PROTOKÓŁ Nr XI
z Sesji Rady Miasta przeprowadzonej w dniu 29 listopada 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 Grzegorz Ostrowski – usprawiedliwiony.
Otwarcia XL Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik.
Powitał zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Jarosława Siekierko, Zastępcę Burmistrza
Miasta Ewę Konarzewską, radnych Rady Miasta, gości zaproszonych, dyrektorów i
kierowników zakładów i instytucji z terenu 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 XXXIX Sesji Rady Miasta.
Sprawozdanie z realizacji uchwał z ostatniej sesji i działalności Burmistrza Miasta.
Zapoznanie z projektem budżetu miasta na 2018 rok.
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVI/144/17 Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Wysokie Mazowieckie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku
rolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady zapytał, czy do porządku obrad ktoś z radnych ma uwagi lub wnioski.
Nie zgłoszono.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku punktu 9.
„Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta”.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik – poddał pod głosowanie wniosek Burmistrza.
Na stan rady 15, w obradach uczestniczy 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14
radnych.
Rada Miasta przyjęła porządek obrad XL sesji do realizacji.
Ad. 3
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. 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:
- przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego na „Przebudowę fontanny w parku miejskim przy ul. Ludowej w Wysokiem
Mazowieckiem”
Wpłynęły 4 oferty: najniższa oferta na kwotę 396 510,91 zł, najdroższa na kwotę 596 550,00
zł. Obecnie trwa sprawdzanie ofert.
- przeprowadzonym postępowaniu w sprawie wyłonienia wykonawcy w przetargu pisemnym
nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej Gminy Miejskiej i 5 placówek miejskich
Wpłynęła jedna oferta PGE Obrót S.A na kwotę 393 209,61 zł.
- przeprowadzonych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości
gruntowych
Ostatni przetarg – 17.11.2017r.
Sprzedaż prawa własności nieruchomości nowo powstałych działek pod budownictwo
mieszkaniowe oraz mieszkaniowo-usługowe przy ulicy Warszawskiej w ogłoszonym
przetargu ustnym nieograniczonym, Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie wystawiła:
 52 działki na sprzedaż w tym:
 2 działki z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, nie sprzedano
żadnej działki;
 50 działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, sprzedano
8 działek o łącznej pow. 7 823,0 m2 za łączną kwotę 758 959,86 zł.
Łączna liczba działek wystawionych na sprzedaż (od początku do dzisiaj):
 97 działek, z czego:
 11 działek wyłączono ze sprzedaży do czasu zmiany przeznaczenia terenu (z
mieszkalnych jednorodzinnych na mieszkalno-usługowe);
 11 działek mieszkalno-usługowych (sprzedano 9, zostało 2);
 75 działek mieszkaniowych jednorodzinnych (sprzedano 33, zostało 42)
- powołanym zespole koordynacyjnym do spraw Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości. W skład zespołu wchodzą wszyscy dyrektorzy zakładów i jednostek
budżetowych oraz pracownicy Urzędu Miasta.
- planowana jest również organizacja Biegu Tropem Wilczym, który związany będzie z
obchodami Żołonierzy Wyklętych.
Wszystkie imprezy na terenie miasta w 2018 roku będą organizowane w ramach Jubileuszu
100 lecia odzyskania Niepodległości.
Po ostatnim występie grupy z Grodna w Kościele św. Jana Chrzciciela, zostało zorganizowane
spotkanie z dyrektorem Miejskiej Pływalni oraz dyrektorem Miejskiego Zespołu Szkół
dotyczące organizacji obozu dla Polaków mieszkających na Białorusi i na Litwie.
- otrzymanym dofinansowaniu na odnawialne źródła energii w kwocie 1,3 mln.
Dofinansowanie to dotyczy składanego wniosku dla mieszkańców miasta na kolektory
słoneczne. Zgodnie z wytycznymi mieszkańcy będą musieli zapłacić 8% podatku Vat. Dlatego
też będzie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami miasta w tej sprawie.

- ogłoszonej wstępnej liście rankingowej dotyczącej wniosku składanego na schetynówkę na
budowę obwodnicy miasta. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie w kwocie 3 mln zł.
Z uwagi na to, że jesteśmy miastem bogatym, nie zakwalifikowaliśmy się do dofinansowania.
Zostało złożone odwołanie.
Większą punktację otrzymały gminy biedne, które aby skorzystać z dofinansowania muszą
zaciągnąć kredyty na wkład własny.
Burmistrz wyraził swoje zdanie na temat punktacji i podziału środków finansowych
stwierdzając, że jest to niesprawiedliwe i nie racjonalne.
- opublikowanym w dwutygodniku Wspólnota kolejnym rankingu „Ranking zdolności
kredytowej samorządów” (na lata 2014 – 2016), w którym miasto nasze zajęło 2 miejsce w
kraju, w kategorii - miasta powiatowe.
Stan finansów naszego miasta jest bardzo dobry i jest to zasługa bardzo dobrej współpracy
ludzi, firm, samorządów oraz lata pracy.
- opracowanej i zaakceptowanej koncepcji na rozbudowę drogi krajowej. W dalszej kolejności
będzie wykonywana inżynieria drogi, uzbrojenie.
- wpisanej przez Sejmik Województwa Podlaskiego do zadań inwestycyjnych w projekcie
budżetu droga Wysokie Mazowieckie – Roszki Wodźki, Roszki Wodźki – Łapy.
Środki finansowe w budżecie województwa na ten cel zostaną wprowadzone w trakcie roku.
Będzie złożony już wniosek o pozwolenie na budowę i ogłoszony przetarg, jednak z
płatnością na 2019 rok.
- obecnie przygotowujemy się do złożenia wniosku na rozbudowę Przedszkola Miejskiego Nr
1,
- trwającym w dniu dzisiejszym odbiorze ul. Prusa, Przechodniej i Podlaskiej,
- podpisanej umowie na opracowanie kolejnej zmiany w planie zagospodarowania
przestrzennego miasta. Zmieniane są między innymi tereny pod wysokie budownictwo.
Burmistrz Miasta poinformował również, że stan finansów miasta jest bardzo dobry,
przewidywana jest nadwyżka budżetowa około 10 mln zł, która przeznaczona zostanie na
inwestycje.
Rada Miasta przyjęła informację do akceptującej wiadomości.
Ad. 5
Zapoznanie z projektem budżetu miasta na 2018 rok.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – przedstawił projekt budżetu na 2018 rok.
Poinformował, że dochody i wydatki budżetu ustalone zostały w wysokości 51 989 557 zł,
Planowane inwestycje to:
- opracowanie dokumentacji na przebudowę Dworca PKS
- budowa drogi 10KZ-od ulicy 1 Maja do ulicy Szpitalnej wraz z infrastrukturą techniczną w
celu poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie
- opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi nr 66 na odcinku przejścia przez Wysokie
Mazowieckie (ulica 1-go Maja)
- budowa chodników na oś. Kardynała Wyszyńskiego, Plac Odrodzenia, Park Miejski im.
Kiełczewskich,
- budowa drogi przy Stadionie
- korytowanie ulic na osiedlu przy ulicy Warszawskiej
- budowa parkingu przy ulicy Podlaskiej
- korytowanie ulicy Ogrodowej

- zakup gruntu pod ulice miejskie (wszystkie nowe ulice, które są robione – miasto musi
wykupić grunty)
- zakup zasilacza UPS 6000VA do serwerowni Urzędu Miasta
- rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
- modernizacja Hali Sportowej MZS - Gimnazjum
- budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ulicy Warszawskiej
- przebudowa fontanny w parku przy ul. Ludowej
- przebudowa i remont wnętrza Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z wyposażeniem
Burmistrz poinformował o otrzymanym piśmie z Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącym
ustawy dekomunizacyjnej oraz informujące, że nie musimy zmieniać nazw ulic w naszym
mieście.
Jeśli chodzi o Pomnik Armii Radzieckiej znajdujący się przy ul. Zambrowskiej, uznany
został jako cmentarz i nie może być rozebrany.
W dalszej części wypowiedzi Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko zaznaczył, że około 5 mln
zł dokładamy z budżetu miasta do oświaty. Do szkół około 2,5 mln zł i tyle samo do
przedszkoli.
1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, w której
jeden rozdział dotyczy zmiany ustawy Karta Nauczyciela.
Jedna ze zmian dotyczy ujednolicenia w całej Polsce wymiaru zajęć pracowników
pedagogicznych takich jak pedagog, psycholog, logopeda i tp. W ilości 22 godzin. Zmiana ta
wejdzie w życie 1 września 2018r.
Wśród inwestycji na 2018 rok wpisano 800 000 zł na rozbudowę Przedszkola Miejskiego Nr
1. Jest bardzo dużo chętnych do przedszkoli i zaczyna brakować miejsc. Dlatego też
prowadzona była rozmowa z Wójtem Gminy dotycząca partycypacji w kosztach budowy. Nie
może być takiej sytuacji, że utrzymujemy w placówkach dzieci spoza terenu naszego miasta.
Rada przyjęła informację do wiadomości.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że projekt budżetu miasta na 2018
rok będzie analizowany przez komisje, a następnie w grudniu poddany pod obrady rady.
Ad. 6
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVI/144/17 Rady Miasta Wysokie
Mazowieckie z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Rewitalizacji Miasta Wysokie Mazowieckie.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że w związku z uwagami Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w odniesieniu do Gminnego Programu
Rewitalizacji przyjętego Uchwałą XXXVI/144/17 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia
17 sierpnia 2017r. naniesiono poprawki, a zmieniony dokument powinien być przyjęty przez
radę miasta. Główne uwagi Urzędu Marszałkowskiego to sposób przygotowania samego
programu.
W związku z art. 23 ust.2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji nie występuje obowiązek opiniowania i
konsultowania zmienionego GPR ponieważ nie nastąpiła zmiana w zakresie podstawowych
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVI/144/17 Rady
Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Rewitalizacji 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 XL/160/17 w załączeniu)
Ad. 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Wysokie Mazowieckie.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poprosił pracownika UM Dorotę Szepietowską o
przedstawienie projektu uchwały
Dorota Szepietowska poinformowała, że zasady sporządzenia zmiany w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku. Przedmiotowa zmiana MPZP obejmuje 21
obszarów położonych na terenie miasta. Zmiany MPZP dotyczą następującego zakresu:
1. zmiana zapisów dotyczących zakazu nadbudowy budynków na terenie oznaczonym
symbolem A19 UH położonej w strefie A.
2. zmiana linii zabudowy oraz możliwość prowadzenia usług na piętrze budynku działki
położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 5 oraz ulicy Dolnej oznaczonych symbolem
A20 MN-U położonej w strefie A.
3. zmiana linii zabudowy na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1466 na terenie
oznaczonym symbolem A5 MN położonej w strefie A.
4. zmiana linii zabudowy oraz możliwości budowy w formie zwartej na działkach
oznaczonych nr ewidencyjnymi 1588, 1593, 1596 oraz 1598/2 położonych na
obszarze oznaczonym symbolem A23 MN-U położonych w strefie A.
5. zmiana linii zabudowy w ulicy Nowej
6. zmiana linii zabudowy na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1574/9 na terenie
oznaczonym symbolem A22 MN-U położonej w strefie A
7. zmiana przeznaczenia terenu przemysłowo-usługowego na funkcję terenów usług
handlowych na działce oznaczonej nr ewidencyjnymi 713/1 na terenie oznaczonym
symbolem D 26 P-U położonym w strefie D.
8. zmiana przeznaczenia terenów usługowo-produkcyjnej na zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną z dopuszczeniem usług handlowych w parterach budynków na terenie
oznaczonym symbolem C27 P-U położonych w strefie C.
9. zmiana przeznaczenia działek z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działki
usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej na działkach oznaczonych
numerami 1155/2, 1153, 1150 na terenie oznaczonym symbolem E12 MN położonych
w strefie E.
10. zmianie przeznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na funkcje
terenów usługowo-handlowych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 817/5
na terenie oznaczonym symbolem B4 MN położonej w strefie B.
11. zmiana linii zabudowy na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 1934 na terenie
oznaczonym symbolem C41 MN położonej w strefie C.
12. zmiana nieprzekraczalnej linii zabudowy na całej ul. Kościelnej
13. zmiana przeznaczenia działki mieszkaniowej na działkę z możliwością zabudowy
mieszkaniowo – usługowej oraz zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na
działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 847 położonej na obszarze oznaczonym
symbolem B21 MN położonej w strefie B.
14. zmiana polegająca na zmniejszeniu powierzchni biologicznie czynnej do 20%
powierzchni działki oraz dodanie zapisu umożliwiającego usytuowanie na działce
garaży oznaczonej numerem ewidencyjnym 1428 na terenie oznaczonym symbolem
E41 MN-U położonej w strefie E.

15. zmiana dotycząca południowej strony ulicy Długiej – zmiana przeznaczenia działek o
zabudowie związanej z prowadzeniem gospodarstw rolnych na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług działek oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 1387, 1388, 1389, 1390, 1392 na terenie oznaczonym
symbolem E35 MN położonych w strefie E.
16. zmiana z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na możliwość budowy
budynków gospodarczych z przeznaczeniem pod garaże na działce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1386/2 na terenie oznaczonym symbolem E35 MN
położonej w strefie E.
17. zmiana polegająca na możliwości prowadzenia usług na parterze oraz piętrze
budynku oraz zmniejszeniu powierzchni biologicznie czynnej i miejsc parkingowych
na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1880 na terenie oznaczonym
symbolem C33 MN położonej w strefie C.
18. zmiana z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na możliwość budowy
budynków gospodarczych z przeznaczeniem pod garaże na działce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1387 na terenie oznaczonym symbolem E35 MN położonej
w strefie E.
19. zmiana przeznaczenia drogi oznaczonej symbolem KDW na drogę publiczna KD na
działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2362/11 na terenie oznaczonym
symbolem A1 MNU położonej w strefie A.
20. zmiana przeznaczenia terenu z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
zabudowę usługową działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2422/87,
2422/88, 2422/89, 2422/95, 2422/96, 2422/97, 2422/98, 2422/99, 2422/127,
2422/128, 2422/129 na terenach oznaczonym symbolem 5MN, 10MN.
21. zwiększenie powierzchni handlowej na działce oznaczonej numerem 706/1 położonej
przy ulicy 1 Maja 20 na terenie oznaczonym symbolem D21.1.P-U, D23.1 P-U
położonych w strefie D.
Wszystkie wnioski były analizowane przez Gminną Komisję Urbanistyczno –
Architektoniczną, która to zaopiniowała je pozytywnie.
Rada Miasta Wysokie Mazowieckie Uchwałą nr XI/40/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.
przystąpiła do sporządzania przedmiotowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Informacja o przystąpieniu do zmian MPZP była podana do publicznej
wiadomości poprzez publikację w prasie (Gazeta Współczesna), na stronie internetowej
miasta, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
O przystąpieniu do zmian w MPZP zawiadomione zostały instytucje
i organy właściwe do uzgodnień i opiniowania planu.
Uzyskano pozytywną opinię od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
w sprawie projektu zmian w MPZP. Następnie wystąpiono w wnioskiem o uzgodnienie i
zaopiniowanie planu przez instytucje uprawnione do tego ustawowo. Projekt zmiany został
pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony.
W dniach od 28.09.217r do 20.10.2017r. trwało publiczne wyłożenie projektu zmian MPZP
(również podano do publicznej wiadomości).
W dniu 20.10.2017r. odbyła się dyskusja publiczna. Uwagi do projektu planu można było
składać do dnia 06.11.2017r.
Zgodnie z wymaganiami ustawowymi w celu zakończenia prac nad zmianą miejscowego
planu konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Burmistrz Miasta Jarosław Siekierko – poinformował, że wszystkie złożone wnioski są
analizowane przez urbanistów i jeżeli jest możliwość zmiany i pójścia w kierunku pomocy
mieszkańcom, to zawsze to robimy.

W całym mieście obowiązywało 500 metrów powierzchni handlowej. Na wniosek 2
mieszkańców następuje zmiana wielkości powierzchni handlowej do 1000 metrów.
Wprowadzamy również budownictwo wysokie – jeśli ktoś chce inwestować, to należy to
umożliwić. Nowe budynki czy funkcjonujące działalności, są to dodatkowe środki finansowe
do budżetu miasta.
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 XL/161/17 w załączeniu)
Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik poinformował, że zgodnie z ustawą o podatku
rolnym z dnia 15 listopada 1984r., Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie z
dnia 18 października 2017r. ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 wynoszącą 52,49 zł za 1 dt. W
myśl ustawy o podatku rolnym Rada Miasta jest uprawniona do obniżenia ogłoszonej w
komunikacie ceny skupu żyta.
W przedstawionym przez Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie projekcie uchwały
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok, obniża
się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego do kwoty 34,00 zł za 1 dt. Burmistrz
Miasta proponuje, aby kwota stanowiąca podstawę do obliczania wymiaru podatku rolnego
na 2018 rok została obniżona do kwoty obowiązującej w 2017 roku tj. do 34,00 zł za 1 dt,
ponieważ stawki podatków i opłat lokalnych pozostają na poziomie stawek z roku 2017.
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 XL/162/17 w załączeniu)
Ad. 9
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 i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:
1) realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych
i rejestracji stanu cywilnego (FB-II.3111.546.2017.AK) kwota 3 000,00 zł
2) realizację zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” (FB-II.3111.562.2017.MA) kwota 1,13 zł
II. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanych dotacji celowych
z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na:
1) wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
(FB-II.3111.591.2017.MA) kwota 19 000,00 zł
2) na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
(FB-II.3111.563.2017.MA) kwota 51,38 zł
3) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa
i płynności ruchu w mieście Wysokie Mazowieckie poprzez przebudowę ul. Podlaskiej, ul.
Przechodniej oraz ul. Prusa (FB-II.3111.594.2017.MA) kwota 2 434,00 zł
III. Zmniejszenia wydatków budżetowych na:

1) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji na
przebudowę Dworca PKS” o kwotę 120 000,00 zł
2) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa chodników na os. Kardynała
Wyszyńskiego, ulicy Akacjowej, Kwiatowej, Edmunda Pawłowskiego i Plac Odrodzenia”
o kwotę 365 644,00 zł
3) realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zakup gruntu pod ulice miejskie”
o kwotę 568 125,00 zł
IV. Zwiększenia wydatków budżetowych na:
1) odprowadzenie podatku od towarów i usług VAT kwota 258 000,00 zł
2) realizację zadania pod nazwą: „Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej
w gminie Miejskiej Wysokie Mazowieckie – Remont Przedszkola Miejskiego
Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem kwota 8 957,00 zł
3) wymianę bramy garażowej w budynku OSP kwota 21 800,00 zł
4) na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji na
budowę parkingu przy ulicy Podlaskiej” kwota 33 702,00 zł
5) bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta (usługi pozostałe) kwota 20 000,00 zł
6) bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Nr 1 na pokrycie wydatków związanych
z wypłatą wynagrodzeń (w tym nauka specjalna) za mc listopad i grudzień 2017r., odpisem
uzupełniającym na ZFŚS oraz opłatą faktur za energię, wywóz nieczystości i gruzu, prace
remontowe w łazienkach kwota 418 160,00 zł
7) bieżące utrzymanie Miejskiego Zespołu Szkół na pokrycie wydatków związanych
z wypłatą wynagrodzeń w tym wynagrodzeń bezosobowych, zakupem materiałów
i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług pozostałych, podróży służbowych,
odpisów na ZFŚS kwota 79 150,00 zł
8) bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 na pokrycie wydatków związanych
z wypłatą wynagrodzeń kwota 49 000,00 zł
9) bieżące utrzymanie Przedszkola Miejskiego Nr 2 na pokrycie wydatków związanych
z wypłatą wynagrodzeń kwota 165 000,00 zł
V. Przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami na zadania
związane z bieżącym funkcjonowaniem, realizowane przez:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wypłata wynagrodzenia opiekunce zatrudnionej
na umowę zlecenie do opieki osób starszych) na kwotę 3 000,00 zł, zgodnie ze złożonym
wnioskiem
2) Szkołę Podstawową Nr 1 (wypłata wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia za zajęcia
kolarstwa, zakup śr. czystości i mat. remontowych, opł.za pomiary elektryczne, przycinkę
drzew, przegląd i naprawę pieca, opł. abonamentu za program antywirusowy i program
Cenzor do pracowni komputerowych, zakup lodówki oraz środków czystości i pomocy
dydaktycznych do Świetlicy Socjoterapeutycznej Arkadia) na kwotę 24 800,00 zł,
zgodnie ze złożonym wnioskiem
3) Miejski Zespół Szkół (dotyczą bieżącego funkcjonowania Szkoły Podstawowej,
Gimnazjum, Szkoły Muzycznej – wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia
bezosobowe, odpis na ZFŚS) na kwotę 344 020,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
4) Przedszkole Miejskie Nr 2 (wydatki w związku z większym zatrudnieniem oraz
większe koszty eksploatacyjne) na kwotę 42 000,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem
5) Urząd Miasta (zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe, stypendia,
wydatki dotyczące obiektów sportowych ) na kwotę 7 900,00 zł
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 XL/163/17 w załączeniu)

Ad. 10
Interpelacje i wnioski radnych.
Nie zgłoszono.
Ad. 11
Sprawy różne:
Przewodniczący Rady Miasta Józef Sokolik:
a) odczytał podziękowanie w imieniu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w
Łomży za przekazane środki finansowe na zakup ambulansu sanitarnego,
b) odczytał informację z Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem dotyczącą
analizy oświadczeń majątkowych,
c) Poinformował o przeprowadzonym w dniu 7 listopada 2017r. I Podlaskim Kongresie
Pamięci Narodowej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.
Ad. 12
Zapytania i wolne wnioski:
Radny Karol Nowicki – poinformował o działaniach samorządu województwa dotyczących
likwidacji ze składu karetki pogotowia lekarza (mają pozostać tylko ratownicy). Na tą chwilę
prawdopodobnie decyzja została wstrzymana, jednak tendencja jest taka, aby w Ciechanowcu
zostawić skład karetki z lekarzem, natomiast w naszym mieście pozostawić jedynie
ratowników.
Podziękował Radnemu Województwa Podlaskiego Łukaszowi Siekierko za wsparcie
dotyczące pozostawienia lekarza w składzie obsady karetki pogotowia.
Radny Marcin Wojtkowski – zaprosił wszystkich radnych do wzięcia udziału w
organizowanym meczu piłki halowej radni – księża. Przy okazji tego wydarzenia będzie
prowadzona zbiórka artykułów na paczki świąteczne dla rodzin potrzebujących.
Mecz odbędzie się w dniu 16 grudnia 2017 o godz. 1600 w hali sportowej Gimnazjum.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 13 00 Przewodniczący Rady Miasta Józef
Sokolik zamknął posiedzenie.
Protokołowała
Monika Borecka
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