia
miejskiej ulicy Grunwaldzkiej do kategorii dróg gminnych i poddał go pod głosowanie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały obrad głosowało 14 radnych (uchwała w załączeniu do
protokołu).

Ad. 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Miasta Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że w związku ze zmianą składu
Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokiem Mazowieckiem Uchwałą Nr XXXV/141/17 Rady
Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 29 czerwca 2017 r. należy dokonać zmiany Załącznika
Nr 9 Statutu Miasta Wysokie Mazowieckie – WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYNYCH
MIASTA I SPÓŁEK Z UDZIAŁEM MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE o stosowne
zapisy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Funkcjonowania Miasta Bogdan Matuszewski
poinformował o pozytywnej opinii komisji w powyższej sprawie.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany w
Statucie Miasta Wysokie Mazowieckie i poddał go pod głosowanie.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały obrad głosowało 14 radnych (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
Skarbnik Miasta Renata Kamińska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta na 2017 rok. Poinformowała, że proponowane zmiany dotyczą:
I. Zwiększenia dochodów własnych z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób
prawnych kwota 478 000,00 zł
II. Przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych między zadaniami dotyczących
dofinansowania Wojewody Podlaskiego na inwestycje i zakupu inwestycyjne na zadanie
publiczne pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść
przy ulicy Jagiellońskiej w mieście Wysokie Mazowieckie” realizowane 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 na porozumienia z Administracją Rządową (FB-II.3111.53.2017.ML) kwota
30 000,00 zł
III. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu związanych z zakupem
i montażem aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Jagiellońskiej w Wysokiem
Mazowieckiem (przy Szkole Podstawowej Nr 1) w związku z realizacją zadania pod nazwą
„Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż aktywnych przejść przy ulicy
Jagiellońskiej w mieście Wysokie Mazowieckie” na zadanie inwestycyjne jako wkład własny
kwota 29 351,00 zł
IV. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:
1) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów
zakupu podręczników (FB-II.3111.377.2017.BB)
dla Gimnazjum kwota
99,99 zł
(0,99+99,00)

2) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach
Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” dla uczniów szkół
średnich (FB-II.3111.301.2017.BB) kwota 3 410,00 zł
3)
realizację
zadań
związanych
z przyznawaniem
(FB-II.3111.321.2017.MA) kwota 187,26 zł

Kart

Dużej

Rodziny

4) realizację świadczenia wychowawczego (FB-II.3111.340.2017.MA) kwota 426 837,00 zł
V. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na wyposażenie
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników
(FB-II.3111.377.2017.BB, FB-II.3111.384.2017.BB) kwota 2 749,38 zł, w tym na:
- Szkoły Podstawowe kwota 1 064,97 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 i Szkoła Podstawowa
Nr 2)
- specjalną organizację nauki kwota 1 684,41 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1 i Gimnazjum)
VI. Zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa
bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul.
Podlaskiej, ul. Przechodniej oraz ul. Prusa kwota 478 000,00 zł
VII. Przeniesienia wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania
związane z bieżącym funkcjonowaniem realizowane przez:
1) Szkołę Podstawową Nr 1 (wypłata nagród jubileuszowych i odprawa emerytalnych, zakup
ławek, krzeseł, tablic szkolnych, dzienników szkolnych, środków czystości i powłoki
akrylowej oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji nowej podstawy
programowej nauczania dla szkół podstawowych na kwotę 63 600,00 zł, zgodnie ze złożonym
wnioskiem
2) Urząd Miasta (zakup tablicy informacyjnej – dotyczy zadania: „Poprawa bezpieczeństwa
pieszych poprzez montaż aktywnych przejść przy ulicy Jagiellońskiej w mieście Wysokie
Mazowieckie”) na kwotę 55,00 zł
VIII. Przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami na zadania związane
z bieżącym funkcjonowaniem realizowane przez Urząd Miasta (usługi pozostałe,
wynagrodzenia bezosobowe, pomoc materialna dla uczniów) na kwotę 341,00 zł
Pozytywną opinię Komisji Finansowej przedstawił przewodniczący komisji Andrzej
Kamianowski.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2017 rok.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały obrad głosowało 14 radnych (uchwała w załączeniu do
protokołu).
Ad. 13
Interpelacje i wnioski radnych.
Radny Radosław Gorczyca – poinformował, że zgłosiło się do niego 2 mieszkańców miasta,
którzy złożyli wniosek o nadanie nazwy parku miejskiego im. Bolesława Mościckiego.
Otrzymali odpowiedź, że wniosek został skierowany na komisję Kultury i Oświaty. Od maja

nie uzyskali odpowiedzi, czy wniosek ten był przedmiotem analizy komisji czy nie i czy
ewentualnie zapadły jakieś decyzje w tym przedmiocie.
W dalszej części swojej wypowiedzi zaproponował, aby na kolejną sesję zaprosić dyrektora
szpitala, aby przyszedł i przedstawił wizję dalszego funkcjonowania szpitala w naszym
mieście.
Z-ca Burmistrza Miasta Ewa Konarzewska poinformowała, że wniosek o nadanie imienia
parku miejskiego był rozpatrywany na posiedzeniu komisji Kultury i Oświaty. Decyzja nie
została podjęta. Ustalono, że wniosek zostanie wzięty pod uwagę przy okazji nadawania
nazwy ulic w mieście. Jeden z wnioskodawców był w stałym kontakcie z Urzędem, z uwagi
na to, że starał się o przyjęcie do Rady Młodzieżowej przy MEN i w związku z tym
potrzebował opinii, która została wydana.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że sprawę wniosku
przeanalizuje i na kolejnej sesji udzieli odpowiedzi w tej sprawie, z uwagi na to, że obecnie
nie ma takich informacji.
Jeśli chodzi o zaproszenie na sesję dyrektora Szpitala, w związku z tym, że nie jest to zakład
podległy miastu, możemy jedynie poprosić Pana dyrektora o przybycie, co uczynimy.
Radny Powiatu Wysokomazowieckiego Marek Skarżyński – poinformował, że radny
Jamiołkowski rozmawiał na ten temat i kilka dni po tej rozmowie odbyła się Sesja Rady
Powiatu, na której dyrektor Szpitala został poproszony o przybycie na Sesję Rady Miasta.
Dyrektor Szpitala poinformował, że na pewno skorzysta z zaproszenia i przybędzie na Sesję
Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że po wcześniejszej konsultacji z
dyrektorem podejmie działania i zaprosi na Sesję Rady Miasta.
Ad. 14
Sprawy różne.
a) Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że następstwem podjęcia
uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania
Komitetu Rewitalizacji, jest wybór 2 radnych w skład komitetu rewitalizacji.
Zapytał, czy ktoś z radnych wyraża chęć pracy w komitecie rewitalizacji?
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko zasugerował aby w skład komitetu wszedł
Przewodniczący Komisji Finansowej oraz Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik, poinformował, że w związku z tym, że
nieobecny jest na sesji Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński,
nie możemy za niego podjąć decyzji.
Przewodniczący Komisji Finansowej Andrzej Kamianowski – wyraził zgodę na uczestnictwo
w Komitecie Rewitalizacji.
Jako druga osoba – wyraził chęć pracy w komitecie radny Lech Jamiołkowski.
Za przyjęciem w skład Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Wysokie Mazowieckie wyżej
wymienionych kandydatur głosowało 14 radnych (jednogłośnie)

b) Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że 30 września upływa
termin składania wniosków do projektu budżetu miasta na 2018 rok.
c) Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko poinformował o wejściu w życie ustawy
dekomunizacyjnej. Wiąże się to w niektórych przypadkach koniecznością zmian nazw
ulic.
Wystąpiliśmy do IPN o interpretację dotyczącą nazw ulic: Ludowej, 1 Maja, Plac Odrodzenia
i Broniewskiego. Uzyskaliśmy opinię IPN, że nazwy tych ulic mogą pozostać niezmienione.
Otrzymaliśmy jednak w ostatnim czasie pismo z IPN w sprawie nazwy ulicy 25 lecia Osiedla.
Jesteśmy w trakcie kompletowania dokumentów, które niezwłocznie zostaną przesłane do
IPN.
Na ulicy Zambrowskiej znajduje się pomnik. I również wystąpimy do IPN z pytaniem, czy
ma być zniesiony.
Ad. 15
Zapytania i wolne wnioski – nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 12 00 Przewodniczący Rady Miasta Józef
Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka
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