PROTOKÓŁ Nr X
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 30 października 2017 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 900.
Na ustawowo 15 osobowy stan Rady Miasta w obradach uczestniczyło 14 radnych
w związku, z czym obrady były prawomocne.
Nieobecny Wiesław Czaja
Otwarcia XXXIX Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.
Powitał zaproszonych gości: Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, Burmistrza
Miasta Jarosława Siekierko, Zastępcę Burmistrza Miasta Ewę Konarzewską, radnych Rady
Miasta, gości zaproszonych, w szczególności osoby którym wręczone zostaną odznaczenia
państwowe, uczniów wyróżnionych stypendiami wraz z rodzicami, dyrektorów i kierowników
zakładów i instytucji z terenu miasta.
Na salę obrad wprowadzono Sztandar Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta poinformował, że porządek obrad radni otrzymali
w materiałach na sesję, po czym go odczytał.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otwarcie obrad.
Przyjęcie porządku obrad Sesji Rady Miasta.
Wręczenie przez Wojewodę Podlaskiego odznaczeń państwowych.
Wręczenie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.
Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Informacja dyrektora Szpitala Ogólnego dotycząca funkcjonowania placówki.
Zapoznanie z działalnością MOK w sezonie 2016/2017.
Zapoznanie
z
informacją
dotyczącą
działalności
Szkolnej
Świetlicy
Socjoterapeutyczej ARKADIA.
10. Zapoznanie ze sprawozdaniem oświatowym za 2016/2017 rok.
11. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta
Wysokie Mazowieckie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego
Miejska Pływalnia Wodnik na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/96/08 z dnia 26 maja 2008 r. w
sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Miejskiej Pływalni
„Wodnik” w Wysokiem Mazowieckiem.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Brusy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
18. Interpelacje i wnioski radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnych ma uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XXXIX sesji do realizacji.

Ad. 3
Wręczenie przez Wojewodę Podlaskiego odznaczeń państwowych.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że za zaangażowanie i sumienną
pracę wspierającą działalność samorządu, trzech dotychczasowych pracowników Urzędu
Miasta Wysokie Mazowieckie otrzymało na wniosek Burmistrza Miasta Medale za
Długoletnią Służbę. Złotym medalem wyróżnieni zostali: Krystyna Załuska, w urzędzie
przepracowała 31 lat, w tym 27 lat na stanowisku Skarbnika; Danuta Żochowska w urzędzie
przepracowała 28 lat, na stanowisku kierownik USC 14 lat i Jerzy Ostrowski z 41 letnim
stażem pracy w urzędzie miasta.
W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, medale wręczył Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski.
Jarosław Siekierko, po uroczystym odznaczeniu podkreślił, że składając wniosek do
Prezydenta RP chciał im w szczególny sposób podziękować za wieloletnią i oddaną pracę na
rzecz Samorządu Miasta Wysokie Mazowieckie.
Ad. 4
Wręczenie stypendium Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie.
Wręczenia stypendium dokonał Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko oraz Wojewoda
Podlaski Bogdan Paszkowski.
Głos zabrał Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko. Podziękował uczniom, za wysokie wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe oraz reprezentowanie miasta swoją osobą miasta w licznych
konkursach. Osiągnięcia te, to powód do radości i dumy. Podziękowania kierowane są
również do rodziców.
Podziękował Wojewodzie Podlaskiemu Bogdanowi Paszkowskiemu za przybycie na miejskie
uroczystości oraz za szeroko pojętą opiekę nad naszym miastem.
Do podziękowań przyłączył się również Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił o odprowadzenie Sztandaru Miasta.
Po odprowadzeniu Sztandaru Miasta, wystąpiła grupa Daddy Day Care z Miejskiego Ośrodka
Kultury.
Ad. 5
Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta.
Przewodniczący Rady Miasta zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do protokołu z
XXXVIII sesji Rady Miasta.
Nie zgłoszono.
Przewodniczący stwierdził, że protokół został przez Radę przyjęty.
Ad. 6
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:
- podpisanej umowie z Ministerstwem Sportu na remont hali sportowej przy Gimnazjum. Na
ten cel otrzymaliśmy 411 tys zł dofinansowania,
- podpisanym porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim (w ramach Lokalnej Grupy
Działania) na remont Przedszkola Miejskiego Nr 2

- ogłoszonym drugim przetargu na modernizację fontanny w parku miejskim, z terminem
realizacji w roku 2018.
- programie rewitalizacji - w związku z uwagami Urzędu Marszałkowskiego w odniesieniu do
Gminnego Programu Rewitalizacji przyjętego uchwałą z dnia 17 sierpnia 2017r. naniesione
zostały poprawki a zmieniony dokument powinien być przyjęty przez radę miasta. Na dzień
dzisiejszy nie mamy jeszcze opinii Urzędu Marszałkowskiego, dlatego ten punkt obrad
powinien zostać z porządku sesji zdjęty.
Nabór wniosków na rozbudowę MOK będzie ogłoszony w styczniu 2018r.
W dalszej części swojej wypowiedzi Burmistrz Miasta poinformował, że stan finansów miasta
jest bardzo dobry, nie ma zadłużenia.
Przedłużony został termin wykonania ul. Prusa, Podlaskiej i Przechodniej do końca listopada
2017r.
Poinformował również o otrzymanym piśmie z Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącym
nazwy ulicy 25 lecia Osiedla. Według Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku, po
wyjaśnieniach, wysłanych kopiach uchwał Rady Miejskiej – w świetle przepisów ustawy o
zakazie propagowania komunizmu – nie podlega zmianie nazwa ulicy.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad. 7
Informacja dyrektora Szpitala Ogólnego dotycząca funkcjonowania placówki.
Dyrektor Szpitala Ogólnego Jacek Roleder – na wstępie swojego wystąpienia podziękował za
zaproszenie na posiedzenie Rady Miasta.
Poinformował, że szpital w Wysokiem Mazowieckiem funkcjonuje i nie dzieje się w nim nic
złego.
Poinformował, o odejściu z pracy doktora Pojan, który zarządzał oddziałem internistycznym.
Nowo zatrudniony lekarz zrezygnował z pracy na drugi dzień, nie wiadomo z jakiej
przyczyny.
Obecnie została zawarta umowa z nowym lekarzem, który będzie zarządzał tym oddziałem od
stycznia 2018r.
W momencie objęcia funkcji dyrektora, szpital otrzymał dotację z Ministerstwa Zdrowia
kwocie 5,5 mln zł. Środki te będą przeznaczone między innymi na remont.
Obok nowego budynku SOR powstaje oddzielna winda, która będzie łączyła oddział
ratunkowy. Kolejne inwestycje jakie są planowane, to remont niskiego parteru starej części
izby przyjęć.
Prawdopodobnie w tym tygodniu podpisana zostanie umowa na dostarczenie tomografu
komputerowego – do końca I kwartału 2018r tomograf powinien być już w szpitalu.
Oddział pulmunologiczny zostanie połączony z internistycznym.
Jest to robione celowo, z uwagi na to, że w Urzędzie Marszałkowskim mają pojawić się
środki finansowe na remonty oddziałów ginekologicznych. Aby móc skorzystać z tych
środków, należy się do tego odpowiednio przygotować. Dlatego też do zamkniętej części
pulmunologicznej, będą przenoszeni pacjenci z innych oddziałów na czas remontów.
Jeżeli uda się pozyskać środki zewnętrzne na remont ginekologii i położnictwa, będzie to
oznaczało, że oddział ortopedyczny zostanie przeniesiony z III piętra na pulmunologiczny.
Dzięki takim ruchom oddziały będą mogły funkcjonować w trybie ciągłym. To nie oznacza
też, że pacjenci pulmunologii zostaną pozbawieni dostępu do usług.
W momencie gdy powstała sieć szpitali ogłoszona przez Ministra Radziwiłła, oddział
pulmunologiczny może być tylko poza poziomem referencyjności, ze względu na rzadką

specjalność. Zgodnie z tym szpitale powiatowe nie powinny posiadać oddziałów
pulmunologicznych. Nie oznacza to, że pacjenci nie będą mieli opieki. Opiekę zapewni
oddział internistyczny.
Wynik finansowy na koniec roku to kwota 600 tys zł.
Radny Karol Nowicki – na SOR nie ma aparatu USG. Pacjent, który trafi na SOR nie ma
możliwości badania. Każdy pacjent powinien mieć możliwość wykonania takiego badania.
Dyrektor Jacek Roleder – jak była izba, nie było aparatu usg, obecnie jest SOR i jest usg.
Jednak nie wszystkim pacjentom jest to badanie zlecone. Istnieje również różnica, czy lekarz
zlecił wykonanie usg, czy pacjent sam chciał, aby to zostało mu wykonane.
Jeżeli jest konieczność, zagrożenie życia pacjenta, jest on transportowany do Białegostoku
Średnio, miesięcznie na izbie przyjęć wykonuje się około 20 badań USG. Gdyby został
zatrudniony lekarz radiolog, którego średnia stawka to 70 zł. Przeliczając, to byłoby
najdroższe usg.
Radny Karol Nowicki – poinformował, że na każdym SOR jest tomograf, rezonans i usg.
W minionych latach funkcjonowała poradnia dziecięca. Została ona zlikwidowana. Czy
istnieje szansa na jej powstanie i jakie będą to koszty?
W obecnej sytuacji rodzice są zmuszeni jeździć z dziećmi prywatnie.
Dyrektor Jacek Roleder – poinformował o planach powstania poradni lekarza rodzinnego przy
szpitalu.
Poradni pediatrycznej nie ma w pakiecie usług, fundusz zdrowia takiej usługi nie kupuje.
W naszym kraju nie ma ani jednej takiej poradni.
Są poradnie lekarzy rodzinnych. Założenie jest takie, że lekarz rodzinny powinien potrafić
zająć się i osobą dorosłą i dzieckiem.
Radny Karol Nowicki – zapytał, czy jeżeli odejdzie dr. Wyszyńska, nie będzie neonatotologa,
czy przypadkiem nie zostanie zlikwidowany oddział pediatryczny?
Czy jeżeli powstanie przy szpitalu poradnia lekarza rodzinnego, czy będzie tam zatrudniony
pediatra?
Dyrektor Jacek Roleder – w naszym województwie jest około 15 neonatologów. Nie jest to
dużo. Prowadzone są rozmowy z dr Bielską, która będzie mogła podjąć pracę za około 2 lata.
Brakuje specjalistów i nie mamy na to wpływu.
Jeżeli powstanie poradnia lekarza rodzinnego, poczyni starania w celu zatrudnienia pediatry.
Radny Karol Nowicki – stwierdził, że brakuje poradni okulistycznej, w poradni
neurologicznej – doktor kiedy chce to przychodzi, przyjmuje tylu pacjentów ile chce.
Zapytał, czy istnieje możliwość powstania poradni konsultacyjnej, np. kardiologicznej?
Dyrektor Jacek Roleder – poinformował, że najbliższe kontraktowanie tego typu usług
prawdopodobnie będzie w czerwcu 2018 roku.
Na dzień dzisiejszy szpital utrzymuje ze środków własnych dwie poradnie: diabetologiczną i
alergologiczną, nie otrzymując z tego żadnego przychodu.
Starosta, jako organ prowadzący, ma prawo do rozliczenia z wyniku finansowego szpitala.
Jeżeli po pół roku funkcjonowania na stanowisku dyrektora otworzyłby kilka poradni
specjalistycznych (przy czym specjaliści kosztują) to na koniec roku starosta zapytałby
dlaczego wynik jest na minusie. Szpital nie powinien przynosić zysków, ale nie powinien też
przynosić strat.

Dlatego też, jeżeli nie będzie dodatkowych środków finansowych, poradni specjalistycznych
na razie nie będzie.
Zamierzenia są takie, aby utworzyć poradnię kardiologiczą. Były już prowadzone rozmowy w
tej sprawie, jednak bez kontraktu z NFZ szpitala na to nie stać.
Radny Karol Nowicki – w poradni rehabilitacji leczniczej brakuje lekarza. Jedna doktor,
która u nas pracowała odeszła, druga doktor jest po operacji i nie wiadomo kiedy wróci.
Pacjenci w tej sytuacji jeżdżą do Łap, aby dostać zlecenie.
Dyrektor Jacek Roleder – stwierdził, że obecnie jest rynek pracownika i wybór pacjentów.
Każdy ma prawo zmienić pracę. Lekarze mogą przebierać w ofertach. To samo dotyczy
pacjentów – jeżeli chce kontynuować leczenie u tego samego lekarza, to jedzie tam, gdzie on
przyjmuje.
Radny Karol Nowicki – jako pracownik pogotowia, wiele lat stołował się w szpitalu i obiady
były bardzo dobre. Obecnie posiłki są przywożone i nie nadają się do zjedzenia.
Czy istnieje możliwość, aby kuchnia z powrotem funkcjonowała w szpitalu?
Dyrektor Jacek Roleder uważa, że posiłki są dobre. Jedzenie zbiorowe zgodnie z
obowiązującymi normami nie może być doprawiane. Być może stąd pojawiają się takie
opinie.
Pomieszczenia po kuchni mają swoje przeznaczenie. Jest opracowany projekt, według
którego będzie tam przeniesiona cała fizykoterapia.
Radny Lech Jamiołkowski – poruszył następujące kwestie:
- konieczność podjęcia działań w celu zmniejszenia kolejek na zabiegi rehabilitacyjne.,
- gigantyczne kolejki do poradni ortopedycznej - od godzin nocnych pacjenci koczują, aby
dostać się do ortopedy,
Zapytał, czy będą przywrócone zabiegi rehabilitacyjne w domu (w innych szpitalach
funkcjonują),
- obiad jest bardzo ważnym posiłkiem, ale jeżeli jest wieziony ileś kilometrów i jest zimny, to
jest niesmaczny.
- budynek SOR – pielęgniarki wioząc pacjenta po pochylni, która jest tam zrobiona jeżdżą po
ścianach.
Zwrócił też uwagę na fakt, że personelu medycznego w szpitalu jest coraz mniej, a wszystkie
operacje chirurgiczne wykonywane są w Zambrowie.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – stwierdził, że radni w swoich opiniach na temat
funkcjonowania szpitala mają rację, jednak sytuacja jaka obecnie funkcjonuje to nie jest wina
Pana dyrektora, gdyż funkcję swoją pełni zaledwie pół roku.
Zgłaszane uwagi należy przyjąć nie jako atak, ale jako opinie mieszkańców.
Burmistrz stwierdził, że spore grono lekarzy, bardzo dobrych specjalistów odeszło do innych
szpitali. Zapytał, czy jest możliwość pozyskania na przykład lekarzy rezydentów.
Największa zachorowalność na nowotwory jest na terenie powiatu wysokomazowieckiego,
jednak w naszym mieście nadal nie ma poradni onkologicznej.
Miał być kupiony tomograf komputerowy. Przez kilka lat rada miasta w budżecie ujmowała
środki finansowe na dofinansowanie w kwocie ok. 240 000 zł i na koniec roku, były te
pieniądze zdejmowane, ponieważ tomograf nie został kupiony.
Burmistrz odniósł się do serwowanych pacjentom posiłków, stwierdzając, że fakt jest taki, że
pacjenci na nie narzekają.

Dyrektor Jacek Roleder – kuchni raczej nie da się reaktywować, gdyż te pomieszczenia będą
przeznaczone na inne cele.
W szpitalu pomieszczeń jest mało i gdybyśmy chcieli utworzyć poradnie onkologiczną – nie
ma na nią miejsca.
Radny Radosław Gorczyca – odnosząc się do zlikwidowanej kuchni wyraził własną opinię,
stwierdzając, że nie było to dobre rozwiązanie, z uwagi na to, że duże pieniądze uciekają poza
nasz powiat. Poza tym kucharki straciły pracę.
Radny zapytał również, czy planowane jest zwolnienie sprzątaczek i zatrudnienie firmy
sprzątającej?
W jakiej kondycji finansowej zastał Pan dyrektor szpital?
Dyrektor Jacek Roleder – nie zamierza zwolnić sprzątaczek na rzecz firmy sprzątającej.
Jeśli chodzi o kondycję finansową szpitala – na chwilę przejęcia go była bardzo dobra. Nie
ma żadnych zarzutów.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik podziękował panu dyrektorowi za przybycie i
dyskusję.
Ad. 8
Zapoznanie z działalnością MOK w sezonie 2016/2017.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
informację z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w sezonie 2016/2017.
Poprosił o przedstawienie opinii Komisji Kultury i Oświaty.
Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Stanisław Chmielewski przedstawił pozytywną
opinię komisji w powyższej sprawie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – podziękował Pani Dyrektor Małgorzacie Sałęga
za wkład pracy w działalność MOK-u, organizowane imprez, uroczystości oraz szeroką
współpracę z jednostkami funkcjonującymi w mieście.
Rada Miasta przyjęła informację z działalności MOK w sezonie 2016/2017 do akceptującej
wiadomości.
Ad. 9
Zapoznanie z informacją dotyczącą działalności Szkolnej Świetlicy Socjoterapeutyczej
ARKADIA.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że wszyscy radni otrzymali
informację z działalności świetlicy Szkolnej Świetlicy Socjoterapeutyczej ARKADIA.
Poprosił o przedstawienie opinii Komisji Kultury i Oświaty oraz Komisji ds. Rodziny i
Polityki Społecznej.
Przewodniczący Komisji ds. Rodziny i Polityki Społecznej Grzegorz Ostrowski– przedstawił
pozytywną opinię komisji w sprawie działalności Szkolnej Świetlicy Socjoterapeutyczej
ARKADIA.
Również pozytywną opinię komisji przedstawił Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty
Stanisław Chmielewski.

Radni nie zgłosili uwag ani wniosków do informacji z działalności Szkolnej Świetlicy
Socjoterapeutyczej ARKADIA.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik stwierdził, że Rada Miasta przyjęła informację do
akceptującej wiadomości.
Ad. 10
Zapoznanie ze sprawozdaniem oświatowym za 2016/2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie
oświatowe w materiałach na sesję. Było ono przedmiotem posiedzenia komisji Kultury i
Oświaty, o której opinię poprosił.
Przewodniczący Komisji Stanisław Chmielewski – przedstawił pozytywną opinię komisji do
przedstawionego sprawozdania.
Rada Miasta jednogłośnie przyjęła sprawozdanie oświatowe.
Ad. 11
Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
Stosownie do treści art. 24h ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady
Miasta Józef Sokolik przedstawił informację o wynikach analiz oświadczeń majątkowych
złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Wysokie Mazowieckie za 2016 rok.
W 2016 roku radni zobowiązani byli do złożenia oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia
2017r (za 2016 rok). Wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie.
Oświadczenia zostały przeanalizowane i przesłane do Urzędu Skarbowego.
Na dzień 30 października 2017r nie otrzymaliśmy analizy oświadczeń majątkowych
przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy w Wysokiem Mazowieckiem.
Przewodniczący Rady Miasta zapoznał również radnych z pismem Wojewody Podlaskiego w
sprawie analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Miasta oraz Przewodniczącego Rady.
Rada Miasta przyjęła informację do wiadomości.
Ad. 12
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poinformował, że zgodnie z art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu
oceny aktualności studium i planów miejscowych burmistrz miasta dokonuje analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów
miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania. Zgodnie z ustawą, wyniki
analiz
przekazywane
są,
po
zaopiniowaniu
przez
gminną
komisję
urbanistyczno-architektoniczną, radzie miasta, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada
miasta podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, biorąc pod
uwagę w szczególności ich zgodność z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W przypadku uznania studium i planów miejscowych za nieaktualne, rada
podejmuje uchwałę o przystąpieniu do ich zmiany. Sporządzanie kolejnych planów
miejscowych oraz zmian obowiązujących planów miejscowych będzie warunkowane
aktualnymi potrzebami i wnioskami oraz harmonogramem bieżących prac planistycznych.

Przewodniczący Komisji Funkcjonowania Miasta Sławomir Uszyński – przedstawił
pozytywną opinię do projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXXIX/155/17 w
załączeniu)
Ad. 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Wysokie
Mazowieckie.
Na wniosek Burmistrza Miasta punkt został zdjęty z porządku obrad.
Ad. 14
Podjęcie uchwały w sprawie stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu budżetowego Miejska
Pływalnia Wodnik na 2018 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że dyrektor Miejskiej Pływalni
„WODNIK” w Wysokiem Mazowieckiem zwrócił się do Burmistrza Miasta Wysokie
Mazowieckie z wnioskiem o przyznanie dotacji przedmiotowej na 2018 rok, stanowiącej
pokrycie kosztów świadczonej jednostki usługi przez pływalnię. Według przedłożonej
kalkulacji dotacja do ceny jednego biletu winna być ustalona w wysokości 11,60 zł.
Potrzeba podjęcia powyższej uchwały wynika z faktu, iż kwota przychodów z tytułu
świadczonych usług nie pokrywa kosztów utrzymania pływalni.
Wg kalkulacji przedłożonej przez Dyrektora Miejskiej Pływalni w 2018 roku:
- planowany koszt sprzedaży jednego biletu – 35,30 zł
- planowany przychód ze sprzedaży jednego biletu – 23,70 zł
- jednostkowa stawka dotacji do sprzedaży jednego biletu – 11,60 zł
- prognozowana ilość sprzedanych biletów w ciągu miesiąca wyniesie – 3 448 sztuk
Przewidywana dotacja przedmiotowa na jeden miesiąc wyniesie 39 997,00 zł, natomiast na
rok 2018 stanowić będzie w zaokrągleniu kwotę – 480 000,00 zł.
Wyliczona dotacja przedmiotowa na 2018 rok zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia
27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie przekroczy 50% kosztów jego działalności.
Pozytywną opinię komisji Finansowej do projektu uchwały przedstawił przewodniczący
komisji Andrzej Kamianowski.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego
Miejska Pływalnia Wodnik w Wysokiem
Mazowieckiem na 2017 rok.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXXIX/156/17 w
załączeniu)
Ad. 15
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXI/96/08 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Miejskiej Pływalni „Wodnik” w
Wysokiem Mazowieckiem.

Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik przedstawił projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Nr XXI/96/08 z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z
obiektu i urządzeń Miejskiej Pływalni „Wodnik” w Wysokiem Mazowieckiem.
W związku ze wzrostem opłat za media i minimalnego wynagrodzenia pracowników
Dyrektor Miejskiej Pływalni „Wodnik” w Wysokiem Mazowieckiem złożył wniosek o zmianę
opłat za korzystanie z usług pływalni od 1 listopada 2017 r. Zmiana niniejsza polega na
zwiększeniu opłaty o 1 zł (słownie: jeden złoty) biletów normalnych i ulgowych. Bilety
rodzinne pozostają w dotychczasowej wysokości. Przewiduje się, że zaproponowana zmiana
opłat spowoduje wzrost przychodów o 50 tys. zł. w skali roku. Ostatnia zmiana cennika była
od 1 stycznia 2012 roku.
Pozytywną opinię komisji Finansowej do projektu uchwały przedstawił przewodniczący
komisji Andrzej Kamianowski.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXXIX/157/17 w
załączeniu)
Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Brusy.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że Gmina Brusy jest gminą
miejsko – wiejską w województwie pomorskim, powiecie chojnickim. Jest jedną z wielu
gmin, które dotknęły nawałnice mające miejsce 11 sierpnia 2017 r. Gmina Brusy ujęta została
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w wykazie gmin
poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów
atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. W
informacji o potrzebach na terenach uszkodzonych przez nawałnice z Pomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego, w Gminie Brusy według danych na
21 sierpnia 2017 r. jest najwięcej
poszkodowanych gospodarstw – 806 gospodarstw, potrzebna jest każda kwota. Na stronie
internetowej Gminy zamieszczona jest informacja na temat możliwości udzielenia wsparcia
dla poszkodowanej Gminy Brusy i jej mieszkańców oraz nr rachunku, na który należy
dokonywać wpłat.
W rozmowie telefonicznej z osobą wskazaną do kontaktu w sprawie najważniejszych potrzeb
w Gminie w związku z zaistniałą sytuacją, Pani sekretarz Gminy poinformowała, iż została
bardzo zniszczona infrastruktura drogowa oraz na około 3 300 budynków mieszkalnych
ponad 800 domów zostało poważnie uszkodzonych, w tym ponad 50 rodzin musiało opuścić
swoje domy. Gminie zgłoszono 1 050 uszkodzeń budynków gospodarczych. Wystąpiły straty
w uprawach rolnych i leśnych. Mieszkańcy nie zebrali plonów. W związku z powyższym,
proponuje się udzielić Gminie Brusy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wypłatę
zasiłków celowych dla poszkodowanych mieszkańców tej gminy z przeznaczeniem na
usuwanie skutków nawałnicy, w wysokości 20 000,00 zł.
Pozytywną opinię komisji Finansowej do projektu uchwały przedstawił przewodniczący
komisji Andrzej Kamianowski.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXXIX/158/17 w
załączeniu)
Ad. 17
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:
1) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności kwota 7 100,00 zł
2) wpływów z pozostałych odsetek (dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami) kwota
4 000,00 zł
3) wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy
straży miejskiej) kwota 350,00 zł
4) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
karty podatkowej kwota 3 000,00 zł
5) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 5 600,00 zł
6) wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy
podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) kwota 34,80 zł
7) wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy
podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych) kwota 1 500,00 zł
8) wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)
kwota 2 200,00 zł
9) wpływów z pozostałych odsetek (różne rozliczenia finansowe) kwota 40 000,00 zł
10) wpływów z różnych dochodów (oświata i wychowanie - szkoły podstawowe) kwota
2,35 zł
11) dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy Karty Dużej
Rodziny) kwota 1,38 zł
12) wpływów z różnych opłat (związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska) kwot 6 100,00 zł
II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:
1) zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (FB-II.3111.345.2017.MA) kwota
3 715,56 zł
2) zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej
(FB-II.3111.393.2017.MA) kwota 350,00 zł
3) wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (FB-II.3111.355.2017.MA) kwota
12 000,00 zł
4) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna
(FB-II.3111.476.2017.MA) kwota 464,00 zł
5) realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy
o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (FB-3111.406.2017.AK) kwota
46 061,00 zł

6) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego
do
produkcji
rolnej
przez
producentów
rolnych
(FB-II.3111.422.2017.AK) kwota 7 295, 96 zł
7) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
(FB-II.3111.347.2017.BB) kwota 10 000,00 zł
III. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych dotyczących:
1) środków Funduszu Pracy zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Podlaskim
o dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Programu Asystent
Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017 (CFE-I.042.9.83.2017)
kwota 7 534,44 zł
2) świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe
kwota 1 083,70 zł
IV. Zmniejszenie dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” (FB-II.3111.441.2017.BB)
kwota 1 185,00 zł
V. Zmniejszenie wydatków budżetowych na:
1) zakup usług remontowych (utwardzenie placu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
o kwotę 200 000,33 zł
2) zakup usług pozostałych (drogi publiczne gminne) o kwotę 21 711,14 zł
VI. Zwiększenie wydatków budżetowych na:
1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury - Miejskiego Ośrodka Kultury na
bieżącą działalność (organizację dni miasta, Klub Seniora, Klub Miłośników Historii) kwota
46 000,00 zł
2) dotację celową z przeznaczeniem na funkcjonowanie Żłobka w mieście kwota 12 000,00 zł
3) pomoc finansową dla Gminy Brusy w formie dotacji celowej na wypłatę zasiłków
celowych dla poszkodowanych mieszkańców tej gminy z przeznaczeniem na usuwanie
skutków nawałnicy, która miała miejsce 11 sierpnia 2017r. kwota 20 000,00 zł
4) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i płynności
ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, ul. Przechodniej
oraz ul. Prusa, wkład własny kwota 87 000,00 zł
5) realizację zadania pod nazwą: „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w gminie
Miejskiej Wysokie Mazowieckie – Remont Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Wysokiem
Mazowieckiem kwota 126 600,00 zł
VII. Przeniesień dochodów między paragrafami w Przedszkolu Miejskim Nr 2 (należność za
wodę, ścieki oraz energię elektryczną zużytą podczas remontu placówki) na kwotę
1 300,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
VIII. Przeniesień wydatków budżetowych w ramach budżetu na bieżące zadania realizowane
przez:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
zakup usług pozostałych) na kwotę 5 300,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
2) Przedszkole Miejskie Nr 1 (zatrudnienie nowych pracowników, zakup materiałów
i wyposażenia, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży) na kwotę 37 000,00 zł, zgodnie ze złożonym
wnioskiem
3) Przedszkole Miejskie Nr 2 (większe koszty eksploatacyjne m.in. przeglądy techniczne
gaśnic) na kwotę 2 200,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
4) Urząd Miasta (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłata ekwiwalentów dla
strażaków OSP biorących udział w zdarzeniach pożarniczych) na kwotę 5 256,73 zł

Pozytywną opinię komisji Finansowej do projektu uchwały przedstawił przewodniczący
komisji Andrzej Kamianowski.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. W głosowaniu udział wzięło 14
radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (uchwała Nr XXXIX/159/17 w
załączeniu)
Ad. 18
Interpelacje i wnioski radnych – nie zgłoszono
Ad. 19
Sprawy różne:
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik:
- przedstawił analizę uchwałodawczą organów jednostek samorządu terytorialnego za 2016
rok przesłaną z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- zaprosił na uroczystości miejskie związane z obchodami 99 rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada br.
Ponadto w dniu 12 listopada br. po mszy św. o godz. 10, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela
w Wysokiem Mazowieckiem odbędzie się koncert patriotyczny w wykonaniu chóru
Grodnianie i grupy dziecięcej "Wesoła Gromadka" z Grodna.
Zaprosił również na wykład prof. Jana Żaryna w ramach spotkań Klubu Miłośników Historii
„Odzyskanie niepodległości przez Polskę” – który odbędzie się w dniu 4 listopada o godz. 17
w Miejskim Ośrodku Kultury.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – we własnym imieniu zaprosił wszystkich do wzięcia
udziału w wymienionych przez Przewodniczącego Rady Miasta uroczystościach.
Jednocześnie podziękował wszystkim radnym za uczestnictwo w obchodach 525 lecia miasta
Wysokie Mazowieckie.
Radny Karol Nowicki – podziękował Burmistrzowi Miasta Jarosławowi Siekierko oraz
Radnemu Województwa Podlaskiego Łukaszowi Siekierko za wsparcie dotyczące wejścia
lekarza w skład obsady karetki pogotowia.
Ad. 20
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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Józef Sokolik

